Welcome to SPORTS AUTHORITY
欢迎光临 歓迎光臨 어서오세요 ยินดีต้อนรับ

免税手続きのご案内

Guidance of tax-free procedure

当店では、
免税手数料はいただきません。
免税対象商品代金の消費税額を日本円の現金にてお渡しいたします。

Our store does not charge any fee for tax-free procedures. We will refund the
consumption tax amount of the tax-free product in Japanese Yen.

非居住者かつお買い物をしたご本人
（代理人不可）
※入国６か月未満(再入国の日付は不適用）
※日本人非居住者は、
海外移住証明書
（ビザ・免許証等）
が必要です。

Non-Japanese residents and the person who made the purchase (substitutes are not accepted)
*Has been in the country for less than 6 months (re-entry dates do not apply)

免税対象商品

Tax-free goods

免税対象者
申請期間

お買いもの当日限り
（免税カウンターの受付時間内）

※日本国内で消費するものや、
事業用・販売用の物、
当店以外でお買い上げの品は対象外です。
一般物品

①スポーツウェア、
シューズ、
バッグ、
時計、
サングラスなど
免税購入金額

1日の合計お買い物額
5,000円以上（税抜）

注意事項

入国後、
6か月以内に日本国から
持ち出してください。

消耗品

②食品類、
飲料類、
サプリメント
化粧品、
電池など
免税購入金額

1日の合計お買い物額
5,000円以上50,000円以下
（税抜）
注意事項

入国後、
30日以内に日本国から
持ち出してください。

免税手続き後の商品のご返品、
ご交換はいたしかねます。

一般物品＋消耗品

①＋②

免税購入金額

1日の合計お買い物額
5,000円以上50,000円以下
（税抜）
注意事項

入国後、
30日以内に日本国から
持ち出してください。

「消耗品」
「一般物品＋消耗品」は、免税カウンターにて開封できないよう梱包しますので、出国するまで
絶対に開封しないでください。
※開封すると、
出国時に消費税を徴収されます。

申請時に必要なもの

Those eligible for tax-free procedure
Application period

On the day of purchase (Within open hours of the tax-free counter)

*Products to be consumed in Japan, goods for business/ sales, and items purchased at stores
not operated by our company are not exempt from tax.
General goods

①Sports clothings and/or goods,
shoes,watches, sunglasses,etc.
Purchased amount for tax-free products

Consumables

②Foods,drinks,sports nutrition,
cosmetics,batteries, etc.

Purchased amount for tax-free products

General goods＋Consumables

①＋②

Purchased amount for tax-free products

A total of at least ¥5,000 (tax excluded) A total of at least ¥5,000 and no more A total of at least ¥5,000 and no more
on the day of purchase
than ¥500,000(tax excluded)
than ¥500,000(tax excluded)
Attention

Attention

Purchased products must leave the country Purchased products must leave the country
within 6 months after your arrival in Japan. within 30 days after the date of purchase.

Once your purchase of tax-free items is completed,no refunds or exchanges will be given.

Attention

Purchased products must leave the country
within 30 days after the date of purchase.

Consumables, or general goods that were exempt from taxation along with consumables, will be
packaged so it cannot beopened.Please do not open the package until you have left the country.
*If the package is opened, you will be charged with tax upon departure.

Please display the following necessary items.

①お買い上げレシート ②ご本人パスポート
（上陸許可印が必要）
※航空、
海運乗務員の方は
「乗員上陸許可書」
が必要です。③お買い上げ商品
④クレジットカード
（ご利用の場合）※クレジットカード、
レシート、
パスポートの名義一致が必要

①Receipt of purchased goods ②Passport of the person who made the purchase(Must have a veriﬁcation seal for landing, copies are unaccepted)*Crew members
must have a “crew member’s landing permit” ③Purchased products ④Credit card (only if used) *The name on the passport and credit card must be identical.

①空港の自動ゲートを使用し、
パスポートに入境日を示すスタンプが押されていない場合 ②入国後6ヶ月が経つ場合
③日本で仕事をしている場合 ③購入金額等の条件を満たしていない場合

①When the date of entering Japan is not stamped into the passport (f.ex. when using an automated gate at the airport) ② People who stay in
Japan longer than 6 months ③ People who work in Japan ④When certain conditions, such as maximum purchase price, are not fulﬁlled

