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ภาษีท้องถิ่นแบบเข้าใจง่ายๆเพื่
อครอบครัวหลากวัฒนธรรม
ภาษีคืออะไร

รัฐบาลแห่งชาติ ด�ำเนิ นงานด้ านการป้ องกั นประเทศ การทูต การ
รักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น ในขณะที่รฐั บาลท้องถิ่น มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านสวัสดิการความเป็นอยูข
่ องประชาชน การสาธารณสุข
การสุขาภิบาล ระบบน�้ำประปา การจัดการน�้ำเสีย เป็นต้น เพื่อเป็นการ
จั ด หาทรัพ ยากรทางการเงิน ส� ำ หรับ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เหล่ า นี้
รัฐบาลจึงได้ เรียกเก็ บภาษี จากประชากรตามขีดความสามารถของ
ประชาชน เช่น
ภาษี ถูกจัดประเภทออกเป็นภาษี ของประเทศซึ่งรัฐบาลแห่งชาติเป็น
ผู้เรียกเก็บ(รวมถึง ภาษี ศุลกากร) และภาษี ท้องถิ่นที่เรียกเก็บโดย
รัฐบาลท้องถิน
่

ภาษีท้อง
ถิ่นคืออะไร

ภาษีท้องถิ่นเป็นภาษีที่เรียกเก็บโดยอิงตามตัวบทกฎหมายต่างๆเพื่อ
ให้รฐ
ั บาลส่วนท้ องถิ่นสามารถจัดหาเงินเพื่อมอบบริการสาธารณะ
ต่างๆ ในท้องที่
ภาษี ท้องถิ่นที่เก็บมาได้นั้นจะถูกน� ำไปใช้เป็ นค่าก�ำจัดขยะและสร้าง
ถนน ซ่อมบ�ำรุ งและจัดการระบบน�้ำประปา และการบ�ำบัดน�้ำเสียให้
สวัสดิการด้านสังคม เปิดและด�ำเนิ นงานหน่วยดับเพลิงต่างๆเป็นต้น
※ ในจ�ำนวนภาษีทอ
้ งถิน
่ วข้องกับการใช้ชวี ต
ิ
่    11   ประเภท   ประเภทของภาษีทเี่ กีย
ประจ�ำวันได้ถก
ู สรุปไว้ดง
ั ต่อไปนี   ้ หากต้องการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพิม
่
เติม กรุณาติดต่อกรมสรรพากรของรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ของท่าน
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ประเภทต่างๆ ของภาษีทอ
้ งถิน
่
ภาษีทัว่ ไป: ภ าษี ก ารได้ ม า ภาษี ก ารจดทะเบี ย นใบอนุ ญ าต ภาษี
สั น ทนาการ ภาษี ผู้ บ ริโ ภคในท้ อ งถิ่ น ภาษี ผู้ อ ยู่ อ าศั ย
ภาษี ทรัพย์สิน ภาษี รถยนต์ ภาษี เงินได้ท้องถิ่น ภาษี การ
บริโภคยาสูบ
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คำ�ศัพท์เฉพ
าะของภาษี
ท้องถิ่น

ภาษีที่มวี ต
ั ถุประสงค์จด
ั เก็บเฉพาะ: ภ าษี พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ภาษี การ
ศึกษาท้องถิน
่
สูตรส�ำหรับการประเมินมูลค่าของภาษีทอ
้ งถิน
ั ต่อไปนี้
่ มีดง
ฐานภาษี × อัตราภาษี = มูลค่าภาษี

ฐานภาษี
ฐานภาษีเป็นจ�ำนวนที่แสดงมูลค่าของวัตถ(บ้าน อาคาร ยานพาหนะ
เป็ นต้ น) ที่ ถูกเรียกเก็ บภาษี ท้องถิ่น ในแง่ของมู ลค่ า ปริมาณฯลฯ
ตามที่ระบุ และถูกน�ำไปใช้เป็นฐานเพื่อประเมินมูลค่าของภาษี
อัตราภาษี
อัตราภาษี เป็นอัตราที่คูณด้วยฐานภาษี เพื่อก�ำหนดมูลค่าภาษี อัตรา
ภาษีแสดงในรูปของค่าต่อหนึ่ งพัน, มูลค่าส�ำหรับการใช้งานแต่ละครัง,
้
***วอนต่อลูกบาศก์เซ็นติเมตร(ซีซ)ี ของความจุเครือ
่ งยนต์ เป็นต้น
ขึ้นอยูก
่ ับประเภทของภาษี
การจัดเก็บภาษีทวั่ ไป
กรมสรรพากรของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นจะจัดเก็บภาษี โดยการจัดส่ง
หนั งสือแจ้งการช�ำระเงินทางไปรษณี ย์ไปยังผู้มีหน้ าที่เสียภาษี โดย
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับฐานภาษี มูลค่าของภาษี เป็นต้น
※ ภาษีที่เกี่ยวข้อง:   ภาษีรถยนต์   ภาษีทรัพย์สิน   ภาษีผู้อยู่อาศัย   ภาษีการจด
ทะเบียนใบอนุญาต

ี น้าทีเ่ สียภาษีจะยื่นและแจ้งมูลค่าภาษีและช�ำระภาษีดว้ ยความสมัครใจ
ผูม
้ ห
ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี จะเตรียมแบบฟอร์มส�ำหรับกรอกข้อมูลภาษี ท้อง
ถิ่น พร้อมด้วยฐานภาษี และมูลค่าของภาษี และยื่นแบบฟอร์มผ่าน
ทางช่องทางยื่นเอกสารของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ จ่าย
ภาษีไปพร้อมกัน

ภาษีการจดทะเบียนใบอนุญาต   เป็นต้น
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※ ภาษีทช
ี่ ำ� ระในรูปแบบทีอ
่ ธิบายข้างต้น   ได้แก่   ภาษีการได้มา   ภาษีเงินได้ทอ
้ งถิน
่

่ ำ� ระเพิม
มูลค่าทีช
่ เติม

หากไม่ช�ำระภาษี ท้องถิ่นที่ถูกเรียกเก็บโดยรัฐบาลส่วนท้องถิ่น(ภาษี

รถยนต์ ภาษี ทรัพย์สิน เป็ นต้น) ตามวันที่ครบก�ำหนดให้ต้องช�ำระ  
จะมีการเรียกเก็บ 3% ของมูลค่าภาษี ที่แจ้งให้ช�ำระ ตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมายว่าด้วยภาษีท้องถิน
ั ที่ครบก�ำหนดช�ำระภาษี
่ นั บตัง้ แต่วน
ภาษีเพิม
่ เติม

หากไม่ย่ืนและช�ำระภาษี ท้องถิ่นนั ้น(ภาษี การได้มา เป็นต้น) ภายใน
วันที่ที่ควรยื่นและช�ำระภาษี จะมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมจากมูลค่าภาษี
ที่ได้ประเมินไว้แล้ว

※ สรุปอัตราภาษีเพิม
่ เติมทัว่ ไป

- การยื่นมูลค่าภาษีทต
ี่ ่ำ� กว่าทัว่ ไป(10%)   การยื่นภาษีทไี่ ม่เป็นธรรม(40%)
- ความล้มเหลวในการไม่ทำ� การยื่นภาษีทวั่ ไป(20%)   ความล้มเหลวในการยื่น
ภาษีทไี่ ม่เป็นธรรม(40%)

่ ะด�ำเนินการเมื่อไม่ชำ� ระภาษี
มาตรการต่างๆ ทีจ
หากบุคคลที่ต้องช�ำระภาษี ท้องถิ่นยังไม่ช�ำระภาษี ดังกล่าวภายในวัน
ที่ครบก�ำหนดให้ช�ำระ และยังคงไม่ช�ำระภาษี ตามวันที่ครบก�ำหนด
ให้ด�ำเนิ นการช�ำระอย่างเร่งด่วน หลังจากที่ออกหนั งสือแจ้งให้ช�ำระ
ภาษีอย่างเร่งด่วนแล้ว ทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องถูกยึด
ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดจะถูกน�ำออกจ�ำหน่าย และจะมีการด�ำเนิ นมาตร
การอื่นๆ
การช�ำระภาษีทอ
้ งถิน
่
ช�ำระภาษี ผ่านช่องทางธนาคาร หรือเครือ
่ งจ่ายเงินสด และเครือ
่ ง

ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทุกแห่งในประเทศ ผ่านทาง WeTaX
(การช� ำ ระเงิน ทางออนไลน์ ) ระบบการโอนเงิน ระหว่า งบั ญ ชี ท าง
อินเทอร์เน็ ต(Giro) ทางโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ ตแบงก์กิ้ง บัตรเ
ครดิต เป็นต้น

เมื่อเกิดการบังคับให้ตอ
้ งช�ำระภาษี
ข้อผูกพันที่จะต้องช�ำระภาษี จะเกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่างๆ ใน
กฎหมายว่าด้วยภาษี ท้องถิ่น และรัฐบาลส่วนท้องถิ่นกลายเป็ นเจ้า
หนี้ และผูม
้ ห
ี น้าที่เสียภาษีกลายเป็นลูกหนี้
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วันทีเ่ มื่อเกิดการบังคับให้ตอ
้ งช�ำระภาษี

