
ส
น
ุก
ก
ับ
ภ
�
ษ
�

57TPA news

สนุกกับภ�ษ�

June 2018 ●  No. 258

สวัสดี
ครบัท่านผู้อ่าน เม่ือไม่ก่ีเดอืนมาน้ีบ้านเราเป็นช่วง

เวลาแห่งเทศกาลการจ่ายภาษีรายได้บุคคล

ธรรมดา (所得税：Shotokuzei) ท่านผู้อ่านท่ีมีหน้าท่ีท่ีจะต้องจ่ายภาษี

รายได้บุคคลธรรมดา หรือมีรายได้สุทธิ  (給与収入：Kyuuyo shuun-

yuu) (ไม่ได้หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย หรอื 源泉徴収：Gensenchoushuu และ

รายได้หักภาษี ณ ที่จ่ายจะเรียกว่า 給与所得：Kyuuyo shotoku) 

เกิน 150,000 บาท ได้หาทางเลือกหลากหลายทางเลือกในการ 

ลดหย่อนภาษกีนับ้างหรอืเปล่าครบั ในประเทศญีปุ่น่เองก็มีระบบการ

ลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (税金の還付：Seikin no Kanpu 

หรอือาจจะเรียกอีกแบบหนึง่ได้ว่า 税金控除：Zeikin koujyo) เช่นเดียว

กับไทยเราครับ ส�าหรับในประเทศไทย ทางเลือกที่นิยมในการลด

หย่อนภาษกีน่็าจะเป็นการซือ้ประกนัชวีติ ซือ้กองทนุรวม หรอืบางคน

ใจบญุอาจจะนยิมใช้วธิกีารบรจิาคเงิน ก็สามารถน�ามาลดหย่อนภาษี

รายได้บคุคลธรรมดาได้ และล่าสดุในปีทีผ่่านมา กม็อีกีหนึง่ทางเลอืก

น�าเทรนด์ในการลดหย่อนภาษรีายได้ของเรา ก็คอื ช้อปช่วยชาต ิ2560 

ตามมาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ส�าหรบัในประเทศญีปุ่น่ การลดหย่อนภาษีก็เป็นอีกสิง่หนึง่ที่

คนญีปุ่น่ท�าเฉกเช่นคนไทย โดยส่วนใหญ่ทีค่นญีปุ่น่จะน�ามาหกัภาษี

รายได้ นอกจากลดหย่อนพื้นฐาน เช่น ลดหย่อนผู้มีเงินได้ (基礎控

除：Kiso koujyo) ที่ผู้มีเงินได้ทุกคนมีสิทธิเหมือนของไทย ลดหย่อน

คูส่มรส (配偶者控除：Haiguusha koujyo) ลดหย่อนค่าอปุการะเลีย้ง

ดู (扶養控除：Fuyou koujyo) (ของญี่ปุ่นจะรวม บุตร พ่อแม่ ไว้อยู่ใน

หัวข้อเดียวกันแล้ว คือ ค่าลดหย่อน) ยังมีค่าลดหย่อนที่ถือว่าเป็น

ความคดิสร้างสรรค์ของรฐับาลญีปุ่น่ทีน่่าสนใจ และผูเ้ขยีนขอหยิบยก

ขึ้นมำเล่ำสู่กันฟัง คือ ลดหย่อนจำกกำร “จ่ำยภำษีเพื่อท้องถิ่น (ふる

さと納税：Furusato nouzei)” หรืออำจจะเรียกว่ำ “เงินบริจำคเพื่อ

ท้องถิ่น (ふるさと寄付金：Furusato kifukin)” ก็ได้

ดร.ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เงินภ�ษีนั้น ฉันขอคืน
( ให้แผ่นดิน)

