T：Paano dapat mag-aplay ang mga bagong residente para sa talaan
ng kinikita at ari-arian ng pamilya?
S：Pakisumite ang sumusunod na mga dokumento at makipag-ugnayan
sa pinakamalapit na mga sangay ng IRS, tax at full-function counter
sa serbisyo para sa aplikasyon:
1. Ang isang tao na may pambansang identity card：
(1)Ang orihinal na kopya ng pambansang identity card.
(2)Ang pambansang identity card ng kanyang asawa at mga nasa
hustong gulang na kamag-anak sa kaparehong sambahayan.
(3)Magtanong tungkol sa ari-arian at datos para sa menor de edad na
mga bata. Maliban sa pambansang identity card ng legal na
agent, ang patunay ng kaugnayan sa pagitan ng mga menor de
edad na bata at sa kanilang mga magulang ay dapat ilakip kung
walang pambansang identity card para sa menor de edad na mga
bata .
(4)Power of attorney (Naaangkop ito para tingnan ang at imbestigahan
ang kanyang asawa at nasa hustong gulang na mga kamag-anak
para sa hindi personal na mga aplikante sa nasabing pamilya）.
(5)Form ng pagpayag (Naaangkop ito para tingnan ang at imbestigahan
ang mga menor de edad na bata).
(6)Ang orihinal na kopya ng pambansang identity card ng agent
(Mailalapat ito sa mga aplikanteng hindi personal).
2. Ang tao na may hawak lamang na permit sa paninirahan：
Maliban sa orihinal na kopya ng kanyang permit sa paninirahan, ang
nalalabi ay kapareho mula sa kung ano ang nakasulat mula sa (2)
hanggang (6) sa taas. Kung ang agent ay may hawak lamang na
permit, dapat siyang magbigay ng orihinal na kopya ng permit ng
paninirahan upang masuri.
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T：Paano mag file ng income tax return ang bagong residente?
S：
1. Ang isang tao na may pambansang identity card：
Sa pag-file ng income tax return ang mamamayan, mula ika 1 ng
Mayo hanggang ika 31 ng Mayo, mag fill-up ng deklarasyon sa
National Taxation Bureau ng bawat sangay, at service center, ay
bumubuo ng isang kumpletong tax return sa loob ng nakaraang taon
ang kabuuang halaga ng proyekto at , pati na rin ang tungkol sa mga
kaluwagan, ang katunayan ibabawas at mabigay ang buwis at
deductible bawas sa buwis ayon sa taunang buwis na kailangang
bayaran kinakalkula settlement ng kanilang tax payable, self- assess
bago mag-file.
2. Ang tao na may hawak lamang na permit sa paninirahan：
(1)Bagong residente nakatira sa Taiwan di humigit 183 na araw.
Withholding agent ay makakatulong sa mga bagong residente na
mag-aplay para sa mga non-resident withholding source, di
kailangan mag deklara nitong Mayo; ang bagong residente na
may residence permit at mag deklara ng consolidated income tax
return ng mamamayan dito.
(2)Bagong residente nakatira sa Taiwan humigit sa 183 na araw.
Deklarasyon ng consolidated income sa parehong paraan tulad
ng mga tao dito, ngunit dahil hawak nila ng pahintulot sa
paninirahan , maaari kang pumili ng isang bagong resident alien
kapsaag pagbabayad ng buwis, nang ipahayag ng mga tao
dayuhan na asawa komprehensibong kita , o mga tao kapag
nagbabayad ng buwis, mga bagong residente sa domestic
nakatira deklarasyon asawa identity pangkalahatang
komprehensibong income tax.
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T：Ang mga bagong residente ay karaniwang kumikita nang kaunti
mula sa mga naiibang (odd) mga trabaho, kailangan ba nilang
ideklara ang kanilang mga buwis?
S：di maka-deklara, kailangan isulat ang pangalan at ID number
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Paano ipapataw ang buwis sa negosyo?