ภาษีการได้มา

เมื่อเมื
ผูม
้ ่อห
ี ผูน้ม
ยภาษี
ได้มไาซึ
่ าซึ
สินง
ย์ พ
ทีย์
จ่ ะต้
งมีอกงมี
ารเรี
ยกเก็
บภาษี
การได้
มา มา
้ าห
ี ทีน้เ่ สีาที
เ่ สียภาษี
ด้มง
่ ทรั
สินพทรั
ทีจ่ อะต้
การเรี
ยกเก็
บภาษี
การได้

การลง
ทะเบียน

ภาษีการจด
ทะเบียนใบ
การจด
อนุญาต ทะเบียนใบ
อนุญาต
ภาษีผอ
ู้ ยูอ
่ าศัย

เมืท่อธิจดทะเบี
ิ และสิทธิอ่ น
ื ๆ
เมื่อจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สน
ิ และสิ
อ่ น
ื ๆ ยนสิทธิในทรัพย์สน
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ประเภทของภาษี

เมื่อได้รบ
ั เมื
ในอนุ
างๆ
ในวันาแรกของเดื
อนเมื่อถึงอก�นเมื
ำหนดให้
ระเงิน ชำ� ระเงิน
่อได้ญ
รบ
ั าตต่
ในอนุ
ญาตต่
งๆ ในวันแรกของเดื
่อถึงก�ชำำ� หนดให้
วันวัทีนเ่ ริทีม
(วัน
และเมื
่อจ่่อาจ่ยค่
าแรงให้
แก่แพก่นัพกนังานแล้
ว) ว)
นฐานภาษี
(วัทีน่ 1ที่ กรกฎาคม
1 กรกฎาคม
และเมื
ายค่
าแรงให้
กงานแล้
่ เริต้ม
่ นต้ฐานภาษี
เมื่อเมื
เกิ่อดเกิ
ข้ด
อผู
พักนพั
ทีน
จ่ ะต้
งช�
ระภาษี
เงินเงิ
ได้นสได้
ว่ นบุ
คคลหรื
อภาษี
เงินเงิ
ได้นขได้
องบริ
ษท
ั ษท
ข้อกผู
ทีจ่ อะต้
อำงช�
ำระภาษี
สว่ นบุ
คคลหรื
อภาษี
ของบริ
ั

ภาษีเงินได้ทอ
้ งถิน
่

(ซึง
่ ประกอบขึ
ประกอบขึ้น
้นเป็
เป็น
นฐานภาษี
ฐานภาษีสสำ� ำ� หรั
หรับบภาษี
ภาษีเเงิงิน
นได้
ได้ท
ทอ
้ งถิ
งถิน
นัน
้ ))
่ นั
(ซึ
่ง
้อ
้น
่น

ภาษีเงินได้ทไี่ ด้รบ
ั (บุคคล) เกิดข้อผูกพันทีจ่ ะต้องช�ำระภาษีเงินได้สว่ นบุคคลหรื

อภาษี
องบริ
ษั
เกิดข้อผูกพันทีจ่ ะต้องช�ำระภาษี
เงินเงิได้นสได้ว่ ขนบุ
คคลหรื
นิตบ
ิ ค
ุ คล วันทีส
่ น
ิ้ สุดปีทท
ี่ ำ� อภาษี
การ เงินได้ของบริษการ
ภาษีทรัพย์สน
ิ
ภาษี
รถยนต์

กรรมสิทธิ์

ภาษีจะถู
กเรีจยะถูกเก็
พย์สน
ิ พ
ทีย์
ผ
่ สม
ู้ น
ี ที
น้ผ
ยาภาษี
นเจ้าเป็
ของ
วันทีณ่ 1วันที่ 1
ภาษี
กเรีบยจากทรั
กเก็บจากทรั
ิห
่ าทีม
ู้ เ่ ห
ี สีน้
ทีเ่ สีเยป็ภาษี
นเจ้ณ
าของ

มิถน
ุ ายนของทุกปี

วันแรกของเดือนทีวัถ
่นง
ึแรกของเดื
ก�ำหนดช�ำอระภาษี
น
ุ ายนและธั
นวาคม)
นทีถ
่ ง
ึ (มิ
ก�ำถหนดช�
ำระภาษี
(มิถน
ุ ายนและธันวาคม)

ภาษีเพิม
่ เติม

เมื่อเกิดข้อผูกพัเมื
น่อ
ให้เกิ
ตด
อ
้ ข้งช�
ำระภาษี
ทต
อ
้ งถิ
น
เ่ รียกเก็
ภาษี
ม บภาษีเพิม
่ ำทีระภาษี
่ ยเติกเก็
อผู
กพันให้
อ
้ งช�
ทอ
้บงถิ
น
่ เทีพิเ่ รีม
่ เติม

ภาษีทอ
้ งถิน
่ ทีเ่ รียกเก็บ
แบบพิเศษ

เมืเมื
่อภาษี
เงิน
สว่ สนบุ
คคลหรื
อนิอตนิบ
ิ ตค
ุบ
ป
่ ระกอบขึ
้นเป็
นฐานภาษี
ของภาษี
ทอ
้ ทงถิ
่
่อภาษี
เงิได้
นได้
ว่ นบุ
คคลหรื
ิ คลที
ค
ุ คลที
ป
่ ระกอบขึ
้นเป็
นฐานภาษี
ของภาษี
อ
้ งน
บแบบพิ
เศษดั
งกล่
าวถูาก
หักหั
ให้กเป็
งของรายได้
ถิทีน
รียกเก็
บแบบพิ
เศษดั
งกล่
วถู
ให้นเป็แหล่
นแหล่
งของรายได้
่ เ่ รีทียเ่ กเก็

www.kilf.re.kr
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แนวทางว่าด้วยภาษีต่างๆ
ที่จะต้องชำ�ระในแต่ละเดือนของปี
เดือน

ก�ำหนดเวลาการเก็บภาษีและการเรียกเก็บ
●การชำ�ระภาษีการจดทะเบียนใบอนุญาต(สำ�หรับใบอนุญาต)(ระยะเวลาการชำ�ระ:

มกราคม

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถน
ุ ายน

วันที่ 16-31 มกราคม)

้ ยว(ระยะเวลาการชำ�ระ: วันที่ 16-31 มกราคม)
●ชำ�ระภาษีรถยนต์รายปี แบบครังเดี

่
●ชำ�ระภาษีรถยนต์แบบเป็ นงวดสำ�หรับครึงแรกของปี
(ระยะเวลาการชำ�ระ: วันที่ 1631 มีนาคม)

่
่ น
้ สุดเดือนธันวาคมจะต้องชำ�ระภาษีเงินได้ทอ
่ สำ�หรับนิ
●บริษท
ั ทีชำ�ระบั
ญชีเมือสิ
้ งถิน
่
ติบค
ุ คล (วั
ิ่ นทีชำ�ระ:
วันที่ 30 เมษายน)

่ื
่
●ยนและชำ�ระภาษี
เงินได้ทอ
้ งถิ(จากรายได้
)(ระยะเวลาการชำ�ระ: วันที่ 1-31 พฤษภาคม)

่
่ิ
่
●ชำ�ระภาษีรถยนต์สำ�หรับครึงแรกของปี
งมิถน
ุ ายน)ิ(ระยะเวลาการชำ�ระ:
(มกราคมถึ
วันที่ 16-30 มิถน
ุ ายน)

่
●ยืนและชำ�ระภาษี
ผอยู
ู้ อาศั
่ ย (จากทรัพย์
ิ่
สน
ิ )(ระยะเวลาการชำ�ระ: วันที่ 1-31 กรกฏาคม)
กรกฏาคม

่
●ชำ�ระภาษีทรัพย์สน
ิ สำ�หรับอาคาร บ้าน(ครึงแรกของปี
) เรือ อากาศยาน(ระยะเวลาก
ารชำ�ระ: วันที่ 16-31 กรกฏาคม)
่ สำ�หรับอสังหาริมทรัพย์บางประเภท ภาษีการศึกษาในท้อ
●ภาษีการพัฒนาในท้องถิน
่ (ระยะเวลาการชำ�ระ: วันที่ 16-31 กรกฏาคม)
งถิน

สิงหาคม

●ชำ�ระภาษีผอ
ู้ ยูอ่ าศัย(ระยะเวลาการชำ�ระ: วันที่ 16-31 สิงหาคม)

กันยายน

่ นและบ้านสำ�หรับครึงหลั
่ งของปี (ระยะเวลาการชำ�ระ:
●ชำ�ระภาษีทรัพย์สน
ิ ประเภททีดิ

่ งของปี (ระยะเวลาการชำ�ระ: วันที่ 16-30 กันยายน)
●ชำ�ระภาษีรถยนต์สำ�หรับครึงหลั
วันที่ 16-30 กันยายน)

