基本租稅概念

暨

設籍前外籍配偶遭逢特殊境遇之家庭扶助
以及社會福利服務宣導

日期:105 年 7 月 24 日(星期日)
時間:14:00-16:30
地點:高雄市新住民家庭服務中心
(高雄市苓雅區凱旋二路 5 號)

共同主辦：財政部高雄國稅局、高雄市政府社會局

基本租稅概念
一、中華民國稅務簡介
(一)國稅與地方稅簡介
1. 我國現行租稅制度，依財政收支劃分法的規定，可分為國稅和地方稅兩大類。
2. 國稅與地方稅的區分:國稅是屬於中央政府可支用的稅收，包括有九種：
國稅
1 關稅

由財政部關務署負責徵收

2 所得稅
3 遺產及贈與稅
4 貨物稅
5 證券交易稅

由財政部國稅局負責徵收

6 期貨交易稅
7 營業稅
8 菸酒稅
9 特種貨物及勞務稅

3.地方稅是屬於地方政府可支用的稅收，包括直轄市及縣（市）稅，共有八種：
地方稅
1 地價稅
2 田賦

由各直轄市及縣（市）地
方政府所屬的稅捐機關負
責稽徵
(高雄市由高雄市稅捐稽
徵處辦理)

3 土地增值稅
4 房屋稅
5 契稅
6 使用牌照稅
7 娛樂稅
8 印花稅
(二)例行性稅務行事曆
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二、全功能櫃台介紹
(一)採隨到隨辦方式，將民眾經常查詢、申辦、申請發證之服務項目予以納入配合電腦化作
業，提供即時性、跨區局之服務。
(二)民眾經常申辦項目：
1. 各類所得資料查詢、財產歸屬資料查詢、綜合所得稅稅籍查詢、中、英文綜合所得稅納
稅證明……等。
2.應提供審核文件
申辦項目

應提供審核文件

各類所得資料查詢

1.申請人身分證(或居留證)正本。
2.申請人為外籍人士:護照正本。
3.申請人為大陸人士:內政部移民署核發之中華民國台灣地
區入出許可證或居留證正本。
4.查詢未成年子女資料，應檢附父母雙方或監護人身分證
正本、印章及未成年人戶口名簿(現住人口含詳細記事版
本)。
5.如委託代理人申請時，應檢附委託書(如在境外委託時，
應經我國當地駐外機構簽證)、代理人身分證(或居留證)正
本；如委託人身分證(或居留證)為影本，應由委託人或代
理人切結(留委託人身分證或居留證影本併存)。

財產歸屬資料查詢

綜合所得稅稅籍查詢
中、英文綜合所得稅納稅證明

1.申請人(限納稅義務人)身分證正本。
2.如委託代理人申請時，應檢附委託書(如在境外委託時，
應經我國當地駐外機構簽證)、代理人身分證(或居留證)正
本；如委託人身分證(或居留證)為影本，應由委託人或代
理人切結(留委託人身分證或居留證影本併存)。

三、綜合所得稅基本概念
(一)課稅範圍
中華民國來源所得(屬地主義)
(二)課稅方式
1.居住者：結算申報
(1)中華民國境內有住所並經常居住(財政部 101.9.27 台財稅字第 10104610410 號令)
A 設有戶籍，居住滿 31 天。
B 設有戶籍，居住合計 1 天以上未滿 31 天，生活經濟重心在中華民國境內。
(2)中華民國境內無住所，於一課稅年度在中華民國居留合計滿 183 天。
2.非居住者：就源扣繳
(三)免辦理綜所稅結算申報者
1.104 年度全戶所得總額不超過免稅額(85,000)及標準扣除額(單身 90,000)的合計數(如下表)
者，
得免辦結算申報：
受扶養親屬人數
免辦結算
申報標準