S：
1.Bago ang pagbubukas ng harap ng tindahan (storefront), ang
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T：Ang asawa ay bagong residente na may limang taon na, ang taunang
consolidated deklarasyon ng income tax ay ipinagsama, ang
impormasyon na nakuha sa panahon ng Mayo deklarasyon, kung
bakit
ang isang asawa
na walang ihanda
impormasyon
na kitaisagawa
at bawasang
?
pagpaparehistro
ay kailangang
at kailangang
Paano mag-aplay ?
pagpaparehistro sa buwis sa lokal na kawanihan ng buwis.
S：Ang mga nagbabayad ng buwis sa panahon ng Mayo – sa query
2.Kung magiging katotohanan ang buwanang volume ng benta na
ng kita at pagbabawas, tulad ng isang asawa na walang isang
NT$80,000 para sa benta ng mga paninda (tulad ng tindahan ng
national identification number, hindi ka maaaring umasa sa bilang
snack, tindahan ng damit) o buwanang volume ng benta na NT
taxpayer ID card direkta sa impormasyon asawa ang bagong
$40,000 para sa mga benta ng serbisyo (tulad ng shop para sa
residente ; ay dapat na ang isa pang bagong residente asawa -aplay
pagma-manicure/pedicure/paglilinis ng kuko o nail shop),
para sa isang permit paninirahan Pagkatapos ng notification
kailangan itong patawan ng buwis sa negosyo.
pagsama-sama query.
3. Kung ang buwanang benta ay mas mababa sa 200 thousand yuan,
ang IRS ay maaaring magpataw ng buwis sa benta na 1%; lamang
T：Ako ay isang new immigrant, bakit walang nakasulat na impormasyon
kapag ang average ng buwanang benta ay nagkakahalaga ng
tungkol sa akin sa comprehensive income ng aking asawa ? Paano
NT$200,000.
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man,
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panindang
ng isang single na tao; kung di makasunod sa nasabing regulasyon at
naibenta ay NT$80,000 o ang halaga ng benta ng mga serbisyo ay
NT$40,000, dapat tayong magpa-register ng buwis
sa IRS, at
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T：Ang mga bagong residente ay karaniwang kumikita nang kaunti
mula sa mga naiibang (odd) mga trabaho, kailangan ba nilang
ideklara ang kanilang mga buwis?
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T：Ang asawa ay bagong residente na may limang taon na, ang taunang
consolidated deklarasyon ng income tax ay ipinagsama, ang
impormasyon na nakuha sa panahon ng Mayo deklarasyon, kung
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Paano mag-aplay ?
pagpaparehistro sa buwis sa lokal na kawanihan ng buwis.
S：Ang mga nagbabayad ng buwis sa panahon ng Mayo – sa query
2.Kung magiging katotohanan ang buwanang volume ng benta na
ng kita at pagbabawas, tulad ng isang asawa na walang isang
NT$80,000 para sa benta ng mga paninda (tulad ng tindahan ng
national identification number, hindi ka maaaring umasa sa bilang
snack, tindahan ng damit) o buwanang volume ng benta na NT
taxpayer ID card direkta sa impormasyon asawa ang bagong
$40,000 para sa mga benta ng serbisyo (tulad ng shop para sa
residente ; ay dapat na ang isa pang bagong residente asawa -aplay
pagma-manicure/pedicure/paglilinis ng kuko o nail shop),
para sa isang permit paninirahan Pagkatapos ng notification
kailangan itong patawan ng buwis sa negosyo.
pagsama-sama query.
3. Kung ang buwanang benta ay mas mababa sa 200 thousand yuan,
ang IRS ay maaaring magpataw ng buwis sa benta na 1%; lamang
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kapag ang average ng buwanang benta ay nagkakahalaga ng
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ideklara ang dapat bayarang buwis sa negosyo.
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