รปูประชาสมัพนัธ์การจ่ายภาษเีพือ่ท้องถิน่ ของกระทรวงมหาดไทยของญีปุ่น่

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_sei-

do/080430_2_kojin.html

กำรจ่ำยภำษเีพือ่ท้องถิน่ หรอืเงนิบรจิำคเพือ่ท้องถิน่ของญีปุ่น่

นั้น สำมำรถน�ำไปลดหย่อนภำษีในหัวข้อลดหย่อนเงินบริจำค (寄付

金控除：Kifukin koujyo) ได้ครับ ระบบนี้เริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่นมำ

ตัง้แต่ปี 2008 ซึง่ข้อดขีองกำรจ่ำยภำษเีพือ่ท้องถิน่คอื นอกเหนอืจำก

สำมำรถน�ำไปลดหย่อนภำษีได้แล้ว เรำยังสำมำรถระบุท้องถิ่นที่เรำ

อยำกจะบริจำคเงินให้ได้ด้วย ซึ่งไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเป็นบ้ำนเกิดของ

ตนเองโดยตรงก็ได้ สำมำรถเลือกได้จำกทั่วประเทศ โดยทำงท้องถิ่น

นั้นๆ ที่เรำบริจำคเงินไปให้ ก็จะให้สิ่งตอบแทนกลับมำเป็น ของแทน

ค�ำขอบคุณ (お礼の品：Orei no shina) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น

ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นนั้นๆ หรือจะเป็นผลิตผลทำงกำรเกษตรของ
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เกษตรกร ข้ำวปลำอำหำรที่ผลิตในท้องถิ่น หรือสินค้ำต่ำงๆ ที่บริษัท 

ห้ำงร้ำนท้องถิ่นนั้นๆ ผลิตขึ้นมำ 

โดยกำรจ่ำยภำษีเพื่อท้องถ่ินน้ีน้ัน สำมำรถท่ีจะแจ้งควำม

จ�ำนงในกำรบริจำคเงินได้หลำกหลำยช่องทำง คือ ทั้งทำงออนไลน์ 

โดยจะมเีวบ็ไซต์เฉพำะทีท่ำงรฐับำลจดัท�ำขึน้มำเพือ่ให้ผูส้นใจเข้ำไป

บรจิำคเงินเพือ่ท้องถิน่ได้ คอื www.furusato-tax.jp หรอืเวบ็ไซต์ขำย

สนิค้ำออนไลน์ (ネット通販サイト：Netto tsuuhan saito) ชือ่ดงัต่ำงๆ 

ของญี่ปุ่น อย่ำง Rakuten (https://event.rakuten.co.jp/furusato/) 

หรือสำมำรถแจ้งควำมจ�ำนงได้ผ่ำนไปรษณีย์ สำมำรถขอแคตำล็อก 

(カタログ：Katarogu) จำกท้องถิน่ หรอืจงัหวดัทีเ่รำสนใจได้ผ่ำนทำง

ไปรษณีย์ นอกจำกนั้น ยังมีกำรรวบรวมของแทนค�ำขอบคุณที่ยอด

นยิม หรอืน่ำสนใจแล้วพมิพ์ออกมำขำยเป็นนติยสำร (雑誌：Zasshi) 

วำงขำยในร้ำนหนังสือทั่วไปอีกด้วย

ส�ำหรบัตวัอย่ำงสนิค้ำแทนค�ำขอบคณุ ยกตวัอย่ำงเช่น ในเขต

โอฟูนำโตะ (大船渡市：Oofunato shi) เมืองทำงเขตชำยฝั่ง (沿岸

部：Enganbu) ติดฝั่งมหำสมุทรแปซิฟิก (太平洋：Taiheiyou) ของ

จังหวัดอิวำเตะ (岩手県：Iwate ken) ที่จะมีของแทนค�ำขอบคุณเป็น 

หอยเม่น (うに：Uni) ท่ีเป็นสินค้ำขึ้นชื่อของท้องถ่ิน และเป็นสินค้ำ

ประจ�ำท้องถิน่ทีผ่ลติในท้องถิน่อกีด้วย โดยจะให้ของแทนค�ำขอบคณุ

เป็นหอยเม่น 100 กรัม แก่ผู้ที่บริจำคเงินให้แก่ท้องถิ่น 10,000 เยน

ขึ้นไป

เท่ำนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่หอยเม่นในท้องถิ่นนี้ ออกดอกออกผลนั่นเอง 