0人

1人

2人

3人

4人

5人

無配偶

175,000

260,000

345,000

430,000

515,000

600,000

有配偶

350,000

435,000

520,000

605,000

690,000

775,000

2.下列情形者除外：
(1)有扣繳稅款或可扣抵稅額依法可申請退稅者，應辦理申報才能退稅。
(2)依所得基本稅額條例規定應辦理個人所得基本稅額申報者，應填寫「個人所得基本稅額申
報表」併同一般申報書辦理申報。
(3)有應申報的證券交易所得者，應填寫「個人證券交易所得稅額申報表」併同一般申報書辦
理申報。
(四)稅額試算服務作業
財政資訊
中心及國
稅局

主動寄發稅額試算通知
繳稅案件
書及相關書表給符合條
件的納稅義務人
退稅案件
或
郵簡通知符合條件的納
不繳不退案件
稅義務人

5/31 日前繳納稅款
(無須繳回稅單及回覆)
5/31 日前回覆確認轉帳退
稅或憑單退稅
5/31 日前回覆確認

完
成
結
算
申
報

(五)綜合所得稅結算
課稅所得總額

免稅額

扣除額

1 營利

一般扣除額

2 執行業務

特別扣除額

單身 90,000

1 薪資所得特別扣除額

配偶 180,000

2 財產交易損失特別扣
除額

4 利息

捐贈

3 儲蓄投資特別扣除額

5 租賃及權利金

保險費

4 身心障礙特別扣除額

醫藥及生育費

5 教育學費特別扣除額

標準

3 薪資

6 自力耕作漁牧
林礦
7 財產交易
8 競技競賽及機
會中獎

每人
- 85,000
70 歲以上
減 127,500
減

災害損失
列舉

9 退職

自用住宅購屋借款
利息
房屋租金支出
政治獻金法捐贈

10 其他

選罷法競選經費
私立學校法捐贈

=綜合所得淨額*稅率-累進差額=應納稅額

6 幼兒學前特別扣除額

四、營業稅基本概念
(一)營業人設立流程
公司、商業及有限合夥
名稱預查
【經濟部、經發局】

→

公司及商業設立登記
【經發局】

營業登記
【國稅局】

→

成立勞/健保投保單位
【勞保局、健保局】

(二)營業稅的意義跟現行稅制
1.意義：營業稅係對營業人銷售貨物或勞務行為所課徵之一種銷售稅。
2.現行稅制：
(1)加值型營業稅:就銷售貨物或勞務過程中所增加的價值課稅。
銷項稅額－進項稅額＝應納（溢付）稅額
銷項稅額：15,000 元×5﹪＝750 元
進項稅額：10,000 元×5﹪＝500 元
應納稅額：750 元－500 元＝250 元
(2)非加值型營業稅：非加值型營業稅係就銷售貨物或勞務之毛額課稅，即按銷售總額課稅。
（不考慮進項）
銷售額×稅率＝應納稅額
營業人某一期間銷售貨物或勞務總計 100,000 元，則其
應納稅額為 100,000 元×稅率（1﹪、2﹪、5﹪、15﹪、25﹪）
(三)營業稅課稅方式
1.自動報繳
(1)對象:
A 加值型營業人
B 金融業（免用發票）
C 特種飲食業（特種發票）
2.查定課徵
(1)對象:
A 小規模營業人(規模狹小，交易零星，每月營業額 20 萬元以下)
B 財政部規定營業性質特殊之營業人
(A)理髮業(B)沐浴業(C)計程車業(D)其他經財政部核定之營業
C 特種飲食業、典當業
(2)時間:
A 按季查定：小規模營業人、典當業
B 按月查定：特種飲食業
(3)進項憑證申報：
小規模營業人應將當期得扣抵查定稅額之進項憑證，於 1、4、7、10 月 5 日前申報
(4)繳納期限：稅單送達之次日起 10 日內繳納稅款

