
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN TRỪ THUẾ 

 

Theo nguyên tắc, các bạn Thực tập sinh kỹ năng sẽ bị trừ Thuế thu nhập (thuế nhà nước) và Thuế cư 

trú (thuế địa phương) từ trong tiền lương. Tuy nhiên, đối với những thực tập sinh có xuất thân từ những 

quốc gia có ký kết Hiệp ước thuế với Nhật Bản thì sẽ được miễn trừ thuế. 

 

 Đối với trường hợp muốn được miễn trừ thuế thu nhập theo Hiệp ước thuế 

Cần phải thông qua người trả tiền lương (Công ty tiếp nhận thực tập) để nộp Mẫu đơn liên quan đến 

Hiệp ước thuế “Mẫu đơn số 8” (bao gồm các hồ sơ đính kèm) để nộp cho Sở thuế. 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại trang chủ của Cục thuế (www.nta.go.jp), hoặc liên hệ đến Sở thuế 

gần nhất. 

 Đối với trường hợp muốn được miễn trừ thuế cư trú theo Hiệp ước thuế 

Cần phải nộp Mẫu đơn liên quan đến Hiệp ước thuế... cho chính quyền địa phương. 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến cơ quan hành chính địa phương của thôn, xã, quận, huyện, 

thành phố hiện đang cư ngụ. 

 

(Tham khảo) Khái quát Hiệp ước thuế 

Tên quốc gia Khái quát Hiệp ước thuế 

Việt Nam Đánh thuế đúng theo nguyên tắc 

Trung Quốc Tiền thu nhập hoặc tiền trợ cấp nhận để chi trả cho việc huấn luyện hoặc giáo dục, 

sinh kế thì được miễn thuế. 

Philippines Miễn trừ đối với người có thu nhập không quá 1,500 đô la Mỹ trong 1 năm. 

(Giới hạn trong vòng 3 năm) (chỉ áp dụng đối với thuế thu nhập) 

Indonesia Miễn trừ đối với người có thu nhập không quá 60 nghìn yên trong 1 năm. (Giới 

hạn trong vòng 5 năm) 

Thái Lan Thu nhập liên quan đến thực tập trong khoảng thời gian không quá 5 năm thì được 

miễn trừ. (Giới hạn đối với trường hợp tiền thu nhập đó là thu nhập cần thiết để 

cấu thành việc giáo dục và sinh kế) (chỉ đối với thuế thu nhập) 

Sri Lanka Miễn trừ cho người có thu nhập không quá 36 nghìn yên trong 1 năm (chỉ áp dụng 

đối với thuế thu nhập) 

1* Không có ký kết Hiệp ước đối với các nước như Lào và Mông cổ, Campuchia, Miến Điện. 

2* Khái quát của Hiệp ước thuế này, là bảng tóm lược đã được ghi lại liên quan đến đánh thuế trong 

tiền lương mà các công ty tiếp nhận thực tập trong nước trả cho các quốc gia có số lượng lớn người cư 

trú tại Nhật Bản liên quan đến Thực tập sinh kỹ năng. 
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