่ งของปี (กรกฎาคมถึงธันวาคม)(ระยะเวลาการชำ�ระ:
●ชำ�ระภาษีรถยนต์สำ�หรับครึงหลั
ธันวาคม

วันที่ 16-31 ธันวาคม)

ิ ทัง้ หมด จะถูกกำ�หนดและเรียกเก็บ(วันที่ 1 - 15
※ ภาษีคำ�นวณรวมการถือครองทรัพย์สน
ธันวาคม)

่
่ มาซึงสิ
่ นทรัพย์
●ยืนและชำ�ระภาษี
การได้มา: ภายใน 60 วันนับจากวันทีได้
ทุกเดือน

่ื
่
● ยนและชำ�
ระภาษีการจดทะเบียนใบอนุญาต์(สำ�หรับการจดทะเบียน) ในเวลาทีทำ�การจ
ดทะเบียน

่ (์ ภาษีทถู่ี กเรียกเก็บแบบพิเศษ):
●ภาษีผอู้ ยูอ่ าศัย (์ สำ�หรับลูกจ้าง) ภาษีเงินได้ทอ
้ งถิน
วันทีสิ่ บของทุกเดือน
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ภาษีการได้มาเป็นภาษีทย
ี่ ่ น
ื และช�ำระโดยใช้อัตราภาษีทเี่ กีย
่ วข้อง   คำ� นวณจากราคาของการ
ได้มาซึง
่ สินทรัพย์(ฐานภาษี)   เมื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์   รถยนต   เป็นต้น  

ฐานภาษี
คืออะไร

다문화가정을 위한 알기쉬운 지방세

ภาษีการได้มา

ฐานภาษี คือ ราคา ณ เวลาที่จดทะเบียนการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
หรือรถยนต์นั้น หากไม่มีการแจ้งราคา หรือหากราคาที่แจ้งต�่ำกว่า
มู ลค่ าที่ ก�ำหนดไว้โดยเจ้ าหน้ าที่ สรรพากร มู ลค่ าพื้นฐานของราคา
ตลาดจะถูกใช้เป็นฐานภาษี

※ มูลค่าพื้นฐานของราคาตลาด:   มูลค่าพื้นฐานทีร่ ฐั บาลก�ำหนดไว้เพื่อใช้สำ� หรับ

ภาษีทอ
้ งถิน
ิ    เป็นต้น   ส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์
่ เช่น ภาษีการได้มา   ภาษีทรัพย์สน

และรถยนต์
และรถยนต์

ี ่ นมู
วิธย
ื ล
ค่าภาษี

หากผู้มีหน้ าที่ เสี ยภาษี ได้ รบ
ั อสั งหาริมทรัพย์ รถยนต์ เป็ นต้ น ใน
ครอบครอง ผูม
้ ห
ี น้าที่เสียภาษีควรยื่นและช�ำระภาษีการได้มาภายใน

60 วันนั บจากวันที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวที่กรมสรรพากรของที่

ว่าการเมือง อ�ำเภอ หรือเขต ที่เป็นที่ตัง้ ของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนั ้น

(หกเดือนในกรณี ของทรัพย์สินที่เป็นมรดก: เก้าเดือนหากมีที่อยู่ใน
ต่างประเทศ)

หากไม่ย่ นแล
ื
ะชำ�ระภาษีจ
ะเกิดข้อเสีย
อย่างไร

หากผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้รบ
ั อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ เป็นต้น มาใน
ครอบครอง และไม่ย่น
ื หรือช�ำระภาษีตามวันที่ครบก�ำหนดของการยื่น
และช�ำระภาษี จะมีการเรียกเก็บภาษี เพิ่มเติมจากมูลค่าภาษี ที่ต้อง

ช�ำระ เนื่ องจากไม่ย่น
ื ภาษี (20% ถึง 40%) และการช�ำระภาษีล่าช้า
(3% ต่อวัน)

www.kilf.re.kr
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ภาษีทรัพย์สน
ิ
ภาษีทรัพย์สินจะถูกเรียกเก็บจากบุคคลที่เป็นเจ้าของบ้าน(รวมทัง
้ อพาร์ทเมนท์)   อาคาร
(อาคารพาณิชย์   เป็นต้น   โดยไม่รวมบ้าน)   ที่ดิน(ที่ดินที่เป็นส่วนประกอบของอาคารที่ถก
ู
รวมไว้)เป็นต้น   ในวันที่   1   มถ
ิ น
ุ ายนของทุกปี
ในการค�ำนวณมูลค่าของภาษี   จะคูณอัตราของมูลค่าตลาดที่ใช้อ้างอิงด้วยมูลค่าของบ้าน
ที่ประกาศ   มูลค่าของที่ดินที่ประกาศ   หรือราคามาตรฐานตามกฎหมายของมูลค่าตลาดที่
ใช้อ้างอิง
※ อต
ั ราของมูลค่าตลาดทีใ่ ช้อา้ งอิง คือ 60% ส�ำหรับบ้าน และ 70% ส�ำหรับทีด
่ น
ิ และอาคาร

ี ารชำ�ระภ
วิธก
าษีทรัพย์สน
ิ

ช�ำ ระภาษี ท รัพ ย์ สิ น ได้ ที่ ธ นาคารหรือ ที่ ท� ำ การไปรษณี ย์ พ ร้อ มด้ ว ย
หนั งสือแจ้งการช�ำระภาษี ทรัพย์สิน ซึ่งจัดส่งโดยกรมสรรพากรของ
รัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ที่เป็นที่ตัง้ ของบ้าน อาคาร ที่ดิน เป็นต้น ในเดือน
กรกฎาคมและกันยายนของทุกปี
ส�ำหรับบ้าน จะต้องช�ำระภาษีทรัพย์สน
ิ เป็นสองงวดต่อปี คือ ระหว่าง

วันที่ 16-31 กรกฎาคม(ช�ำระงวดแร) และวันที่ 16-30 กั นยายน
(ช�ำระงวดที่สอง)

ส� ำ หรับ อาคารทั ่ว ไป ควรช� ำ ระภาษี ท รัพ ย์ สิ น ระหว่า งวัน ที่ 16-31
กรกฎาคม ส�ำหรับที่ดิน ต้องช�ำระภาษีทรัพย์สินระหว่างวันที่ 16-30
กันยายน

ข้อเสียของ
การไม่ช�ำ ระภ
ี ะไรบ้าง
าษีมอ

หากไม่ชำ� ระภาษีทรัพย์สิน(หรือภาษีรถยนต์) ภายในระยะเวลาที่ต้อง
ช�ำระ จะมีการเรียกเก็บภาษี เพิ่มเติม 3% จากมูลค่าของภาษี ที่ต้อง
ช�ำระ อันเนื่ องมาจากการไม่ชำ� ระภาษีแต่ละครัง้

ในแต่ละเดือนที่ผา่ นไปหลังจากที่สิน
้ สุดระยะเวลาการช�ำระภาษี จะมี

การเรียกเก็บภาษีเพิม
่ อีก 0.75% จากมูลค่าของภาษีท้องถิน
่ ที่ยงั ค้าง
ช�ำระ จนกว่าจะครบ 60 เดือนหลังจากสิน
้ สุดระยะเวลาดังกล่าว
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่ นภาษีทรัพย์สน
์ รอบครองรถยนต์ รวมทัง้
ภาษีรถยนต์ทำ�หน้าทีเป็
ิ สำ�หรับการถือกรรมสิทธิค
เป็ นภาษีทเรี
ี่ ยกเก็บเนื่องจากภาระค่าใช้จา่ ยทางสังคม เนื่องมาจากความเสียหายของถนน
่ ดจากการเป็ นเจ้าของรถยนต์
ความแออัดของการจราจร และมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมทีเกิ

ฐานภาษี
คืออะไร

다문화가정을 위한 알기쉬운 지방세

ภาษีรถยนต์

ส� ำ หรับ รถยนต์ ที่ จ ดทะเบี ย นภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ รวม
ถึ ง รถดัม
้ และรถบรรทุกผสมคอนกรีต จะมีการเรียกเก็บภาษี ตาม
มูลค่าที่ก�ำหนดไว้ โดยอิงตามขนาดความจุของเครือ
่ งยนต์(ลูกบาศก์
เซนติเมตร) เป็นต้นและอาคาร

ี ารชำ�ระภ
วิธก
าษีรถยนต์

ช� ำ ระมู ล ค่ า ภาษี เ ป็ น รายปี โ ดยผ่ อ นจ่ า ยเป็ น สองงวด พร้อ มด้ ว ย

ี ารประห
วิธก
ยัดภาษี
รถยนต์

หากช�ำระภาษีเป็นรายปีเพียงงวดเดียว จะสามารถลดมูลค่าของภาษี

หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ช� ำ ระภาษี ที่ ส่ ง ไปยั ง ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของรถในวัน แรกของ
เดือนเมื่อถึงก�ำหนดช�ำระ (มิถน
ุ ายนและธันวาคม)