五、營利事業所得稅基本概念
1.營利事業所得稅起徵額、課稅級距及累進稅率如下：
(1)營利事業全年課稅所得額在 12 萬元以下者，免徵營利事業所得稅。
(2)營利事業全年課稅所得額超過 12 萬元，就其全部課稅所得額課徵 17%。但其應納稅額不
得超過營利事業課稅所得額超過 12 萬元部分之半數。
2.小規模營利事業營利所得計算方式(免繳營利事業所得稅)
(1)全年營業稅本稅÷營業稅稅率=全年營業收入 (可參看營業稅稅額繳款書)
(2)全年營業收入×純益率(一般為 6%)=營利事業所得額
(3)營利事業所得額即為個人應申報之營利所得。(計入個人綜合所得稅)
(4)舉例，假設一家西藥房，全年繳了營業稅本稅 14,400 元，則換算出營利所得 86,400 元。
計算如下：
全年營業稅本稅 ÷ 營業稅稅率＝全年營業收入
14,400 元 ÷ 1% ＝ 1,440,000 元
全年營業收入 × 純益率 ＝ 所得額(營利所得)
1,440,000 元 × 6% ＝ 86,400 元 (計入個人綜合所得稅)

Khái niệm về thuế cơ bản
I. Giới thiệu vắn tắt về thuế Trung Hoa Dân Quốc
(I) Thuế quốc gia và Thuế địa phương
1. Chế độ thu thuế của Đài Loan hiện nay, theo quy định của Luật phân định thu chi tài chính, có thể chia làm hai
loại lớn là Thuế quốc gia và Thuế địa phương.
2. Phân biệt Thuế quốc gia và Thuế địa phương: Thuế quốc gia là thuế thu vào mà được sử dụng bởi cơ quan nhà
nước Trung ương, bao gồm 9 loại thuế cụ thể là:
Thuế quốc gia
1-Thuế quan (Thuế xuất nhập
khẩu)

Do Sở Quan vụ thuộc Bộ Tài chính chịu trách
nhiệm trưng thu.

2-Thuế thu nhập
3-Thuế thừa kế và tặng cho
4-Thuế hàng hóa
5-Thuế giao dịch chứng khoán
6-Thuế giao dịch hàng hóa
tương lai

Do Cục thuế quốc gia thuộc Bộ Tài chính chịu
trách nhiệm trưng thu.

7-thuế kinh doanh
8-Thuế thuốc lá bia rượu
9-Thuế hàng hóa và dịch vụ đặc
biệt
3. Thuế địa phương là thuế thu vào mà chính quyền địa phương được sử dụng, bao gồm thuế cấp huyện (thành
phố) trực thuộc Trung ương, có tổng cộng 8 loại thuế cụ thể:
Thuế địa phương
1-Thuế giá đất
Do các cơ quan thuế thuộc
chính quyền cấp huyện (thành
3-Thuế giá trị gia tăng của đất phố) trực thuộc Trung ương
chịu trách nhiệm thu.
4-Thuế nhà
(Ở Thành phố Cao Hùng là do
5-Thuế chuyển nhượng nhà đất
Phòng thu thuế Thành phố Cao
6-Thuế sử dụng phương tiện
Hùng thực hiện)
giao thông
2-Thuế đất nông nghiệp

7-Thuế giải trí
8-Thuế tem
(II) Lịch công tác thuế vụ thường kỳ
Trước ngày 10 Trước ngày 15 Trước cuối
của tháng kế tiếp của tháng lẻ
tháng 1
Thu thuế nộp vào Khai báo thuế
ngân sách
kinh doanh

Trình báo
chứng từ
(miễn) khấu
trừ thuế

Trước ngày 10
tháng 2
Điền chứng từ
(miễn) khấu trừ
thuế

Tháng 5

Tháng 9

Tháng 11

1-Khai báo thuế Khai báo và Nộp thuế
kinh doanh
tạm nộp
giá đất
2-Khai báo thuế thuế kinh
thu nhập
doanh
3-Nộp thuế nhà

