về thuế xe nhẹ.

軽自動車税のあらまし

（ベトナム語）

thuế xe nhẹ là thuế dành cho người sở hữu xe đạp điện,ô tô loại nhỏ đặc thù, ô tô loại nhỏ hoặc ô tô nhỏ 2 bánh phải chịu.
1 người đóng nộp thuế.
ngày 1 tháng 4 hàng năm, những người sở hữu xe ô tô nhẹ.
thuế xe nhẹ không có chế dộ hoàn tiền hoặc giảm thuế theo tháng. từ ngày 2 tháng 4 trở đi, dù có bỏ xe hoặc là đổi chủ
thì tiền thuế vẫn không thay đổi.
2 cách thức đóng thuế
1 năm 1 lần, phiếu thanh toán sẽ được gửi vào đầu tháng 5, hãy thanh toán tại ngân hàng, bưu điện, cửa hàng tiện ích
trước ngày cuối tháng.
3 khoản tiền thuế.
①xe mô tô 2 bánh
loại xe ô tô

khoản tiền thuế trong
vòng 1 năm.

lượng khí thải
dưới 50cc

2,000

quá 20cc ~ dưới 50cc

xe đạp điện

xe ô tô loại nhỏ

3,700

quá 50cc ~ dưới 90cc

2,000

quá 90cc ~ dưới125cc

2,400

xe ô tô 2 bánh loại nhẹ

quá125cc ~ dưới250cc

3,600

xe ô tô 2 bánh loại nhỏ

quá250cc

6,000
2,400

xe ô tô loại nhỏ đặc thù

xe máy cày dành cho nông nghiệp
xe nâng chuyển hàng dành
cho công việc đặc thù

5,900

②xe nhẹ 4 bánh
ngày đăng kí tên chính ngày đăng kí tên chí
trường hợp trải qua 13 năm kể
chủ mới trước ngày31 thá
nh chủ mới sau ngày 1 thá từ ngày đăng kí tên chính
ng 4 năm 2015 （※）
ng3 năm 2015
chủ mới

loại xe ô tô

dành cho
chở người
xe ô tô
nhẹ

xe 4
bánh
nhẹ

dành cho
chở hàng hoá

dành cho
nhà riêng

7,200

10,800

12,900

dành cho
doanh nghiệp

5,500

6,900

8,200

dành cho
nhà riêng

4,000

5,000

6,000

dành cho
doanh nghiệp

3,000

3,800

4,500

3,100

3,900

4,600

xe 3 bánh nhẹ

（※）tỉ lệ giảm thuế

xe ô tô chạy bằng điện
xe ô tô chạy bằng
khí gas tự nhiên

loại xe ô tô

dành cho
chở người

xe ô tô
nhẹ

xe 4
bánh
nhẹ

dành cho
chở hàng hoá

dành cho
nhà riêng

Đối với các loại xe có hiệu suất tiêu hao nhiên liệu
cao, xe được chiết khấu 75% giá gốc từ thuế của năm
tiếp theo sau khi mua.

2,700 Tùy theo mức tiêu hao nhiên liệu của xe du lịch sử
dụng kinh doanh có thể được chiết khấu 50% hoặc
1,800 25% so với giá gốc.

dành cho
doanh nghiệp
dành cho
nhà riêng

1,300

dành cho
doanh nghiệp

1,000
1,000

xe 3 bánh nhẹ

4 về việc trình báo
khi nhận được, chuyển nhượng, phế thải xe hoặc địa chỉ của người sở hữu xe thay đổi phải trình báo trong vòng 15 ngày.tuỳ
vào loại xe thì địa điểm và cáh thức trình báo se khác nhau.
①xe đạp điện （dưới125cc）・ xe ô tô loại nhỏ đặc thù
khoa thuế thị dân thành phố Anjou
văn phongf thành phố Anjou
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②xe mô tô vượt quá 125 phân khối
chi nhánh vận tải AICHI
③ xe ô tô nhẹ
hiệp hội kiểm tra xe nhẹ
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