รถยนต์ 10% ที่จะช�ำระในงวดที่สองได้

※ อัตราส่วนลดของมูลค่าภาษีรายปีจะถูกปรับมูลค่า   โดยเริม
่ ตัง้ แต่ในปี   2021

ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินและปัจจัยอื่นๆ   ได้แก่   10%
(จนถึงปี 2022) → 7% (2023) → 5% (2024) → 3% (2025 เป็นต้นไป)

ในการช�ำ ระภาษี ร ถยนต์ แ บบงวดเดี ย ว กรุ ณ าขอท� ำ การช�ำ ระเงิน
จากกรมสรรพากรที่ เกี่ ยวข้องภายในระยะที่ ขอ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถช�ำระเงินได้ทางบริการรับช�ำระภาษี ท้องถิ่นทางอินเทอร์เน็ ต
(wetax.go.kr) และด�ำเนิ นการช�ำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าว
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ภาษีเงินได้ท้องถิ่น
ผูจ
้ า่ ยภาษีเงินได้ของประเทศหรือภาษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ุคคล   ควร   ย่ น
ื และช�ำระภาษีเงินได้ทอ
้ งถิน
่
ส�ำหรับบุคคลธรรมดาและนิตบ
ิ ค
ุ คล ให้แก่แผนกภาษีของรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ วข้อง
่ ทีเ่ กีย

ภาษี เงิ นได้ท้องถิ่นส�ำหรับบุ คคลจะถูกเรียกเก็บตามรายได้แบบค�ำนวณรวม(ดอกเบี้ย,
เงินปันผล,   ธรุ กิจ,   รายได้ทห
ี่ ามาได้,   เงินบ�ำนาญ   และรายได้อ่ น
ื ๆ)   รวมทัง้ รายได้จากเงินเกษียณ
อายุและรายได้จากการถ่ายโอนทรัพย์สน
ิ    ภาษีเงินได้ทอ
้ งถิน
ิ ค
ุ คลจะถูกเรียกเก็บตาม
่ ส�ำหรับนิตบ
รายได้ในแต่ละปีทด
ี่ ำ� เนินธุรกิจ   รายได้จากการโอนทีด
่ น
ิ หรือทรัพย์สน
ิ อื่นๆ   รายได้ทบ
ี่ ริษท
ั ไม่ได้ใช้
จ่ายแต่เก็บไว้เป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร   เป็นต้น   และรายได้จากการช�ำระบัญชี

ฐานภาษีคื
ออะไร

ฐานภาษี ข องภาษี เ งิน ได้ ท้ อ งถิ่ น จะเท่ า กั น กั บ ภาษี เ งิน ได้ ร ะดั บ
ประเทศส�ำหรับบุคคลธรรมดาและนิ ตบ
ิ ค
ุ คล

ี ารยื่นแล
วิธก
ะชำ�ระภาษี
เงินได้ท้องถิ่น

สามารถยื่นและช�ำระภาษีเงินได้ท้องถิน
่ ส�ำหรับบุคคลธรรมดาพร้อม
ภาษี เงินได้ ของประเทศ ในช่วงระยะเวลาการยื่นภาษี เงินได้ แบบ
ค�ำนวณรวม โดยสรุ ปในเดือนพฤษภาคม ที่แผนกภาษี ของรัฐบาล
ส่วนท้องถิน
่ และหน่วยงานจัดเก็บภาษีแห่งชาติ
ในช่ ว งระยะเวลาการยื่ น ภาษี รัฐ บาลท้ อ งถิ่ น จะส่ ง หนั ง สื อ ไปยั ง
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กให้ช�ำระภาษี ท้องถิ่นจากเงินได้แบบค�ำนวณ
รวม และส่งไปยังบุคคลเพื่อให้ย่ืนภาษี ท้องถิ่นจากรายได้ที่เกิดจาก
การโอนทรัพย์สน
ิ เมื่อบุคคลทีไ่ ด้รบ
ั หนั งสือแจ้งช�ำระมูลค่าตามทีร่ ะบุ
จะถือว่าบุคคลนั ้นยื่นมูลค่าภาษีแล้วด้วย
สามารถยื่นภาษีเงินได้ท้องถิน
่ ส�ำหรับบุคคล(จากรายได้ที่มาจากการ
โอนทรัพย์สน
ิ ) แบบคร่าวๆ เบื้องต้น และช�ำระภาษีภายในสีเ่ ดือนนั บ
จากวันสุดท้ายของเดือนทีด
่ ำ� เนิ นการโอน และต้องยื่นและช�ำระมูลค่า
ทีไ่ ด้ขอ
้ สรุปแล้วในช่วงสิน
ั มา
้ เดือนกรกฎาคมในปีถด
ภาษีเงินได้ท้องถิน
ิ ค
ุ คลจะต้องถูกประเมินตามอัตราส่วน
่ ส�ำหรับนิ ตบ
ของจ�ำนวนพนั กงาน และพื้นที่ชน
่ ายในเขต
ั ้ ของอาคารบริษัทที่อยูภ
อ�ำนาจของรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จากจ�ำนวนของพนั กงานและ
อาคารของบริษัทที่มีอยู่ทัง้ หมด(อัตราส่วนของพนั กงานและพื้นที่
ชัน
้ จะถูกบวกเพิม
่ และหารด้วยสอง) และยื่นและช�ำระภาษีภายในสี่
เดือนนั บจากวันสุดท้ายของปีทท
ี่ ำ� ธุรกิจ ให้แก่แผนกภาษีของรัฐบาล
ท้องถิน
่ ถานประกอบธุรกิจแต่ละแห่งตัง้ อยู(่ และสามเดือนส�ำหรับ
่ ทีส
ภาษีเงินได้ของประเทศส�ำหรับนิ ตบ
ิ ค
ุ คล)
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ประเภทของภาษีผู้อยู่อาศัย   ได้แก่   บุคคลธรรมดาที่ถูกเรียกเก็บภาษีจากบุคคลที่มีที่อยู่
และบุคคลที่มส
ี ำ� นักงานในรัฐบาลท้องถิ่นเมื่อวันที่   1   กรกฏาคมของทุกปี,   หน่วยงานที่มี
ส�ำนักงาน,   ผป
ู้ ระกอบธุรกิจที่เรียกเก็บจากเจ้าของธุรกิจซึ่งมีพ้ น
ื ที่สำ� นักงานเกิน   330㎡,
พนักงานทีเ่ รียกเก็บภาษีจากเจ้าของธุรกิจซึง
่ จ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานทุกเดือนและ

ฐานภาษีแล
ี ารชำ�ร
ะวิธก
ะภาษี

다문화가정을 위한 알기쉬운 지방세

ภาษีผู้อยูอ
่ าศัย

ภาษี ผู้อยู่อาศัยบุคคลธรรมดาจะถูกเรียกเก็บจากบุคคลทัว่ ไปที่มีที่

อยู่ในรัฐบาลท้องถิ่น ณ วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี (เจ้าบ้านแห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ท ะเบี ย นราษฎร) และชาวต่ า งชาติ ที่ล งทะเบี ย น

ชาวต่ า งชาติ ผ่ า นพรบ.ตรวจคนเข้ า เมื อ ง ที่ ซ่ ึง พ� ำ นั ก อาศั ย อยู่ใ น
ประเทศเกาหลี ซึ่งสามารถช�ำระได้ตัง้ แต่วน
ั ที่ 16 สิงหาคม จนถึง

วันที่ 31 สิงหาคม โดยแสดงใบแจ้งยอดช�ำระที่ทางรัฐบาลท้องถิ่น
ออกให้

ภาษี ผู้อยู่อาศัยผู้ประกอบธุรกิจจะถูกเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ มี ย อดรวมฐานภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม 48 ล้ า นวอนขึ้ น ไปในปี ที่ แ ล้ ว ,
หน่ ว ยงานที่ มี ส� ำ นั ก งาน, เจ้ า ของธุ ร กิ จ ซึ่ง มี พ้ ื น ที่ ส� ำ นั ก งานเกิ น

330㎡ เจ้าของธุรกิ จจะต้ องแจ้งและช�ำระภาษี แยกแต่ ละแห่งให้
แก่รฐ
ั บาลท้องถิ่นที่ส�ำนั กงานนั ้นๆ ตัง้ อยู่ ในระหว่างตัง้ แต่วน
ั ที่ 1
สิงหาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

ส�ำหรับภาษี ผู้อยู่อาศัยที่ช�ำระโดยเจ้าของธุรกิจเนื่ องจากพนั กงาน
ที่ เจ้ าของธุ รกิ จนั ้ นจ่ ายค่ าแรง เจ้ าของธุ รกิ จจะต้ องยื่นและช�ำระ
มูลค่า 0.5% ของค่าแรงทัง้ หมดให้แก่รฐั บาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทุก
เดือนในวันที่สิบของเดือนถัดไป
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13