II. Giới thiệu quầy phục vụ đa năng
(I) Á p dụng phương thức đến là phục vụ, nhập vào hệ thống vi tính những hạng mục mà người dân thường xuyên
tra cứu, làm thủ tục, xin cấp chứng nhận, từ đó cung cấp phục vụ nhanh chóng và liên vùng/liên Cục.
(II) Các hạng mục mà người dân thường đến làm:
1. Tra cứu dữ liệu thu nhập, tra cứu dữ liệu quy thuộc tài sản, tra cứu tình trạng thuế thu nhập, cấp chứng nhận nộp
thuế bằng tiếng Trung-Anh, ...
2. Các giấy tờ cần xuất trình để kiểm tra
Hạng mục thủ tục
Các giấy tờ cần xuất trình để kiểm tra
Tra cứu các loại thông tin thu nhập

Tra cứu dữ liệu quy thuộc tài sản

Tra cứu tình trạng thuế thu nhập tổng
hợp

Chứng nhận nộp thuế bằng tiếng
Trung-Anh

1. Bản chính chứng minh thư (hoặc thẻ cư trú)của người đề nghị.
2. Nếu là người nước ngoài: Bản chính hộ chiếu.
3. Nếu là người Trung Quốc: Bản chính Giấy phép xuất nhập cảnh hoặc
khu vực Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan hoặc Thẻ cư trú.
4. Khi đến tra cứu dữ liệu của trẻ vị thành niên, cần xuất trình bản chính
chứng minh thư và con dấu của cả cha và mẹ hoặc người giám hộ, kèm
Sổ hộ khẩu của trẻ vị thành niên (Phiên bản bao gồm có ghi chú chi tiết
của nhân khẩu thường trú hiện tại).
5. Nếu ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục, thìcần xuất trình giấy
ủy quyền (nếu ủy quyền tại nước ngoài, giấy ủy quyền phải được chứng
thực bởi cơ quan đại diện ngoại giao của Đài Loan tại nước sở tại), bản
chính chứng minh thư (hoặc thẻ cư trú) của người được ủy quyền; nếu
chứng minh thư (hoặc thẻ cư trú) của người ủy quyền là bản copy, thì
cần có kèm cam kết của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền
(đính kèm với bản copy chứng minh thư hoặc thẻ cư trú.
1. Bản chính chứng minh thư của người đề nghị (người có nghĩa vụ nộp
thuế).
2. Nếu ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục, thìcần xuất trình giấy
ủy quyền (nếu ủy quyền tại nước ngoài, giấy ủy quyền phải được chứng
thực bởi cơ quan đại diện ngoại giao của Đài Loan tại nước sở tại), bản
chính chứng minh thư (hoặc thẻ cư trú) của người được ủy quyền; nếu
chứng minh thư (hoặc thẻ cư trú) của người ủy quyền là bản copy, thì
cần có kèm cam kết của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền
(đính kèm với bản copy chứng minh thư hoặc thẻ cư trú.

III. Khái niệm cơ bản về thuế thu nhập tổng hợp
(I) Phạm vi đánh thuế
Thu nhập có nguồn gốc từ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) (nguyên tắc địa điểm)
(II) Cách thức đánh thuế
1. Người cư trú: hạch toán khai báo
(1) Có nơi ở và thường xuyên cư trú tại địa bàn Đài Loan (pháp lệnh số 10104610410 chữ Đài/Tài/Thuế ngày
27/9/2012 của Bộ Tài chính)
A. Có đăng ký hộ khẩu, cư trú đầy 31 ngày.
B. Có hộ khẩu hộ khẩu, cư trú trên 1 ngày đến chưa đầy 31 ngày, trọng tâm đời sống và kinh tế là ở địa bàn Trung
Hoa Dân Quốc
(2) Không có nơi ở tại địa bàn Đài Loan, và trong năm đánh thuế đã cư trú tại Đài Loan tổng cộng đầy 183 ngày.
2. Người không cư trú: Nộp thuế theo nguồn gốc thu nhập
(III) Đối tượng không phải báo thuế thu nhập tổng hợp
1. Thu nhập của cả hộ trong năm 2015 không vượt quá con số tổng của mức miễn thuế (85,000) và số tiền khấu từ
tiêu chuẩn (độc thân 90,000)(như bảng dưới đây),
Được miễn hạch toán báo thuế:
Số người phụ thuộc
0 người
1 người
2 người
3 người
4 người
5 người
Tiêu chuẩn
Không có
miễn hạch
vợ/chồng
toán báo
Có vợ/chồng
thuế

