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CONHEÇA UM POUCO DO SISTEMA DE IMPOSTO
Para podermos viver com tranqüilidade, os serviços e instituições públicas são
indispensáveis para atingir este conforto.
E para fazer a locomotiva pública funcionar devidamente, impostos contribuídos é
que se tornam o combustível desta maquinaria.
Os estrangeiros aqui presentes contribuem basicamente para vários tipos de
impostos Imposto Nacional, Provincial e Local.Veja a seguir:

IMPOSTO NACIONAL
ᵏ Imposto de Renda

Imposto taxado sobre a renda monetária
obtida entre 1º.janeiro e 31.dezembro
(durante o ano)
- Declaração voluntária: onde o indivíduo,
por conta própria, declara o seu devido
imposto ao governo.
- Dedução Direta da Fonte:
onde a firma desconta
o imposto diretamente de
seu salário mês a mês e,
declaram em seguida ao governo.
ᵐ Imposto sobre Consumo

Ao comprar algum produto ou usufruir de
algum serviço, automaticamente estará
pagando 5% sobre o valor do produto,
como sendo o Imposto sobre consumo.

IMPOSTO PROVINCIAL
ᵑ Imposto sobre terreno e casa

Este imposto é cobrado das
pessoas que adquiriram bens imobiliários.
A alíquota do imposto é de 3% sobre o
valor estimado do imóvel adquirido
(conforme o Livro de registro de Impostos
sobre os bens Imobiliários da cidade).
Porém, imóveis não residenciais é de 4%.
Na aquisição de terreno ou casa
residencial poderá haver redução do valor
do Imposto, desde que sejam atendidas as
exigências estabelecidas.
ᵒ Imposto sobre Veículos Automotores

O Imposto incide aos portadores de
veículos (acima de 660 cc) na data-base 1º
de abril.
A notificação será enviada
pelo correio no início de maio.
O valor do imposto depende
do tipo e cilindrada do veículo.
O pagamento pode ser efetuado em

instituições financeiras, correios,
prefeitura, lojas de conveniência ou
diretamente no Escritório de Impostos
sobre Veículos Automotores.
Informações: Tatebayashi Kenzei
Jimusho, pelo Tel: 0276-72-4461 ou,
Jidoushazei Jimusho pelo tel:
027-263-4343

IMPOSTO MUNICIPAL
O imposto municipal é arrecadado para
poder proporcionar uma vida tranquila e
saudável a comunidade.
ᵓ Imposto Provincio-Municipal

Inclui-se o Imposto Municipal e Imposto
Provincial.
As pessoas que possuem a residência
no dia 1º de janeiro do corrente ano na
Cidade de Oizumi, deverão pagar o
Imposto sobre Moradia para as mesma.
O Imposto é taxado conforme a renda
monetária auferidos no ano anterior.
Forma de arrecadação:
Arrecadação Especial: o imposto
sobre moradia da maioria dos
assalariados são descontados
diretamente da fonte de renda pelas
firmas que trabalham. Em seguida, as
mesmas é que pagam à Cidade.
Arrecadação Comum:Os
comerciantes, autônomos, agricultores,
ou os assalariados, etc. que não
descontam o imposto diretamente da
fonte de renda, poderão quitar o
imposto , utilizando o carnê de
pagamento emitido pela Prefeitura. O
imposto poderá ser pago parcelado em
4 vezes, contribuindo nos meses de
junho, agosto, novembro e janeiro.
ᵔ Imposto sobre Bens Imobiliários: O

imposto incide aos proprietários de
terreno, casas, ativo fixo, etc com base
na data-base 1º de janeiro.
A alíquota é de 1.4% sobre
o valor do Livro de Registros
sobre bens imobiliários.
A notificação poderá ser paga
em 4 quotas.
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ᵕ Como todos sabem, os gastos com internações e consultas médicas
no Japão são exorbitantes, sendo quase impossível de se pagar por
conta própria. E, para que possamos receber atendimento médico
quando ficarmos doente ou feridos, precisamos estar inscrito em
algum tipo de seguro de saúde.
Imposto sobre Seguro de Saúde Federal: Confira no quadro
abaixo, como é feito o cálculo.
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Se estiver em dia com os “Impostos sobre o
Seguro de Saúde Federal” , poderá utilizar a
Carteira de Saúde nas Instituições Médicas
(em casos de doenças ou ferimentos),
pagando somente 30% das despesas com
consultas médicas.
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Veja como é feito o cálculo:
A

Assistência Médica

ԘValor p/família................................................ ᵺ20.000
ԙValor per capta (p/cabeça)
(ޓ15.000 yenes x número de filiados)........
Ԛ IPTU
Valor do Imposto sobre Bens Imobiliários x 60%.....