本店不收取免税手续费。
免税商品价款的消费税部分，
将以日元现金形式支付给您。

本店不收取免稅手續費。將以日幣現金退還免稅對象商品價格的消費稅金額。

非常住日本的购物者本人
（不可委托他人）※入境未满6个月
（再入境日期不适用）

非居住者且為購買者本人
〈不得為代理人〉※入境不滿6個月
〈再入國日期不適用〉

仅限购物当天
（免税手续受理时间内）

限購物當天
〈免稅手續辦理時間內〉

免税が受けられない方は？

免税手续说明
免税对象
申请时间
免税商品

※在日本国内消费的物品、
用于业务和销售的物品、
以及不是在店内直营专柜购买的商品除外。
仅一般商品

①运动服、
运动鞋子、
运动包、
手表、
太阳镜 等
免税购买金额

当天合计购买金额 5,000日元以上
（不含税）
注意事项

请在入境后6个月以内
带出日本国。

办理免税手续后,恕不接受商品的退换。

仅消耗品

②食品类、
饮料类、
运动营养补充品、
化妆品、
电池等
免税购买金额

当天合计购买金额 5,000日元
以上500,000日元以下（不含税）
注意事项

请在购买后30天以内
带出日本国。

一般商品 + 消耗品

①＋②

免税购买金额

当天合计购买金额 5,000日元
以上500,000日元以下（不含税）
注意事项

请在购买后30天以内
带出日本国。

消耗品或者与消耗品一同享受免税的一般商品将进行密封包装，
出境之前，
切勿打开。
※若打开，
将在出境时向您征收消费税

Who Can Not Shop Tax-Free in Japan?

免稅手續說明
免稅對象者
申請期間
免稅商品

※在日本國內消費的商品、
做為商業用途或銷售用途的商品以及在本店直營賣場以外購買的
商品均不屬於免稅對象商品。
只有一般商品

①運動服、
運動鞋子、
運動包、
手錶、
太陽鏡 等
免稅購物金額

當天合計購物金額滿5,000日圓以上
（不含稅）
注意事項

必須於入境後6個月之內
攜出日本。

辦理免稅手續後,恕不接受商品的退換。

只有消耗品

②食品類、
飲料類、
運動營養補充品、
化妝品、
電池等
免稅購物金額

當天合計購物金額在5,000日圓以上
500,000日圓以下
（不含稅）
注意事項

購買後必須於30天之內
攜出日本。

一般商品 + 消耗品

①＋②

免稅購物金額

當天合計購物金額在5,000日圓以上
500,000日圓以下
（不含稅）
注意事項

購買後必須於30天之內
攜出日本。

消耗品以及與消耗品同時辦理免稅手續的一般商品將包裝成無法開封的狀態。出境前請絕對不要拆封。
※如事先開封，
出境時將會被課徵消費稅。

请出示所需材料。

①所购商品的收据
（发票不可）②本人护照
（仅限有入境许可印章者，
�印件不可）
※乘务人员需提供“乘务人员入境许可印章”。
③所购商品 ④信用卡
（如有使用）※护照与信用卡的姓名必须一致。

不能享受免税购物的人士是？

①在机场入境时使用自助通关闸门的情况下，
未在护照上加盖表明入境日期的入境章 ②入境超过6个月 ③在日本国内工作
④购买金额等未满足条件

면세�수속�안내

請出示所需資料。

①購買商品的收據
〈發票不可〉②購買者本人護照
〈必須有入境許可，
影印本無效。
〉
※如為空服人員，
須出示
「乘員上陸許可書」
。
③購買之商品 ④信用卡
〈僅以刷卡結帳時需要〉※護照與信用卡持卡人名義必須相同。

不能享受免稅購物的人士是？

如果護照上沒有蓋章
（例如以快速通關e通道入境時等）
的話，
會因不能確認入境日期而無法辦理免稅申請。
①在機場入境時使用自助通關閘門的情況下，
未在護照上加蓋表明入境日期的入境章 ②入境超過6個月 ③在日本國內工作
注意事項 辦理免稅手續後,恕不接受商品的退換。
④購買金額等未滿足條件

ข อ้ แนะนำเก ีย่ วกับกระบวนการยกเว น
้ ภาษ ี

당점에서는�면세�수수료를�받지�않습니다.
면세�대상�상품�대금의�소비세�금액�을�일본�엔�현금으로�돌려드립니다.

