ไทย

สําหรับชาวต่างประเทศที�ลงทะเบียนเป็นผู้พํานักในประเทศญี�ปุ่น
คุณ จะได้ รั บ การแจ้ ง หมายเลขผู้ เสี ย ภาษี แ ละหมายเลขประกั น สั ง คม 12-หลั ก (หรื อ ที่ เรี ย กว่ า หมายเลขประจํ า ตั ว หรื อ
"หมายเลขของฉัน") โดยจะเริ่มต้ นในเดือนตุลาคม 2558
1. หมายเลขประจําตัวคืออะไร (ชื่อเรี ยกอย่างไม่เป็ นทางการ "หมายเลขของฉัน")
หมายเลขประจําตัวเป็ นหมายเลขที่ออกภายใต้ ระบบหมายเลขผู้เสียภาษี และหมายเลขประกันสังคม
ซึ่งเป็ นพื ้นฐานสําหรับการเชื่อมโยงและการรวมข้ อมูลส่วนบุคคลที่อยูก่ ระจัดกระจายในหลายหน่วยงานเข้ าไว้ ด้วยกัน
ภายใต้ ชื่อของบุคคลที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูล
ระบบทําหน้ าที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานทางสังคมเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของระบบภาษีและประกันสังคม
ซึ่งจะนําความสะดวกสบายที่มากยิง่ ขึ ้นมาสูป่ ระชาชน และสร้ างสรรค์ให้ เกิดสังคมที่ยตุ ธิ รรมและมีความเท่าเทียมกัน
ชาวต่างประเทศที่ลงทะเบียนเป็ นผู้พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (ผู้พํานักระยะปานกลาง ผู้พํานักถาวรพิเศษ เป็ นต้ น) จะได้ รับหมายเลขประจําตัวเช่นกัน

2. เมื่อใดที่ตอ้ งใช้หมายเลขประจําตัว


คุณจะต้ องแสดงหมายเลขประจําตัวกับนายจ้ างของคุณ เพื่อใช้ สําหรับการออกใบรับรองรายได้ และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย
ซึ่งจําเป็ นสําหรับกระบวนการด้ านภาษี และประกันสังคม
 คุณจะต้ องแสดงหมายเลขประจําตัวกับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัย
เพื่อการบันทึกในเอกสารทางกฎหมายที่ใช้ สําหรับกระบวนการด้ านภาษี
 คุณจะต้ องแสดงหมายเลขประจําตัวกับสํานักงานเงินบํานาญเพื่อการอ้ างสิทธิในเงินบํานาญพนักงานของคุณ
 คุณจะต้ องแสดงหมายเลขประจําตัวกับสํานักงานเทศบาลเพื่อการรับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการ

3. กระบวนการที่จาํ เป็ น
 สํานักงานเทศบาลจะส่งบัตรแจ้ งเตือนไปยังที่อยูท่ ี่ลงทะเบียนไว้
คุณอาจไม่ได้ รับบัตรแจ้ งเตือนหากคุณยังไม่ได้ ลงทะเบียนที่อยูป่ ั จจุบนั โปรดยืนยันที่อยูท่ ี่คณ
ุ ลงทะเบียนล่วงหน้ า
 เริ่มตั ้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็ นต้ นไป ทุกครัวเรื อนจะได้ รับจดหมายที่มีบตั รแจ้ งเตือนซึ่งแสดงหมายเลขประจําตัวของสมาชิกในบ้ าน
บัตรนี ้มีความสําคัญเนื่องจากเป็ นบัตรที่ใช้ ตรวจสอบหมายเลขประจําตัวของคุณในกระบวนการด้ านภาษี และประกันสังคม
จงระมัดระวังอย่าเผลอทิ ้งโดยไม่ได้ ตั ้งใจ
 คุณสามารถขอรับบัตรหมายเลขประจําตัวได้
การรับบัตรสามารถทําได้ หลายวิธี เช่น การส่งคืนใบขอรับบัตรหมายเลขประจําตัวพร้ อมรูปถ่ายใบหน้ าของคุณแนบมาด้ วยทางไปรษณีย์
หรื อการสมัครทางออนไลน์พร้ อมรูปถ่ายใบหน้ าของคุณที่ถ่ายโดยสมาร์ ทโฟน
กระบวนการสมัครอย่างละเอียดจะมีคําอธิบายไว้ ในเอกสารคําแนะนําที่แนบในจดหมายซึ่งจัดส่งภายในหรื อหลังจากเดือนตุลาคม 2558
 จากนั ้นคุณจะได้ รับบัตรหมายเลขประจําตัวของคุณ
ในเดือนมกราคมหรื อหลังจากนั ้นภายในปี 2559 คุณจะได้ รับการแจ้ งล่วงหน้ าว่า
บัตรหมายเลขประจําตัวของคุณพร้ อมสําหรับการออกบัตรแล้ ว หากคุณเลือกที่จะรับบัตรที่สํานักงานเทศบาล
โปรดนําเอกสารสามรายการต่อไปนี ้มาด้ วย การออกบัตรครัง้ แรกไม่มคี ่าใช้ จา่ ย
 บัตรแจ้ งเตือน
 การแจ้ งเตือนเกี่ยวกับการออกบัตร (ได้ รับหลังจากการสมัคร)
 หมายเลขประจําตัวส่วนบุคคล (ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัวผู้พํานัก เป็ นต้ น)