ภาษีการจดทะเบียนใบอนุญาต
ภาษี ก ารจดทะเบี ย นใบอนุ ญ าต(การจดทะเบี ย น)   เป็ น ภาษี ที่ เรีย กเก็ บ จากการด� ำ เนิ น
การบั น ท   กเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ง    การเปลี่ ย นแปลง   หรือ การระงั บ สิ ท ธิ์ต่ า งๆ   ว่ า ด้ ว ย
อสังหาริมทรัพย์   ยานพาหนะต่างๆ   เป็นต้น   ลงในเอกสารของสถาบันจดทะเบียนระดับ
ประเทศ

ฐานภาษี

ภาษีการจดทะเบียนใบอนุญาต(ใบอนุญาต) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจาก
การได้รบ
ั ใบอนุญาต การอนุญาตต่างๆ เป็นต้น จากหน่วยงานด้าน
การปกครอง ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ

ฐ า น ภ า ษี ส� ำ ห รั บ ภ า ษี ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น ใ บ อ นุ ญ า ต ( ก า ร จ ด
ทะเบียน) เป็ นมู ลค่ าที่ แจ้ งในขณะที่ จดทะเบียนเป็ นผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะต่ างๆ เป็ นต้ น ฐานภาษี ส�ำหรับภาษี
การจดทะเบียนใบอนุญาตเพื่อท�ำการลงทะเบียนแบบชัว่ คราว หรือ
ประกอบกัน เป็นต้นนั ้น จะเป็นมูลค่าของหนี้ สน
ิ

ี ่ นและ
วิธย
ื
ชำ�ระภาษี

บุคคลที่มค
ี วามประสงค์ที่จะจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ
เป็ น ต้ น จะต้ อ งยื่ น และช� ำ ระภาษี ส� ำ หรับ ภาษี ก ารจดทะเบี ย นใบ
อนุญาต ก่อนที่จะท�ำการจดทะเบียน
ควรยื่ น และช� ำ ระภาษี ส� ำ หรับ ภาษี ก ารจดทะเบี ย นใบอนุญ าต(ใบ
อนุญาต) ให้แก่แผนกภาษี ของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ก่อน
ที่ ห น่ ว ยงานด้ า นการปกครองจะด� ำ เนิ นการออกใบรับ รองการให้
อนุญาตต่างๆ  หากไม่เหลือระยะเวลาที่ยงั มีผลบังคับใช้ หรือหากระยะ
เวลาที่มผ
ี ลบังคับใช้เกินกว่าหนึ่ งปี ควรช�ำระภาษีที่ธนาคารตัง้ แต่วน
ั ที่

16 และ 31 มกราคม โดยใช้หนั งสือแจ้งให้ชำ� ระภาษีที่รฐั บาลท้องถิน
่
ที่เกี่ยวข้องจัดส่งมาให้

※ หากการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์หรือยานพาหนะ   หรือใบรับรองการให้
อนุญาตถูกออกให้แล้ว   จะต้องยื่นใบเสร็จการช�ำระภาษี การจดทะเบียนใบ
อนุญาต(การจดทะเบียน) พร้อมกับใบสมัคร
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หากสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีหน้าที่ เสียภาษี ถูกละเมิดเนื่องจากการเรียกเก็ บภาษี
ท้องถิ่น จะมีระบบที่พร้อมจัดการแก้ปัญหาการละเมิดดังกล่าวทันที

ประเภทของ
้
ระบบและขัน
ตอนการดำ�เ
นินการ

다문화가정을 위한 알기쉬운 지방세

ระบบการเยียวยาความเสียหายหาก
่ ยภาษีถก
ี น้าทีเสี
สิทธิของผูม
้ ห
ู ละเมิดในก
่
ารชำ�ระภาษีทอ
้ งถิน

ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายก่อนการจัดเก็บภาษี
จะด�ำเนิ นการเยียวยาให้ล่วงหน้าก่อนที่จะส่งหนั งสือแจ้งให้ชำ� ระภาษี

และผูม
้ ห
ี น้าที่เสียภาษีสามารถขอการเยียวยาได้ภายใน 30 วันที่ได้รบ
ั
หนั งสือแจ้งให้ชำ� ระภาษีแบบชัว่ คราว
ยื่นการคัดค้าน
สามารถยื่นการคัดค้านไปยังกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ภายใน
90 วันหลังจากที่ได้รบ
ั หนั งสือแจ้งให้ชำ� ระภาษี
การร้องขอให้ทบทวนและขอค�ำพิพากษา
สามารถจัดท�ำค�ำร้องเพื่อขอให้ทบทวนไปยังกรมสรรพากรในระดับสูง
หรือประธานของคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวน และร้องขอ
ให้ประธานของศาลด้านภาษีให้ค�ำพิพากษา

※ สามารถร้องขอการทบทวนหรือค�ำพิพากษาโดยไม่ตอ
้ งมีกระบวนการยื่นการ
คัดค้าน
คัดค้าน

การด�ำเนินคดีฝ่ายปกครอง

การฟ้องร้องด�ำเนิ นคดีอาจเริม
่ ต้นขึ้นได้ทันทีภายใน 90 วันหลังจากที่

ได้รบ
ั แจ้งผลการทบทวนหรือค�ำพิพากษา หลังจากที่ขอค�ำพิพากษา
จากศาลด้านภาษี หรือการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
สอบสวนแล้ว
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ข้อมูลประจำ�วันที่มีประโยชน์ท่ีควรพิ
จารณาร่วมกับข้อมูลเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
การจดทะเบี
ยนการได้มา
่
ซึงอสั
งหาริ
มทรัพย์

่ ำ� เป็นส�ำหรับการจดทะเบียนเมื่อด�ำเนินการโอนกรรมสิทธิ์
เอกสารทีจ
่ องได้รบ
เอกสารทีจะต้
ั จากผูข้ าย
● ใบรับรองการจดทะเบียน(ทีเ่ คยเป็นใบรับรองกรรมสิทธิก
่ นหน้า
์ อ

นี)้    เอกสารมอบฉันทะ(โดยระบุช่อ
่ ข
ี อ
้ ผูกมัดทีจ
่ ะต้องจด
ื บุคคลทีม
ทะเบียน   บุคคลที่มส
ี ท
ิ ธิใ์ นการจดทะเบียน   บุคคลที่ด�ำเนินการใน
นา   มของกลุม
่ ต่างๆ   เป็นต้น)
● ใบรับรองที่ประทับตราของผูข
้ าย   และเนื้อหาที่ดง
ึ มาจากทะเบียน

ผู   ้ พำ� นักอาศัย(ควรระบุประวัตก
ิ ารเปลีย
่ นสถานทีพ
่ ำ� นักอาศัย)
่ ซ้ อจะต้
้ื
เอกสารทีผู
องเตรียม
● ใบทะเบีย นที่ ดิ น    ส�ำ เนาของทะเบีย นการจัด การอาคาร   ส�ำ เนา

ทะเบีย   นผูพ
้ ำ� นักที่ลงชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้องแล้ว   เอกสารมอบ
ฉันทะ(หากบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผซ
ู้ ้อ
ื เป็นผูย
้ ่น
ื ขอจดทะเบียน)
● ใบรับรองสาเหตุของการจดทะเบียน(สัญญาการซื้อขาย   เป็นต้น

:จะต อ
้ งใช้หนังสือรับรองการรายงาน   หรือตราประทับเพ่อแสดง
การอนุมต
ั )ิ
● ส�ำเนาใบเสร็จการช�ำระภาษี การได้มาและหนังสือแจ้งหนึ่งฉบับ

และใบรับรองการซื้อพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ
● ส�ำเนาใบขอจดทะเบียนสองฉบับ

● คา่ ธรรมเนียมการจดทะเบียน:   15,000   วอนส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์

แต่ละชิน
้ ทีจ่ ดทะเบียน(มาตรา   5-2   ของกฎว่าด้วยค่าธรรมเนียมใบรับ
รองการจดทะเบียน)

※ หากเป็นสัญญาซื้อขายที่ท�ำขึ้นหลังจากวันที   1   มกราคม   ปี   2006   จะต้อง

รายงานมูลค่าการท�ำธุรกรรมที่แท้จริงและข้อมูลอื่นๆ   ไปยังส�ำนักงานเขต
ที่เกี่ยวข้อง   ภายใน   60   วน
ั ที่ท�ำสัญญา   โดยรายงานทางอินเทอร์เน็ตหรือที่
ส�ำนักงานเขตนัน
้
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บุคคลที่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนรถใหม่จะต้องขอจดทะเบียน
รถในฐานะของรถใหม่ หากบุคคลที่ผลิต และประกอบหรือน�ำเข้ารถ
เป็นผู้ขายรถ บุคคลดังกล่าวนั ้นจะสามารถจดทะเบียนรถใหม่คันดัง
กล่าวได้ในนามของผูซ
้ ้อ
ื

※ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2010 ได้มก
ี ารน�ำระบบใหม่ไปด�ำเนินการ โดยทีบ
่ ค
ุ คลจะ
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การจดทะเ
บียนรถใหม่