ดังนั้น เวลำเลือกบริจำค ถ้ำหวังผลส่วนหนึ่งเป็นสินค้ำขึ้นช่ือของ 

ท้องถ่ินที่เป็นผลิตผลทำงเกษตรกรรมก็ต้องดูเวลำออกดอกออกผล

ของท้องทีน่ัน้ให้ดี จะได้บรจิำค และได้ของแทนค�ำขอบคุณทีเ่รำสนใจ

รูปประกอบ การอธิบายการจ่ายภาษีเพื่อท้องถิ่น และประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้ 

จากเว็บไซต์ Furusato-tax  https://www.furusato-tax.jp/about.html

ท้ำยทีส่ดุนี ้สรปุสิง่ทีผู่บ้รจิำค(寄付者：Kifusha)  และท้องถิน่

จะได้รับ จำกรูปประกอบกำรอธิบำยกำรจ่ำย ได้อธิบำยว่ำ กำรจ่ำย

ภำษีเพื่อท้องถิ่น หรือบริจำคเงินเพื่อท้องถิ่นนั้น ผู้บริจำคจะได้ผล

ตอบแทนจำกกำรคืนภำษี, ได้สนับสนุนช่วยเหลือท้องถิ่น (ふるさと

に貢献：Furusato ni kouken) และแถมได้รับของแทนค�ำขอบคุณ 

(お礼の品がもらえる：Orei no shina ga moraeru) ส่วนทำงฝั่ง 

ท้องถิ่นที่เรำบริจำคเงินไปให้นั้นก็จะได้ผลในด้ำน กำรฟื้นฟูท้องถิ่น

ให้กลับมำมั่งคั่ง (地域活性化：Chiiki kasseika), ช่วยแก้ปัญหำของ

ท้องถิน่ (地域の課題解決：chiiki no kadai kaiketsu), และได้เพิม่รำย

ได้ให้กบัรฐั (歳入増加：Sainyuu zouka) จำกเงนิบรจิำคทีเ่รำบรจิำค

ไป ถือว่ำกำรลดหย่อนภำษีรำยได้จำกวิธีกำรนี้ เป็นกำรขอคืนภำษีที่

เรำได้จ่ำยไปคืนมำ และให้คืนประโยชน์กลับสู่แผ่นดินได้โดยตรง

อย่ำงแท้จริง TPA
news

และเมื่อเรำได้จ่ำยเงินบริจำคแล้ว ทำงท้องถ่ินท่ีเรำเลือก

บริจำคจะส่งใบอนุโมทนำ....อืม...เรียกซะน่ำกรำบไหว้ ..หรือก็คือ 

ใบยืนยันรับเงินบริจำค (寄附金受領証明書：Kifukin jyuryou shou-

meisho) ยนืยนัว่ำเรำได้บรจิำคเงนิให้กบัท้องถิน่นัน้ๆ เป็นทีเ่รยีบร้อย

แล้ว ส่วนของแทนค�ำขอบคณุนัน้ จะส่งตำมมำทีหลัง และจะมสีนิค้ำ

บำงชนิดทีจ่ะส่งให้แก่ผูบ้รจิำคเงนิในเวลำทีก่�ำหนดเอำไว้ เช่น ในกรณี

ของหอยเม่น หรืออุนิ ของเมืองโอฟูนำโตะ จังหวัดอิวำเตะ จะพร้อม

ส่งให้แก่ผู้บริจำคระหว่ำงช่วงเวลำ 15 พฤษภำคม ถึง 20 กรกฎำคม

รูปประกอบ ของแทนค�าขอบคุณจากท้องถิ่น เมืองโอฟูนาโตะ จังหวัดอิวาเตะ จากเว็บไซต์ www.furusato-tax.jp


