
Татварын талаарх ерөнхий ойлголт: 👇 

Япон улсад амьдарч, ажиллаж орлого олж байгаа л бол заавал татвар төлөх 

ёстой. Та бүхэн анзаарсан бол ямар ч төрлийн виза мэдүүлэхэд цалингийн 

тодорхойлолт, татварын тодорхойлолт, орлого, татварын баримт бичгүүдийг 

шаарддаг. Тиймээс ямар татварыг хэзээ яаж төлөх, орлогоо хэзээ яаж мэдүүлэх ёстой 

зэргийг сайн судалж цаг хугацаанд нь татвараа төлж байх хэрэгтэй. Нэг жилийн 

орлогыг жил бүрийн 3-р сарын 15-ны дотор мэдүүлсэн байх журамтай. Мэдүүлэхдээ 

цалингийн тодорхойлолтоо компаниасаа авч /гэнсэнчёүшюхёү /харъяа дүүргийн 

татварын албанд мэдүүлнэ. 6-р сарын 15-с хойш орлого, татвар төлсөн 

тодорхойлолтыг /казенозешёмэйшё/ авч болдог. Виза сунгахад хамгийн түрүүнд энэ 

бичгийг шаарддаг. 

Япон улсын татварын тогтолцоо нь дэлхийн бусад улстай адил мөнгө 

хөрөнгөөр үнэлэгдэх зүйлийг хөдөлгөөнд оруулахад тодорхой хувийг улсад төлөх 

ёстой гэсэн үндсэн ухагдахуунтай. Одоо та бүхэндээ гадаад иргэдийн заавал мэдвэл 

зохих 3 төрлийн татварын талаар тайлбар хийе. 

1. 所得税（Шотокүзэй）Орлогын албан татвар. /улсад төлөгдөх татвар/ 

Үүнд: - Цагийн болон үндсэн ажилтны системээр хөдөлмөр эрхэлж цалин авч буй 

хүмүүсээс тодорхой хувийг суутгаж авдаг. Мөн тодорхой тохиолдолд 

Японд бус гадаадад томилогдон ажиллаж Япон улсаас цалин авч буй иргэд, 

Гадаадаас Япон улс руу мөнгө илгээж тогтмол авдаг иргэд зэргээс энэхүү татварыг 

суутгадаг байна. 

2. 住民税 （Жюүминзэй）Оршин суугчийн татвар /Орон нутагт төлөгдөх татвар/ Үүнд: 

Япон улсад харъяалах хаягтай оршин сууж буй бүх гадаад иргэд хамаарагдана. 

Тухайн муж, хот, дүүргээс шалтгаалан : 

市民税（Шиминзэй）Хотын оршин суугчийн татвар, 

区民税（Күминзэй）Дүүргийн оршин суугчийн татвар 

都民税（Томинзэй）Нийслэлийн оршин суугчийн татвар төлнө. Зарим тохиолдолд 

оршин суугаа газраас хамааран хот, дүүргээр зэрэг төлөөд явах тохиолдол ч 

байдаг. Татвар тооцох аргын хувьд ч муж бүр харилцан адилгүй. 

3. 消費税（Шоохизэй）Шууд бус татвар /Бүтээгдэхүүн үйлчилгээнээс тооцох улсаас 

тогтоосон 8%-ийн татвар / 

Эхний 2 татварын хувьд ажиллаж буй тухайн компани цалингаас суутгаж авах эсвэл 

хувиар төлөх гэсэн нөхцөлтэй байдаг ба тухайн компанийн дүрэм, ажлын гэрээнээс 

шалтгаалж шийдвэрлэдэг. Ихэнх тохиолдолд орлогын албан татварыг компаниас 

суутгаж, оршин суугчийн татварыг нь хувь хүн өрөө төлдөг. /гэрийн хаягаар төлбөрийг 

хуудас ирдэг/ Аль ч тохиолдолд татвараас зайлсхийх боломжгүй бөгөөд тухайн улсад 

оршин суух хууль, эрх зүйн болон тав тухтай орчныг бүрдүүлэн авч байгаагийнхаа 

хувьд ухамсарлан төлөх нь бидний үүрэг билээ. 