4. บัตรหมายเลขประจําตัวคืออะไร
 บัตรนี ้จะใช้ ในการตรวจสอบหมายเลขประจําตัวของคุณและอัตลักษณ์ของคุณในกระบวนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหมายเลขประจําตัว
นอกจากนี ้ยังใช้ เป็ นบัตรประจําตัวอย่างเป็ นทางการของคุณอีกด้ วย
 คุณสามารถเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้ กบั บัตรได้ โดยไม่มคี า่ ใช้ จา่ ย เพื่อใช้ ในการรับเงินภาษี คืนทางออนไลน์
 คุณยังสามารถใช้ บตั รเพื่อรับบริการที่นําเสนอโดยรัฐบาลในท้ องถิ่นของคุณตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายของพื ้นที่ (เช่น บริการห้ องสมุดประชาชน
การออกใบรับรองการจดทะเบียนตราประทับ) เทศบาลบางแห่งอาจอนุญาตให้ ร้านสะดวกซื ้อออกใบรับรองสาธารณะได้ อีกด้ วย
 บัตรลงทะเบียนผู้พํานักพื ้นฐานของคุณจะยังคงใช้ งานได้ จนถึงวันที่หมดอายุ อย่างไรก็ตาม
คุณต้ องคืนบัตรทันทีเมือ่ คุณได้ รับบัตรหมายเลขประจําตัว
 IC ชิปบนบัตรหมายเลขประจําตัวจะมีชื่อ ที่อยู่ วันเกิด เพศ หมายเลขประจําตัว และข้ อมูลอื่น ๆ ที่เขียนบนด้ านหน้ าของบัตร
รวมถึงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนําไปใช้ งานได้ ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนสูง เช่น รายได้ ของคุณจะได้ รับการบันทึกไว้

5. ข้อควรระวังในการใช้งานหมายเลขประจําตัว



ไม่มีใครได้ รับอนุญาตให้ ใช้ หรื อเก็บหมายเลขประจําตัว ยกเว้ นกฎหมายจะอนุญาตให้ ทําเช่นนั ้นได้
ห้ ามแสดงหมายเลขประจําตัวของคุณให้ ผ้ อู ื่นทราบอย่างไม่ระมัดระวัง
บุคคลใดที่ได้ รับหมายเลขประจําตัวของผู้อื่นโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย และบุคคลที่มีอํานาจใด ๆ
ที่ใช้ งานหมายเลขประจําตัวของผู้อื่นที่มอบให้ กบั บุคคลที่สามพร้ อมไฟล์ที่มหี มายเลขประจําตัวและข้ อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามละเอียดอ่อนอื่น ๆ
ในรูปแบบที่มชิ อบด้ วยกฎหมายจะต้ องได้ รับการลงโทษ

6. ข้อมูลติดต่อ


ข้ อมูลคอลเซ็นเตอร์

0570-20-0178 (ภาษาญี่ปุ่น)
0570-20-0291 (ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี สเปน และโปรตุเกส)
[จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558]
9:30-17:30 วันทํางาน (ปิ ดวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดประจําชาติ และวันหยุดสิ ้นปี /วันหยุดปี ใหม่)
[วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559]
9:30-20:00 วันทํางาน 9:30-17:30 วันทํางานและวันหยุดสุดสัปดาห์
หมายเหตุ: มีค่าบริ การโทรศัพท์เนื่องจากเป็ นบริ การจาก Navi-Dial

โปรดใช้งาน
หมายเลขประจําตัวของคุณด้วยความระมัดระวัง
หมายเลขนี้ เป็ นหมายเลขที่ใช้ได้ตลอดชี พ