175,000

260,000

345,000

430,000

515,000

600,000

350,000

435,000

520,000

605,000

690,000

775,000

2. Trừ những trường hợp sau:
(1) Nếu có khoản thuế đã khấu trừ hoặc khoản được khấu trừ vào thuế,mà có quyền đề nghị hoàn thuế theo luật
định, thìcần phải làm thủ tục xin hoàn thuế thìmới được hoàn.
(2) Nếu báo thuế thu nhập cơ bản theo quy định của Điều lệ mức thuế thu nhập cơ bản, cần điền "Biểu khai báo
thuế thu nhập cá nhân cơ bản" và nộp kèm biểu báo thuế thông thường.
(3) Nếu có thu nhập từ giao dịch chứng khoán mà phải khai báo thuế, thìcần điền "Biểu khai báo thuế giao dịch
chứng khoán cá nhân" và nộp kèm biểu báo thuế thông thường.
(IV) Công việc phục vụ tạm tính mức thuế
chủ động gửi thông báo tạm
tính thuế và các bảng biểu
Trung tâm
liên quan đến cho người nộp
thông tin tài thuế phù hợp điều kiện nộp
chính và Cục thuế
thuế nhà
hoặc
nước
Gửi thư thông báo đến
người nộp thuế phù hợp điều
kiện

Trường hợp phải
nộp thuế

Nộp thuế trước ngày 31/5
(Không cần nộp lại phiếu nộp
thuế hay trả lời)

Trường hợp được
hoàn thuế

Trước 31/5 cần trả lời xác nhận
chuyển khoản hoàn thuế hoặc
hoàn thuế theo chứng từ

Trường hợp không
phải nộp hoặc hoàn
thuế

Trước 31/5 cần trả lời xác nhận

(V) Hạch toán thuế thu nhập tổng hợp
Số tiền
Tổng mức thu nhập
được miễn
chịu thuế
thuế

Hoàn tất
hạch toán
khai báo

Số tiền khấu trừ

1. Thu nhập từ lợi
nhuận

Số tiền khấu trừ thông
thường

Số tiền khấu trừ đặc biệt

Độc thân 90,000

1. Số tiền khấu trừ đặc biệt
đối với thu nhập từ lương

Có vợ/chồng 180,000

2. Số tiền khấu trừ đặc biệt
do tổn thất từ giao dịch tài
sản

4. Tiền lãi

Cho tặng

3. Số tiền khấu trừ đặc biệt
do đầu tư tích lũy

5. Tiền thuê và bản
quyền

Phíbảo hiểm

4. Số tiền khấu trừ đặc biệt
đối với người khuyết tật

Chi phíy tế và sinh sản

5. Số tiền khấu trừ đặc biệt
đối với chi phígiáo dục

2. Thực hiện nghiệp
vụ

Tiêu
chuẩn

3. Lương

6. Tự sản xuất nông,
ngư, lâm nghiệp và
khai khoáng
7. Giao dịch tài sản
8. Tiền thưởng từ thi
đấu và từ trúng
thưởng
9. Thôi việc

trừ

mỗi người
85,000
trên 70 tuổi
127,500
trừ

Tổn thất do thiên tai, tai
nạn
Vídụ

Tiền lãi từ khoản vay
mua nhà để ở
Chi phíthuê nhà ở
Quyên tặng theo Luật
Đóng góp cho chính trị

10. Khác

6. Số tiền khấu trừ đặc biệt
khi có trẻ em chưa đến tuổi
đến trường

Kinh phítranh cử theo
Luật tuyển cử và bãi
nhiệm
Quyên tặng theo Luật
Trường học tư thục

= Mức thu nhập tổng hợp tịnh x Thuế suất - Mức chênh lệch lũy tiến = Số tiền thuế phải nộp