สามารถจดทะเบียนได้ทก
ุ ทีใ่ นประเทศในทุกเขตอ�ำนาจการจดทะเบียน

หากจดทะเบียนรถยนต์ จะมีการออกใบรับรองทะเบียนรถยนต์ให้โดย
ระบุหมายเลขทะเบียน หมายเลขประจ�ำรถยนต์แต่ละคัน หมายเลข
ของรถ ต�ำแหน่ งสถานที่หลักในการใช้งาน เจ้าของรถ ระยะเวลาใน
การตรวจสอบรถเป็ นประจ�ำ ข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ประกันเกี่ย
กับรถ เป็นต้น
ขัน
้ ตอนด�ำเนินการจดทะเบียน
1   ชอ
่ งส�ำหรับเอกสารการจดทะเบียน ➜ 22 การตรวจสอบเอกสาร
1

การจดทะเบียน ➜ 3
3 ออกหมายเลขทะเบียนให้ ➜ 4
4 ออกใบรับรอง
การจดทะเบียนและป้ายทะเบียนพร้อมสกรูสำ� หรับยึดป้ายทะเบียนรถ
➜ 5 ติดป้ายทะเบียนเข้ากับรถโดยใช้สกรูยด
ึ

่ ะต้องยื่นเมื่อจดทะเบียนรถใหม่
เอกสารทีจ
● ใบสมั

ครขอจดทะเบียนรถใหม่(อากรแสตมป์)

● ใบรับรองการผลิตรถ(รถใหม่,   

อากรแสตมป์)   หลักฐานแสดงการน�ำเข้ารถ(รถน�ำเข้า)
● เอกสารทีพ
่ ส
ิ จู น์ตำ� แหน่งสถานทีห
่ ลักส�ำหรับการใช้งานรถ(นิตบ
ิ ค
ุ คล)
● ใบแจ้งเรียกเก็บภาษี

● ใบอนุญาตใช้งานรถเป็นการชัว
่ คราว(จะออกใบอนุญาตใช้งาน   ป็

นการชัว่ คราวนาน 10 วันให้สำ� หรับการจดทะเบียนรถใหม่)

● ป้ายทะเบียนรถชัว
่ คราวสองแผ่น

● ใบเสร็จช�ำระเบีย
้ ประกันความรับผิด
● หนังสือแจ้งว่าได้ชำ� ระภาษีการได้มาประเภทรถยนต์แล้ว
● ใบรับรองการซื้อพันธบัตรระบบรางในเขตเมือง
● ใบเสร็จช�ำระค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนรถ
● หากบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่เจ้าของรถเป็นผูย
้ น
่ ื การขอจดทะเบียน   จะต้องใช้บต
ั ร
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ประชาชนของบุคคลดังกล่าว   สำ� เนาใบรับรองตราป   ระทับบริษท
ั หนึ่ง
ฉบับ และส�ำเนาใบมอบอ�ำนาจหนึง
่ ฉบับ

การลงทะเบี
ยนเพื่อโอนก
์ ถห
รรมสิทธิร
รือการยกเลิก

บุคคลที่ก�ำลังด�ำเนิ นการโอนกรรมสิทธิข
์ องรถที่ลงทะเบียนแล้วนั ้ น
ควรลงทะเบียนเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ของรถ หากบุ คคลที่ ลงทะเบียน
ธุรกิจของตนในฐานะนายหน้าซื้อขายรถมือสอง เป็นคนกลางจัดการ
ขายรถ หรือซื้อและขายรถ บุคคลดังกล่าวจะสามารถลงทะเบียนเพื่อ
โอนกรรมสิทธิใ์ นนามของผูซ
้ ้อ
ื รถได้
ควรยื่นและช�ำระภาษีรถยนต์เมื่อยกเลิกหรือโอนกรรมสิทธิข
์ องรถ
เมื่อจดทะเบียนท�ำการโอนหรือยกเลิกกรรมสิทธิข
์ องรถแล้ว บุคคล
ที่ ด� ำ เนิ น การโอนหรือ ยกเลิ ก กรรมสิ ท ธิ์ส ามารถยื่ น และช� ำ ระภาษี
รถยนต์ส�ำหรับช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องก่อนวันลงทะเบียนเพื่อโอน
กรรมสิทธิ์
่ ะต้องยื่นเมื่อลงทะเบียนรถทีไ่ ด้รบ
เอกสารทีจ
ั โอนกรรมสิทธิ์

● ใบขอลงทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ(์ บัตรประจ�ำตัวผูพ
้ ำ� นักและตรา

ประทับของผูข
้ อลงทะเบียน)

● ใบรับรองการโอนกรรมสิทธิ(์ ใบรับรองทีป
่ ระทับตราแล้ว)ใบรับรอง

ตราประทับของบุคคลทีโ่ อนกรรมสิทธิ(์ ส�ำหรับการซื้อและขายรถ)

● ใบรับรองการลงทะเบียนรถ

● ใ บรับ รองการท� ำ ประกั น ความรับ ผิ ด (ส� ำ หรับ บุ ค คลที่ ไ ด้ ร บ
ั โอน

กรรมสิทธิ)์

● ใบเสร็จช�ำระภาษีการได้มา   และใบรับรองการซื้อพันธบัตรระบบราง

ในเขตเมือง
● ป้ายทะเบียนสองแผ่นและสกรูเพื่อยึดแผ่นป้ายกับรถ(ส�ำหรับรถ

ที่ลงทะเบียนมาจากเมืองอื่น   หรือจังหวัด   แต่ไม่ใช่กับในกรณีของ
เลขทะเบียนระดับประเทศ)

่
์
ระยะเวลาการจดทะเบียนเพือโอนกรรมสิทธิ

● การซื้อขาย:   ภายใน   15   วน
่ ้อ
ื รถ
ั ทีซ

● ของก�ำนัล:   ภายใน   20   วน
ั รถ
ั ทีไ่ ด้รบ

● มรดกตกทอด:   ภายในหกเดือนเมื่อเริม
ั มรดก
่ ได้รบ

● การโอนกรรมสิทธิเ์ นื่องมาจากเหตุผลอื่น:   ภายใน   15   วน
ั จา   ก
ั    นบ

วันทีเ่ กิดสาเหตุให้เกิดการโอนกรรมสิทธิน
้ั
์ น
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● ใบขอยกเลิกการจดทะเบียนรถยนต์ ิ์
● ใบรับรองการครอบครองรถที่เลิกใช้งาน(ควรยื่นใบรับรองการ

จด   ทะเบียนรถและเอกสารทะเบียนรถต้นฉบับให้แก่โกดังของรถ
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่ ะต้องยื่นเพื่อยกเลิกการจดทะเบียนรถยนต์
เอกสารทีจ

ทีเ่    ล   ิ กใช้งาน)   ใบรับรองการฝากรถ

● ใบรับรองการจดทะเบียนรถิ์

● ป้ายทะเบียน(ไม่จำ� เป็นต้องยื่นป้ายทะเบียนหากรถถูกเลิกใช้งาน

หรือ ป้ า ยทะเบีย นถูก ท� ำ ลายได้ ร บ
ั ความเสีย หาย   เนื่ อ งจากภั ย
พิบต
ั ต
ิ ามธรรมชาติ   เป็นต้น)

● เอกสารพิสูจน์และยืนยันการเกิดอุ บัติเหตุ(ภัยพิบัติตามธรร   ม

ชาติ,   อุบต
ั ิเหตุในการจราจร,   ไฟไหม้   เป็นต้น)เอกสารพิสจ
ู น์เป็น
ใบแจ้งความรถหาย

● ใบอนุญาตส่งออกหรือสัญญา

www.kilf.re.kr
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다문화가정을 위한

알기 쉬운
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대한민국
지방세 안내
세금이란?

국가는 국방·외교·치안 등의 국가사무를 수행하고, 지방자치
단체는 주민의 복지, 보건위생, 상하수도 등 지역사회에 필요한
공공서비스를 제공하는 하는 업무를 담당하는데 이러한 일들에
필요한 재원을 마련하기 위해 국민의 소득이나 재산 등 능력에
따라 부담시키는 것입니다.
세금의 종류에는 국가가 징수하는 국세(관세포함)와 지방자치단체가
징수하는 지방세로 구분됩니다.

지방세란?

