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Ⅲ-2 Khi chuyển nhà và về nước 
 
1. Thủ tục tại nơi đang ở 
  Nếu là nhà thuê mướn thì cần phải thanh toán các khoản tiền nước, gas, điện. Gọi điện thoại báo 
trước tới các công ty về việc chuyển nhà để họ đến thanh toán. Điện thoại cố định ở nhà cũng cần 
phải liên hệ tới công ty về việc chuyển nhà và địa chỉ mới (số 116). Nếu bạn gửi thông báo chuyển 
nhà cho bưu điện thì bưu phẩm sẽ được chuyển đến địa chỉ mới không mất tiền trong vòng 1 năm. 

  Ngoài ra, nếu chuyển nhà đến thành phố, huyện, hoặc xã khác nơi mình đang ở thì phải đến nộp 
giấy báo chuyển địa chỉ và giấy chứng nhận chuyển địa chỉ cho ủy ban phường,quận hay thành 
phố để họ làm thủ tục đổi địa chỉ.Ngoài ra còn phải nộp ‘giấy báo mất tư cách’ liên quan đến bảo 
hiểm sức khỏe quốc dân để được trả lại thẻ bảo hiểm. 

 
2. Khi đến chỗ ở mới. 

Liên hệ với công ty gas và công ty điện. Phải gặp nhân viên của công ty gas để mở van. Về phần 
điện, thông thường bạn sẽ sử dụng được điện ngay sau khi đóng cầu dao, cần liên hệ với công ty 
điện ngay sau khi sử dụng. Về phần cấp nước thì có sự khác nhau theo từng  nhà cho thuê, bạn 
nên hỏi chủ nhà. 
Thêm nữa phải tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ tại ủy ban phường,quận,thành phố nơi ở mới 

của bạn trong vòng 14 ngày từ ngày khi chuyển nhà đến. Đồng thời nếu có gia nhập bảo hiểm sức 
khỏe quốc dân thì phải làm giấy báo chuyển nhà và phải gia nhập bảo hiểm tại địa chỉ mới. 
Nếu có bằng lái xe thì phải đổi địa chỉ tại sở cảnh sát.  
 

3. Khi về nước 
①Thanh toán tiền thuê nhà. Ngoài gas, điện, nước còn phải thanh toán tiền điện thoại gọi trong 

nước và quốc tế. 
②Nếu về nước giữa năm, thì phải thanh toán thuế. Phải trả một khoản tiền trong năm đó về thuế 

cư dân tại tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã. Thuế địa phương được tính dựa trên thu 
nhập từ năm trước, do đó cho dù không có ở Nhật năm đó mà vẫn phải trả thuế. 

③Về thuế thu nhập, cần tìm người quản lý việc đóng thuế và đi thông báo cho sở thuế thì nhận lại 
tiền hoàn trả trong thời kỳ đóng thuế thu nhập khi khai báo thuế thu nhập. Hoặc tạm khai báo 
thuế thu nhập và thanh toán toàn bộ tiền thuế thu nhập của phần chưa đóng của năm đó trước 
khi ra khỏi nước Nhật.  

④Hãy nộp giấy báo chuyển địa chỉ ở nước ngoài cho ủy ban phường,quận,thành phố. 
⑤Hãy thanh toán tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân và làm thủ tục chấm dứt bảo hiểm sức khỏe 

quốc dân trước khi về nước khoảng một tháng tại các tòa hành chính thành phố, quận, huyện, 
xã. 

⑥Nếu có tham gia chế độ tiền hưu trí, thì có thể yêu cầu hoàn lại tiền hưu trí sau khi rời Nhật về 
nước. Lấy mẫu đơn tại sở bảo hiểm xã hội hoặc tại công ty của bạn. 

⑦Khi hoàn toàn rời khỏi Nhật Bản bạn phải trả lại thẻ cư trú cho nhân viên quản lý nhập cảnh tại 
sân bay. 