IV. Khái niệm cơ bản về thuế kinh doanh
(I) Quy trình thiết lập đơn vị kinh doanh (doanh nghiệp)
Đăng ký kinh doanh
Tên dự kiến của công ty,
thương mại và người hùn vốn
Bộ Kinh tế, Cục Xúc tiến
kinh tế

→

Đăng ký thành lập công ty
và thương mại
Cục Xúc tiến kinh tế

Cục Xúc tiến kinh tế
→

Thành lập đơn vị đóng bảo hiểm
lao động, bảo hiểm y tế
Cục Bảo hiểm lao động, Cục
Bảo hiểm y tế

(II). Ý nghĩa của thuế kinh doanh và chế độ thuế hiện hành
1. Ý nghĩa: thuế kinh doanh là một loại thuế bán hàng đánh vào hàng hóa hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp bán ra
2. Chế độ thuế hiện hành:
(1) Thuế giá trị gia tăng (VAT): Đánh thuế theo giá trị tăng thêm trong quá trình bán hàng hóa hoặc dịch vụ.
Tiền thuế của khoản mục bán ra - Tiền thuế của khoản mục mua vào = Số tiền thuế cần nộp (nộp thừa)
Tiền thuế của khoản mục bán ra: 15,000 Đài tệ ×5

750 Đài tệ

Tiền thuế của khoản mục mua vào: 10,000 Đài tệ ×5
500 Đài tệ
Số tiền thuế cần nộp: 750 Đài tệ - 500 Đài tệ = 250 Đài tệ
(2) Thuế phi VAT: Là thuế đánh theo doanh thu từ bán hàng hóa hoặc dịch vụ, nghĩa là thu thuế căn cứ theo tổng
doanh thu. (Không cân nhắc khoản mục mua vào)
Mức bán ra × Thuế suất - Số tiền thuế cần nộp
Giả dụ trong giai đoạn nào mà đơn vị kinh doanh có doanh thu từ bán hàng hóa hoặc dịch vụ đạt 100,000 Đài tệ,
thì
Số tiền thuế phải nộp là: 100,000 Đài tệ x Thuế suất (1 , 2 , 5 , 15 , 25 )
(III) Phương thức thu thuế kinh doanh
1. Khai báo và nộp thuế tự động
(1) Đối tượng:
A. Doanh nghiệp nộp thuế VAT
B. Ngành tài chính ngân hàng (miễn dùng hóa đơn)
C. Ngành ăn uống đặc biệt (dùng hóa đơn đặc biệt)
2. Kiểm tra và thu thuế
(1) Đối tượng:
A. Đơn vị kianh doanh quy mô nhỏ (Quy mô nhỏ, giao dịch lẻ tẻ, doanh thu hàng tháng dưới 20 vạn Đài tệ)
B. Đơn vị kinh doanh có tính chất đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính
(A)Làm tóc (B)Tắm gội (C)Taxi (D)Các ngành nghề khác do Bộ Tài chính quy định
C. Ngành ăn uống đặc biệt, ngành cầm đồ
(2) Thời gian:
A. Kiểm tra theo quý: Đơn vị kinh doanh quy mô nhỏ, ngành cầm đồ
B. Kiểm tra theo tháng: Ngành ăn uống đặc biệt
(3) Khai báo chứng từ khoản mục mua vào:
Vào trước ngày 5 tháng 1, 4, 7, 10, các đơn vị kinh doanh quy mô nhỏ cần xuất trình các chứng từ khoản mua
vào.
(4) Thời hạn nộp thuế: 10 ngày kể từ ngày kế sau hôm nhận được Phiếu báo thu thuế