ԛ Renda familiar do ano anterior
Somatória da renda de todos x 7.9%....
ޓޓSomatória A ṞᴾᵉᴾṟᴾᵉᴾṠᴾᵉᴾṡޓ㧩ޓ



࿖

B Apoio à Assistência Médica Senil
ԘValorp/família.......................................................... ᵺ 6.000
ԙValor per capta (p/cabeça)
(ޓ7.000 yenes x número de filiados)...........
Ԛ IPTU

A

Valor do Imposto sobre Bens Imobiliáriosx9.0%..........

B

C
+

+

ԛ Renda familiar do ano anterior.
Somatória da renda de todos x 2.6%...............
ޓޓSomatória B ṞᴾᵉᴾṟᴾᵉᴾṠᴾᵉᴾṡޓ㧩ޓ

Limite maximo
470.000 yenes
=

C Assistência ao Senil

Limite maximo
120.000 yenes

Limite maximo
100.000 yenes

Valor Anual à pagar do Seguro de Saúde Federal

Ⅴ̬ᨖᆋⅥ⇁ⅼ←⇂↗ૅ→↕ⅹↀ↟⅚
၏ൢ↚↙→↗ⅼ↳ↀⅻ⇁ↆ↗ⅼ↚
Ҕၲᝲⅻ ‥•≉↖ฎ↯↝↷↜

(somente para pessoas entre 40 e 64 anos)

ṞValorp/família..............................................
ṟValor per capta (p/cabeça)
(ޓ4.700 yenes x número de filiados)..........
Ṡ IPTU

ᵺᴾ2.500

Valor Total Dividido em 8 quotas
(Se a sua declaração for feita na época certa)
Atenção!

Valor do Imposto sobre Bens Imobiliários x 6.8%.....

O valor do Imposto sobre o Seguro de Saúde Federal é
calculado com base no Rendimento anual do ano anterior
de todos da família, portanto para que possamos calcular
corretamente o seu imposto, declare sem falta todos os
anos o seu Imposto de Renda. A notificação será enviada
em nome do Chefe da Família

ṡ Renda familiar do ano anterior
Somatória da renda de todos x 1%..........
Somatória CṞᴾᵉᴾṟᴾᵉᴾṠᴾᵉᴾṡᴾ㧩

ᵖ Imposto sobre Automóveis de Pequeno Porte
O imposto sobre automóveis de pequeno porte é taxado sobre os
portadores de bicicletas motorizadas e carros de pequeno porte
(keijidosha) na data base 1º de abril. O imposto deverá ser pago em uma
única quota, no mês de maio, quando lhe for enviado o aviso de
pagamento do mesmo.
Valor do Imposto conforme quadro abaixo:
Especificação

Motocicletas

Automóveis de pequeno porte

ᵗ

Valor
abaixo de 50 cc

1.000 Yen

de 50 à 90 cc

1.200 Yen

Observação
O número da placa
poderá ser adquirida
na prefeitura

1.600 Yen

de 90 à 125 cc
uso doméstico de caráter particular

7.200 Yen

transporte de carga para uso particular

4.000 Yen

O que pode acontecer se não estiver em dia com o pagamento dos impostos?
Estar em dia com os impostos é pagar os impostos dentro do prazo de
vencimento.Se não pagar até o prazo de vencimento, receberão Cartas de
Cobranças, telefonemas,visitas,etc E, se mesmo com tantos avisos, notificações,
não houver o pagamento ou comparecimento para conversar sobre a dívida, e para
que não haja injustiça com aqueles que veem cumprindo devidamente com o
pagamento, serão tomadas medidas severas e legais, tais como: embargo de bens,
salário, conta em banco, broqueamento do veículo,etc portanto procurem deixar os
seus impostos em dia.
Lembrete: à partir do dia seguinte ao do vencimento do imposto será cobrado juros
de mora sobre o valor do imposto. A alíquota para cálculo do juros é de 14.6% anual
(dentro de um mês após vencimento da parcela, alíquota é de 7.3%anual). Para
que seus débitos não vire uma bola de neve, procure saldá-las o mais rápido
possível!

RESUMO
Declaração do Imposto de Renda
(Feito pela empresa empregadora ou direto
na Secretaria da Fazenda Tatebayashi)

ou
Declaração Individual do
Imposto Províncio Municipal
(feito na Prefeitura)

- Determinação do Valor da Mensalidade do Jardim de Infância Municipal
- Determinação do Valor do Aluguel (apartamento público)
- Emissão do Comprovante de Rendimento (necessário para a
renovação do Visto). Para ser emitido esse documento é necessário realizar a Declaração do Imposto na época certa (entre 16 de
fevereiro a 15 de março). Declaração feita fora do prazo, pode levar
até meses para conseguir esse documento!
Determinação do Valor dos Impostos a serem pagos

O não pagamento do Imposto podera acarretar...
- Confiscação de bens, salário, conta em banco, etc
- Na Solicitação dos benefícios públicos, - Na Solicitação de apartamentos públicos
- Na Emissão da Carteira do Seguro de Saúde (aos inscritos no Seguro de Saúde Federal)
- Na Emissão do Comprovante de Imposto Pago (necessário para renovação do Visto).
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