ร้านของเราไม่คิดค่าธรรมเนียมยกเว้นภาษี
โดยจะชำระคืนเป็นเงินสด (เงินเยนญี่ปุ่น) จำนวนเท่ากับภาษีบริโภค ของราคาสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

비거주자이자�상품을�구매한�본인 (대리인�불가) ※입국 6개월�미만(재입국�날짜는�적용되지�않음)

ผ ท้ ู ี ไ่ ม่ม ถี นิ ่ พำนักในประเทศญ ปี ่ นุ่ และเป น็ ผซ้ ู ือ้ ส นิ ค้าด้วยตนเอง (ดำเน นิ การแทนไม่ได้)
*เด นิ ทางเข้าประเทศญ ปี ่ นุ่ มาไม่ถ งึ 6 เด อื น (ไม่ใช้วนั ท เี ่ ด นิ ทางกลับเข้าประเทศญ ปี ่ นุ่ อ กี ครั ้ง)

면세�대상자
신청�기간

ผม
ู้ ส
ี ท
ิ ธย
ิ กเว น
้ ภาษ ี

ช่วงเวลาท ีด
่ ำเน น
ิ การได ้

상품�구매�당일에�한함 (면세�카운터�접수�시간�내)

ภายในวันท ซี ่ ือ้ ส นิ ค้า (ภายในเวลารับดำเน นิ การยกเว้นภาษ )ี

※일본�국내에서�소비할�물품, 사업용�및�판매용�물품,당점의�직영�매장�외에서�구입한�물품은
대상에서�제외됩니다.

*ยกเว้น ส นิ ค้าท จี ่ ะบร ิโภคภายในประเทศญ ปี ่ นุ่ ส นิ ค้าท ซี ่ ือ้ ด้วยเหตุผลทางธุรก จิ หร อื การค้าและส นิ ค้าท ี ไ่ ม่ได้
ซ ือ้ จากจุดขายท เี ่ ราบร หิ ารโดยตรง

면세�대상�상품

일반�물품

①스포츠웨어,슈즈,가방,시계,
선글러스�등
면세�구매�금액

1일�합계�구매�금액 5,000엔�이상
(세금�별도)
주의�사항

입국�후 6개월�이내에
일본에서�반출해�주십시오.

소모품

②식품류,음료류,스포츠�보조제,
화장품, 건전지�등
면세�구매�금액

1일�합계�구매�금액 5,000엔�이상
500,000엔�이하 (세금�별도)
주의�사항

구입�후 30일�이내에
일본에서�반출해�주십시오.

면세�수속�후에는�상품을�반품하거나�교환�할�수�없습니다.

일반�물품 + 소모품

①＋②

면세�구매�금액

1일�합계�구매�금액 5,000엔�이상
500,000엔�이하 (세금�별도)
주의�사항

구입�후 30일�이내에
일본에서�반출해�주십시오.

소모품�또는�소모품과�함께�과세되지�않은�일반�물품은�면세�카운터에서�개봉할�수�없도록�포장하오니
출국하기�전에는�절대�개봉하지�마십시오. ※개봉한�경우에는�출국�시에�소비세가�징수됩니다.

신청시에�필요한�물건

สน
ิ ค า้ ท ี ไ่ ด ร้ บ
ั การยกเว น
้ ภาษ ี

เฉพาะส น
ิ ค า้ ท ั ว่ ไป

ี าสวม, รองเท้าก ฬี า, ถุงก ฬี า,
① กฬ
นาฬ กิ า, แว่นตากันแดด, ฯลฯ

ยอดการซ ื อ
้ สน
ิ ค า้ เพ ื อ
่ รบ
ั สท
ิ ธย
ิ กเว น
้ ภาษ ี

ยอดซ ื อ้ ส นิ ค้ารวมในวันท ีจ่ ะยกเว้นภาษ ี
ตั ง้ แต่ 5,000 เยนข ึ น้ ไป (ไม่รวมภาษ )ี
ขอ
้ ควรระวงั

กรุณานำส นิ ค้าออกจากประเทศญ ปี ่ นุ่ ภายใน 6
เด อื น นับตั ้งแต่เด นิ ทางเข้าประเทศญ ปี ่ นุ่

เฉพาะส น
ิ ค า้ ท ี ใ่ ช แ้ ล ว้ หมดไป

ิ ภัณฑ์อาหาร,เคร อื ่ งด มื ่ ,
② ผล ต

อาหารเสร มิ ,เคร อื ่ งสำอางค์,ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
ยอดการซ ื อ
้ สน
ิ ค า้ เพ ื อ
่ รบ
ั สท
ิ ธย
ิ กเว น
้ ภาษ ี