지방세는 지방자치단체가 지역의 공공서비스를 제공하는데 필요한
비용을 마련하기 위해 법령에 근거하여 징수하는 세금입니다.
징수된 지방세는 지역의 쓰레기처리, 도로개설, 상·하수도시설
유지관리, 사회복지사업, 소방서설치·운영 등에 사용됩니다.
※ 11개 세목중 일상생활에서 필요한 세목중심으로 요약하여 설명하고
상세한 안내는 해당 지방자치단체 세무부서로 문의하시기 바랍니다.
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지방세의 종류(11개 세목)
보통세: 취득세, 등록면허세, 레저세, 지방소비세, 주민세, 재산세,
자동차세, 지방소득세, 담배소비세
목적세: 지역자원시설세, 지방교육세

다문화가정을 위한 알기쉬운 지방세

지방세
용어정리

지방세 세액산정 방식
과세표준×세율 = 세액
과세표준
지방세 과세대상(주택, 건물, 자동차 등)의 가치를 구체적인 가격·
수량 등으로 계량화하여 표현한 것으로 세액산출의 기준으로 사용
됩니다.
세율
세액을 결정하기 위해 과세표준에 곱하는 비율입니다. 비율은 세목에
따라 천분율, 건당금액, 배기량(cc)당 00원이라는 금액 등으로 표시
되기도 합니다.
보통징수
지방자치단체의 세무부서에서 과세표준액과 세액 등을 기재한
고지서를 납세자에게 우편으로 송달하여 징수하는 방식입니다.
※ 대상세목: 자동차세, 재산세, 주민세, 등록면허세

신고납부
납세자가 지방세 신고서에 과세표준 금액과 세액을 작성하여 해당
세무부서 신고창구에 신고하고 동시에 세금을 납부하는 방식입니다.
※ 대상세목: 취득세, 지방소득세, 등록면허세 등

가산금
지방자치단체에서 부과고지한 지방세(자동차세, 재산세 등)를
납부기한까지 납부하지 아니할 때 지방세 법령에 따라 납부기한을
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경과한 날로부터 고지세액의 100분의3이 부과됩니다.

가산세
지방세 신고 납부세목(취득세 등)을 신고 납부 기한 내에 신고
및 납부하지 않는 경우 산출세액에 가산하여 징수하는 금액을
말합니다.
※ 일반 가산세세율 요약
- 일반 과소신고(10%), 부정 과소신고(40%)
- 일반 무신고(20%), 부정 무신고(40%)

체납처분
납세의무자가 납부기한까지 지방세를 납부하지 아니한 경우
독촉장이 발부하였음에도 독촉기한까지 납부하지 않을 경우에
체납자의 재산을 압류, 압류재산의 매각 등을 하는 절차입니다.
지방세 납부
전국 모든 은행의 창구 또는 CD/ATM기, 인터넷신고납부 위택
스(wetax), 인터넷지로, 모바일, 인터넷뱅킹, 신용카드 등을 통해
납부합니다.
납부의무 성립
지방세법에서 정한 요건을 충족하는 경우에 성립되고 지방자치
단체는 채권자의 지위에, 납세자는 채무자의 지위에 서게 됩니다.
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취득세

납세의무 성립일
취득세 과세물건을 취득하는 때

등   록

등록분

재산권 등 그 밖의 권리를 등기 또는 등록하는 때

면허세

면허분

각종의 면허를 받는 때와 납기가 있는 달의 1일

주민세

다문화가정을 위한 알기쉬운 지방세

세목별

과세기준일(7월 1일, 종업원분 종업원에게 급여를 지급하는 때)
그 과세표준이 되는 소득세법인세의 납세의무가 성립하는 때

지방소득세

개인   근로: 소득지급일, 사업: 12월 31일, 양도: 양도한 달의 말일
법인   사업연도 종료일

재산세
자동차세

소유분

가산세
특별징수지방소득세

과세기준일(6월 1일)
납기가 있는 달(6월12월)의 1일
가산세를 가산할 지방세의 납세의무가 성립하는 때
그 과세표준이 되는 소득세법인세를 원천징수하는 때

www.kilf.re.kr
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연간 월별
지방세납부 안내
월별
1월

부과ㆍ징수 일정
●등록면허세(면허분) 납부(납기: 1.16 ~1.31)
●자동차세 연세액 일시납부(납기: 1.16 ~1.31)

3월

●제1기분 자동차세 분할납부(납기: 3.16 ~ 3.31)

4월

●12월말 결산법인 법인지방소득세 납부(납기: 4.30)

5월

●지방소득세(소득분) 신고납부(납기: 5.1 ~ 5.31)

6월

●제1기분(1 ~ 6월) 자동차세 납부(납기: 6.16 ~ 6.30)
●주민세(재산분) 신고납부(납기: 7.1 ~ 7.31)

7월

●건축물주택(제1기분)선박항공기 재산세 납부(납기: 7.16 ~ 7.31)
●특정부동산분 지역자원시설세지방교육세(납기: 7.16 ~ 7.31)

8월
9월

12월

●주민세(개인분, 사업소분) 납부(납기: 8.16 ~ 8.31)
●제2기분 자동차세 분할납부(납기: 9.16 ~ 9.30)
●토지분주택(제2기분) 재산세 납부(납기: 9.16 ~ 9.30)
●제2기분(7 ~ 12월) 자동차세 납부(납기: 12.16 ~ 12.31)

※ 종합부동산세 부과징수 (12.1 ~ 12.15)
●취득세 신고납부: 취득일로부터 60일 이내

매월

● 등록면허세(등록분) 신고납부: 등록하기 전까지
●주민세(종업원분)지방소득세(특별징수분): 매월 10일 한
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부동산, 자동차 등을 구입했을 때 취득가액(과세표준)에 해당

과세표준은?

취득자가 부동산, 차량을 신고한 취득당시의 가액을 말합니다.

세율을 적용하여 취득세를 산출하여 신고 납부하는 세금입니다.

다문화가정을 위한 알기쉬운 지방세

취득세

다만 신고가액이 없거나 신고가액이 과세기관에서 정한 금액
(시가표준액)보다 적을 때 시가표준액으로 합니다.

※ 시가표준액: 부동산, 자동차에 관한 취득세〮재산세 등의 지방세를 신청
하기 위해 정부에서 기준으로 설정한 금액

신고방법은?

납세자가 부동산, 차량 등을 취득하는 경우 해당 재산의 소재지
시·군·구청 세무부서에 취득일부터 60일 이내 신고납부해야
합니다(상속 6개월, 외국에 주소를 둔 경우 9개월 이내).

신고납부
하지 않는 경우
불이익은?

납세자가 부동산, 차량 등을 취득하고 신고납부기한까지 신고·
납부하지 않으면 무신고가산세(20%~40%), 납부지연 가산세
(10일 5%)를 납부하여야 할 세액에 추가하여 납부하여야 합니다.

www.kilf.re.kr
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재산세

매년 6월 1일에 주택(아파트 포함), 건축물(주택을 제외한 상가

등), 토지(건축물 부속토지 포함) 등을 소유하고 있는 자에게
부과됩니다.

주택(공시가격)·토지(공시지가)〮건축물(시가표준액)에 공정시장
가액 비율을 곱하여 세액을 산출합니다.

※ 공정시장가액 비율은 주택(60%), 토지〮건축물(70%)을 적용합니다.

납부방법은?

매년 7월과 9월에 주택, 건축물, 토지 등의 소재지 지방자치단체
세무부서에서 보내준 재산세 고지서로 은행·우체국에 납부하고
집이나 사무실에서 인터넷납부도 가능합니다.
납부기한은 주택의 경우 1년분을 2회로 나누어서 7월 16일부터
7월 31일(1회), 9월 16일부터 9월 30일(2회)까지입니다.
일반 건축물은 매년 7월 16일부터 7월 31일까지이고 토지는 9월
16일부터 9월 30일까지입니다.

납부하지 않는
경우
불이익은?

재산세(자동차세도 동일)를 납기내에 납부하지 않을 경우에 납부
하여야할 세액에 1회 3%에 해당하는 가산금이 부과됩니다.
또한 납부기한이 경과한 날로부터 매월 1월이 경과할 때마다 체납된
지방세의 0.75%에 상당하는 금액이 60개월까지 추가됩니다.

28

자동차 소유에 대한 재산보유 성격 및 도로손상, 교통혼잡 유발,

과세표준은?

「자동차관리법」에 따라 등록ㆍ신고된 차량 및 「건설기계관리법」에

환경오염에 대한 사회적 비용발생에 따른 부담적인 성격의 세금
입니다.

다문화가정을 위한 알기쉬운 지방세

자동차세

따라 등록된 덤프트럭, 콘크리트 믹서트럭에 차량 배기량(cc)
기준 등의 일정 금액을 적용합니다.

납부방법은?
자동차세
절세방법은?

연세액을 후불성격으로 2번에 나누어 납기가 있는 달(6월, 12월)의
1일 현재 자동차 소유자에게 발송된 고지서로 납부합니다.

연세액을 한꺼번에 납부하는 경우 잔여기간 자동차세액의 10%를
공제합니다.
※ 2021년부터 금융회사의 예금이자율 등을 적용하여 연세액 공제율을
조정 : 10%(∼’22년) → 7%(’23년) → 5%(’24년) → 3%(’25년 이후)

연세액 신청방법은 신청기간내에 세무부서에 신청하거나 인터넷
지방세 신고납부(www.wetax.go.kr)을 활용하여 신청 납부할 수
있습니다.

www.kilf.re.kr
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지방소득세
종류는?

국세 소득세 및 법인세 납세자는 개인지방소득세 및 법인지방

소득세를 해당 지방자치단체의 세무부서에 신고ㆍ납부해야
합니다.

개인 지방소득세 종류는 종합소득(이자, 배당, 사업,근로, 연금,
기타소득)퇴직, 양도소득이고 법인지방소득은 각 사업연도 소득,
토지 등 양도소득, 미환류소득, 청산소득입니다.