V. Khái niệm cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Số tiền bắt đầu đánh thuế, khoảng cách các mức thuế và thuế suất lũy tiến như sau:
(1) Đơn vị kinh doanh nếu có mức thu nhập chịu thuế của cả năm là dưới 12 vạn Đài tệ, thìmiễn nộp thuế thu
nhập doanh nghiệp.
(2) Số tiền chịu thuế trong cả năm của doanh nghiệp không quá 12 vạn Đài tệ, thìmức thuế suất đối với số tiền
chịu thuế là 17%. Nhưng số tiền thuế phải nộp không được vượt quá 1/2 của 12 vạn là số tiền thu nhập chịu thuế
của doanh nghiệp.
2. Phương thức tính thu nhập của doanh nghiệp quy mô nhỏ (miễn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp)
(1) Thuế kinh doanh cả năm ÷ Thuế suất thuế kinh doanh = Doanh thu cả năm (Có thể tham khảo Sổ nộp thuế
kinh doanh)
(2) Doanh thu cả năm × Tỉ lệ lãi ròng (thông thường là 6%) = Thu nhập từ hoạt động kinh doanh
(3) Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp chính là thu nhập từ kinh doanh mà cá nhân phải khai báo. (Tính vào thuế
thu nhập cá nhân tổng hợp)
(4) Lấy vídụ, giả sử một nhà thuốc tây, đã nộp tiền thuế kinh doanh cả năm là 14,400 Đài tệ, thìsẽ tính ra thu
nhập doanh nghiệp là 86,400 Đài tệ.
Cách tính như sau:
Thuế kinh doanh cả năm ÷ Thuế suất thuế kinh doanh = Doanh thu cả năm
14,400 Đài tệ ÷1% 1,440,000 Đài tệ
Doanh thu cả năm × Tỉ lệ lãi ròng = Thu nhập (thu nhập từ kinh doanh)
1,440,000 Đài tệ × 6%

86,400 Đài tệ (Tính vào thuế thu nhập cá nhân tổng hợp))

財政部高雄國稅局
暨所屬分局、稽徵所地址、服務電話及傳真機一覽表
機關名稱

服務電話

傳真號碼

（80265）
高雄市苓雅區廣州一街148號

07-7256600

07-7115764

（80742）
高雄市三民區哈爾濱街215號7樓

07-3228838

07-3238539

（80787）
高雄市三民區大順二路468號6樓

07-3829211

07-3870693

（83003）
高雄市鳳山區曹公路55-1號

07-7404001

07-7404018

新興稽徵所

（80052）
高雄市新興區中正三路34號8樓

07-2367261

07-2368511

鹽埕稽徵所

（80341）
高雄市鹽埕區大仁路6號6樓

07-5337257

07-5338103

苓雅稽徵所

（80251）
高雄市苓雅區民權一路85號8樓

07-3302058

07-3302498

鼓山稽徵所

（80445）
高雄市鼓山區鼓山二路166號6樓

07-5215258

07-5210031

（81166）
高雄市楠梓區楠梓新路264號6樓

07-3522491

07-3522392

07-3614112

07-3614114

前鎮稽徵所

（80656）
高雄市前鎮區英德街151號

07-7151511

07-7153711

小港稽徵所

（81244）
高雄市小港區小港路158號6樓

07-8123746

07-8123763

左營稽徵所

（81346）
高雄市左營區左營大路479號7樓

旗山稽徵所

（84243）
高雄市旗山區華中街3之1號

07-6612027

07-6622365

岡山稽徵所

（82044）
高雄市岡山區介壽路100號

07-6260123

07-6261401

總

局

三民分局
（第一辦公室）
銷售稅、營所遺贈稅

三民分局
（第二辦公室）
綜所稅、服務管理

鳳山分局

楠梓稽徵所
（綜所稅、營所遺贈
稅、服務管理）

地

址

楠梓稽徵所
（81170）
加工區服務處
高雄市楠梓區加昌路600號之9
（銷售稅課股）

檢舉貪瀆專線：(07)711-1003
檢舉貪瀆信箱：高雄郵政第2399號信箱
反詐騙專線：165
免費服務電話：0800-000-321

07-5874709

07-5875951

網際網路網址：www.ntbk.gov.tw
電話退稅不可信 多聽多問少貪心
所得憑單免填發 剪紙環保愛地球
網路申報若學會 淡定報稅免排隊
電子發票真正夯 手機條碼來領航
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