สน
ิ ค า้ ทั ว่ ไป + ส น
ิ ค า้ ท ี ใ่ ช แ้ ล ว้ หมดไป

①＋②

ยอดการซ ื อ
้ สน
ิ ค า้ เพ ื อ
่ รบ
ั สท
ิ ธย
ิ กเว น
้ ภาษ ี

ยอดการซ ื อ้ ส นิ ค้าเพ ือ่ รับส ทิ ธ ยิ กเว้นภาษ ี
ยอดการซ ื อ้ ส นิ ค้าเพ ือ่ รับส ทิ ธ ยิ กเว้นภาษ ี
ยอดซ ื อ้ ส นิ ค้ารวมในวันท ีจ่ ะยกเว้นภาษ ตี ั ง้ แต่
ยอดซ ื อ้ ส นิ ค้ารวมในวันท ีจ่ ะยกเว้นภาษ ตี ั ง้ แต่
5,000 เยนข ึ น้ ไปแต่ไม่เก นิ 500,000 เยน(ไม่รวมภาษ )ี 5,000 เยนข ึ น้ ไปแต่ไม่เก นิ 500,000 เยน(ไม่รวมภาษ )ี
ขอ
้ ควรระวงั

ขอ
้ ควรระวงั

กรุณานำส นิ ค้าออกจากประเทศญ ปี ่ นุ่ ภายใน 30 วัน นับ
ตั ้งแต่ซ ือ้ ส นิ ค้า

กรุณานำส นิ ค้าออกจากประเทศญ ปี ่ นุ่ ภายใน 30 วัน นับ
ตั ้งแต่ซ ือ้ ส นิ ค้า

ทางเราไม่สามารถรับคืนสินค้าและไม่มีการให้เปลี่ยนสินค้าหลังจากได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว
ส นิ ค้าท ี ่ใช้แล้วหมดไปและส นิ ค้าทั ว่ ไปท ยี ่ กเว้นภาษ รี ว่ มกับส นิ ค้าท ี ่ใช้แล้วหมดไปจะถ กู บรรจุให้เป ดิ ไม่ได้ และกรุณาอย่าเป ดิ จนกว่าจะเด นิ
ทางออกจากประเทศญ ีป่ นุ่
*หากเป ดิ ออกจะถ กู เร ยี กเก็บภาษ บี ร ิโภคในขณะเด นิ ทางออกจากประเทศญ ปี ่ นุ่
กรุณาแสดงส งิ ่ จำเป น
็ ต่อไปน ี ้

① 영수증 ② 본인�여권 (상륙�허가�스탬프가�찍혀있는�것) ※항공, 해운�승무원은�승무원�상륙허가서가�필요합니다.
③ 상품 ④ 신용�카드�등 (이용하실�경우) ※카드, 영수증, 여권의�명의가�일치해야�함

① ใบเสรจ็ รับเง นิ ของส นิ ค้าท ซี ่ ือ้ (ใช้ ใบกำกับภาษ ีไม่ได้) ② หนังส อื เด นิ ทางของผซ้ ู ือ้ (ท มี ่ อี นุญาตเข้าประเทศเท่านั น้ / ใช้สำเนาไม่ได้) *ล กู เร อื ใช้ “หนังส อื อนุญาตเข้าประเทศสำหรับล กู เร อื ”
③ ส นิ ค้าท ซี ่ ือ้ ④ บัตรเครด ติ (ในกรณ ที ซี ่ ือ้ โดยใช้บตั รเครด ติ ) *ช อื ่ บนบัตรต้องตรงกับหนังส อื เด นิ ทาง

①공항�자동화�게이트를�사용해�여권에�입국일�스탬프가�찍히지�않은�경우 ②입국�후 6개월이�지난�경우 ③일본에서�일을�하고�있는�경우
④구입�금액�등의�조건을�충족시키지�않은�경우

ี ่ ำนักอาศัยอย ่ใู นประเทศญ ปี ่ นุ่ เป น็ ระยะเวลาเก นิ 6 เด อื น
①ผ ท้ ู เี ่ ข้าประเทศผ่านประต อู ตั ิโนมัต ทิ สี ่ นามบ นิ และไม่ม ตี ราป ั ม๊ แสดงวันท เี ่ ข้าประเทศอย ่ใู นพาสปอร์ต ② ผ ท้ ู พ
③ ผ ท้ ู ที ่ ำงานอย ่ใู นประเทศญ ปี ่ นุ่ ④ยอดชำระค่าส นิ ค้าไม่ถ งึ เกณฑ์ตามท กี ่ ฎหมายกำหนดไว้

면세대상�기준은�어떻게�되는가?

คนท ี ไ่ ม ส
่ ามารถทำเร ื อ
่ งขอค น
ื ภาษ ไี ด ้ ม ใี ครบ ้ างล ะ่