과세표준은?
신고납부
방법은?

국세 소득세 및 법인세법상 과세표준과 동일합니다.

개인지방소득세는 5월 종합소득세 확정신고 기간에 지방자치단체
세무부서와 세무서에서도 국세, 지방세 동시 신고납부 가능합니다.
종합소득분 소규모사업자 및 양도소득분 지방소득세 신고자는
신고기간 중 지방자치단체에서 납부서 발송되고, 기재된 세액
납부시 신고로 인정됩니다.
개인지방소득세(양도소득세분) 신고·납부는 양도한 달의 말일
부터 4개월 이내 예정신고·납부 후 다음해 7월말까지 확정 신고
납부하면 됩니다.
법인지방소득세는 각 사업장 소재지 관할 지방자치단체 세무부서에
종업원수, 건축물 연면적 1:1 기준으로 안분하여 사업연도 종료일
로부터 4개월(법인세는 3개월) 이내 신고 납부합니다.
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주민세
종류는?

주민세 종류는 지방자치단체에 매년 7월 1일에 주소를 둔 개인에게
부과하는 개인분 및 사업소를 둔 개인, 사업소를 둔 법인, 사업소
연면적 330㎡ 초과 사업소를 둔 사업주에 부과하는 사업소분,
매월 종업원에게 급여를 지급하는 사업주에게 부과하는 종업원분이
있습니다.

과세표준 및
납부방법은?

개인분 주민세는 매년 7월1일 기준으로 지방자치단체에 주소를 둔
개인(주민등록법 규정의 세대주) 및 출입국관리법에 의해 외국인
등록을 하고 국내 체류지를 둔 외국인에게 부과되고 지방자치
단체가 발송한 고지서로 8월 16일부터 8월 31일까지 납부하면
됩니다.
사업소분 주민세는 전년도 부가가치세 과세표준액 4,800만원
이상의 사업자, 사업소를 둔 법인, 사업소 연면적 330㎡ 초과
사업소를 둔 사업주에 과세됩니다. 사업주는 8월 1일부터 8월
31일까지 사업소 소재지 관할 지방자치단체에 사업소별로 신고
납부합니다.
종업원분 주민세는 종업원에게 급여를 지급하는 사업주가 종업원
급여 총액의 0.5%의 매월 납부세액을 다음달 10일까지 관할 지방
자치단체에 사업소별로 신고 납부합니다.

www.kilf.re.kr
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등록면허세
과세표준은?

등록분은 부동산, 자동차 등의 권리의 설정ㆍ변경 또는 소멸에
관한 사랑을 국가의 등기ㆍ등록 기관 서류에 기록하는 행위에
대한 세금입니다.

면허분은 행정기관에 각종 법령에 규정된 면허·허가 등에 대한
행위에 대한 세금입니다.
등록분은 부동산·자동차 등의 소유권 등기는 등록 당시의 신고된
가액이고 저당권, 가등기 등은 채권금액입니다.

신고ㆍ납부
방법은?

부동산·자동차 등을 등기, 등록을 하고자 하는 자는 등기, 등록
하기 전까지 등록면허세를 신고·납부하여야 합니다.
등록면허세(면허분)은 행정기관에서 면허증서등을 발급전까지
해당 지방자치단체 세무부서에 신고납부하고 면허유효기간이
없거나 1년을 초과하는 경우 매년 1월에 해당 지 방자치단체에서
보낸 고지서로 1월 16일부터 1월 31일까지 은행에 납부하면 됩니다.
※ 부동산 등기, 자동차등록, 면허증서 발급하는 경우에 신청서에 등록면허세
(등록본)영수증을 첨부하여 접수하여야 합니다.
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종류 및
절차는?

지방세 부과처분이 납세자의 권리나 이익을 침해하는 경우 이를
신속하게 구제할 수 있는 제도입니다.

다문화가정을 위한 알기쉬운 지방세

지방세
구제 제도

과세전 적부심사
세금고지서가 나가기전의 사전 구제제도로 과세예고 통지서
수령 후 30일 이내 청구
이의신청
세금고지서를 받은 후에 90일 이내에 부과한 세무부서 등에 신청
심사   〮 심판청구

심사청구는 상급기관 세무부서 또는 감사원장에게 신청하고
심판청구는 조세심판원장에게 청구
※ 이의신청 절차 없이 심사(심판)청구 가능합니다.

행정소송
조세심판원 심판청구 및 감사원 심사청구를 거치고 심판청구·
심사청구 처분이 있는 것을 안 날부터 90일내에 즉시 소송을
제기할 수 있음.

www.kilf.re.kr

33

지방세와 함께
알아두면 유익한 생활정보
부동산 등기

소유권 이전 등기시 필요한 서류
매도인(파는사람)에게 받을 서류
● 등기필증(구 권리증), 위임장(등기의무자, 등기권리자, 대리인

등이 명시)
● 매도인 인감증명 및 주민등록 초본(주소이력 포함)

매수인(사는사람)이 준비할 서류
● 토지대장, 건축물관리대장 1부, 주민등록등본 1부, 위임장   

(대리인 신청시)
● 등기원인 증서: 매매계약서 등(신고필증 또는 검인 필요)
● 취득세 영수필 확인서 및 통지서 1통, 국민주택채권매입증
● 신청서 부본 2부
● 등기신청 수수료: 매 부동산 당 15,000원(등기사항 증명서 등  

수수료 규칙§5의2)
※ 2006년 1월 1일 이후 부동산 매매에 관한 거래계약을 체결하였을 때
에는 부동산 거래 신고 등에 관한 법률제3조에 의거 거래계약일로부터
60일 이내에 실제 거래 가격 등을 관할 구청에 인터넷 또는 방문 신고
하여야 합니다.

자동차
신규등록

신규로 자동차에 관한 등록을 하고자 하는 자는 신규 등록 신청을
하여야 하고, 자동차를 제작·조립 또는 수입하는 자가 자동차를
판매한 경우에 매수자를 대신하여 신규 등록을 신청 가능합니다.
※ 2010. 11. 1부터는 지역 관계없이 전국 어디서나 등록 가능한 전국
무관할 등록제도 시행중임.
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자동차소유자, 정기검사 유효기간, 자동차저당에 관한 사항 등을
기재한 자동차 등록증을 교부받게 됩니다.
등록처리 절차

등록 서류
접수

등록 서류
부여
등록 서류
검토

다문화가정을 위한 알기쉬운 지방세

등록신청을 하게 되면 등록번호, 차대번호, 차명, 사용본거지,

번호판
부착 봉인
등록증, 번호판
봉인교부

자동차 신규 등록 구비서류
● 신규등록신청서(수입증지)
● 자동차제작증(신조차, 수입인지), 수입사실증명서(수입차)
● 자동차의 사용본거지를 확인할 수 있는 서류(법인)
● 세금계산서
● 임시운행허가증(신규등록신청을 위한 운행 시 10일간 임시운행

허가증이 교부됨)
● 임시운행허가번호판 2매
● 책임보험가입영수증
● 차량 취득세 영수필통지서
● 도시철도채권매입필증
● 번호판 대금 영수증
● 대리신청의 경우 신분증, 법인 인감 증명서 1부, 위임장 1부

www.kilf.re.kr
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자동차
이전등록·
말소등록

등록된 자동차를 양수받는 자는 자동차 소유권의 이전등록을
신청하여야 하고, 자동차 매매업의 등록을 한자는 자동차를 매도
또는 매매의 알선을 한 경우 매수자를 대신하여 지체 없이 이전
등록을 신청할 수 있습니다.
자동차 이전ㆍ말소등록 시 자동차세 신고납부제
자동차를 이전등록 하거나 말소등록 하는 경우에 양도인 또는
말소등록인은 해당기분의 세액을 이전등록일에 신고납부 할 수
있습니다.
자동차 이전 등록시 구비서류
● 소유권이전등록 신청서(신청인의 주민등록증 도장)
● 양도증명서(인감증명 날인), 양도인의 인감증면서(용도: 자동차

매매용)
● 자동차 등록증
● 책임보험가입증명서(양수인)
● 취득세 납부영수증 및 도시철도 채권매입필증
● 자동차등록번호판 2매 및 봉인(타 시ㆍ도인 경우, 단, 전국번호는 제외)

이전등록 신청기한
● 매매: 매수한 날부터 15일 이내
● 증여: 증여를 받은 날부터 20일 이내
● 상속: 상속개시일부터 6월 이내
● 기타의 사유로 인한 소유권 이전: 사유가 발생한 날부터 15일 이내
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● 자동차말소등록신청서
● 폐차인수증(폐차장에 자동차등록증 및 자동차등록원부 제출),

입고확인서

다문화가정을 위한 알기쉬운 지방세

자동차 말소등록시 구비서류

● 자동차등록증
● 자동차등록번호판(폐차ㆍ천재지변 등은 제외)
● 사고사실 증명서류(천재지변ㆍ교통사고ㆍ화재 등), 도난신고확인서
● 수출면장 또는 계약서

www.kilf.re.kr
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