सेन्दाई िसिट
जापान छोड्न लाग्नु भएका बािसन्दाह�का लािग

जापान छोड्नु आगाडी कर भु�ानीको प्रिक्रयाको बारेमा ख्याल राखौं
संधै समयमा कर भ�
ु ान गरी यस शहरलाई सहयोग गनर्ु भएकोमा यँहाह�लाई �दय देिख धन्यवाद िदन चाहन्छौं । देश छोड् ने योजनामा ह�नुभएका
ब्याि�ह�ले कर भ�
ु कर िवभागमा सम्पकर् गनर्हु ोस् ।
ु ानी तथा यसका प्रिक्रयाह� परू ा गनर्पु न�छ । कृ पया अिधक जानकारीको लािग आफ्नो उपय�

व्यि�गत नगर वा प्रान्त कर सम्बिन्ध प्रिक्रया
◇तपाइले जापान छोडे पिन व्यि�गत नगर तथा प्रान्त कर ितनर्ुपन� ह�न सक्दछ ।
प्रत्येक वषर्को जनवरी १ मा, बसोबास गरे को नगर कायार्लय बाट तपाइलाई, अिघल्लो वषर् कमाएको आयको आधारमा िनधार्रण ग�रएको कर
भ�
ु ानीको लािग सचू ना आउनेछ |
यसकारणले गदार्, वषर्को िबचमा जापान छाडेका बािसन्दाह�ले व्यि�गत नगर तथा प्रान्त कर ितनर्ु पन� ह�न सक्दछ ।
◇जापान छोड् नु अिघ कर भ�
ु ान प्रिक्रया पूरा गनर् आवश्यक पन� व्यि�ह�
◎जनवरी देिख जनू मिहना ( कर भ�
ु ानीको सचू ना प्रा� गनर्ु अिघ ) मा जापान छोड् ने व्यि�ह�

तपाइले जापान छोड् नभु एको बषर्को ितनर्पु न� नगर तथा प्रान्त कर भ�
ु ानीको सूचना त्यस वषर्को जुन मिहनाको बीचमा पठाइन्छ ।
यिद तपाइले अिघल्लो बषर्मा आयको एक िनि�त रकम कमाउनभु एको र नगर प्रान्त कर ितनर् आवश्यक छ भने चािहँ, देश छोड् नु अगाडी
तपाइको सट्टा िजम्मेवारी �पमा सम्बिन्धत कागजातह� िलने र भ�
ु ानी गन� आिद का पेश लािग “कर एजेन्ट（※）”=「納税管理人」
राख्ने, अथवा कर भ�
ु ानी को सुचना आउन अगािड आफै ले “अिग्रम भ�
ु ानी”=「予納」 गनर् आवश्यक ह�न्छ |
※ कृ पया "कर एजेन्ट" सम्बिन्ध िववरणह�को लािग पछािडको पृ� हेनर्हु ोस् ।
◎जुन देिख ( कर भु�ानीको सूचना प्रा� गरे पिछ ) िडसेम्बर िभत्रमा जापान छोड् ने व्य��ह�
यिद तपाइले जापान छोड् नु अिघ परू ै रकम भ�
ु ान गनर्ु भएको छ भने, अ� कुनै प्रिक्रयाको आवश्यक पद�न ।
तर भ�
ु ान गनर् बाँक� नगर तथा प्रान्त कर भएको अवस्थामा भने, आफ्नो बदलामा कर ित�रिदनको लािगको “कर एजेन्ट” राख्नुपन� आवश्यक
पदर्छ ।
◇ कर एजे न्ट कसरी राख्ने
जापान छोड् नु अिघ, "व्यि�गत नगर तथा प्रान्त कर भु�ानी एजेन्ट छनोट घोषणा फारम" आवेदन को लािग सेन्दाई िसटीको नगर कर
प्रभागमा पेश गनर्पु न�छ ।
※यिद सेन्दाई िसटी बािहरका व्यि�लाई कर एजेन्ट �पमा आवेदन िददं ा, "व्यि�गत नगर तथा प्रान्त कर भु�ानी एजेन्ट (चयन /
प�रवतर्न) [अनुमोदन / अस्वीकृ ित] फारम " पेश गनर् आवश्यक पदर्छ ।
◇ अिग्रम भु�ानी प्रिक्रया
यो अनमु ािनत कर अिग्रम �पमा भ�
ु ानी गन� एक िविध हो | जसमा, जहाँ कर भ�
ु ानी अिधसचू ना पठाउनु भन्दा अिघ तपाईको
ं कर रकमको
िहसाब गरे र जापान छोड् नु अिघ कर भ�
ु ान गनर् अनुमित िदईन्छ । यसकोलािग "अनुमािनत कर अिग्रम भु�ानी आवेदन" फारम र तपाईको
ं
अिघल्लो वषर्को आय िस्थित यिकन ह�ने कुनै पिन कागजातह�, जस्तै कर िफतार्को प्रितिलिप वा रोक्का फारम आिदको प्रितिलिपह� सेन्दाई
िसटीको नगर कर प्रभाग मा पेश गनर्ु पन�छ ।
हामी तपाईलाई
ु ानी गनर्ुहोला ।
ं पिछ िचठी माफर् त ितनर्ु पन� कर रकमको बारे मा सिू चत गन�छौं । यसलाई जापान छोड् नु भन्दा अिघ भ�

＜व्यि�गत नगर तथा प्रान्त करको प्रिक्रया / सम्पकर् ठे गाना ＞
सम्पकर् ：सेन्दाई अथर् ब्यूरो, कर िवभाग, नगर कर प्रभाग
ठे गाना： सेन्दाइ िस आवोबा कु फुचक
ु ामाची 1－1 सेन्दाइ िसिट कायार्लय उ�र भवनको पाँचौ तला
फोन ： 022－214－8637（आवोबा कु ・ इजुमी कु मा बस्ने व्यि�ह�का लािग）
022－214－8638（िमयागीनो कु・वाकाबायासी कु・ताइहाकु कु मा बस्ने व्यिक्�ह�का लािग）

※यिद तपाईसँग सम्पि�ह� जस्तै जग्गा र भवन आिदका अचल सम्पि� छन् भने, कृ पया पछािडको पृ�को सम्पि� कर तथा शहर योजना
करको प्रिक्रया हेनर्हु ोस् ।
※ यिद तपाईसँग स्कुटर वा हल्का सवारीसाधन छन् भने, कृ पया पछािडको पृ�को

हल्का सवारीसाधनको कर प्रिक्रया हेनर्हु ोस् ।

सम्पि� कर तथा शहर योजना कर को प्रिक्रया
◇जापान छोड् नु अिघ कर भ�
ु ान प्रिक्रया पूरा गनर् आवश्यक पन� व्यि�ह�
सम्पि� कर तथा शहर योजना कर चािहँ, त्यो वषर्को जनवरी १ मा सेन्दाई िभत्र भएको अचल सम्पित (जग्गा, घर अथवा राह्स ह�ने
सम्पि� ) को मािलक लाई त्यो वषर्को कर ितनर्पु न� िनयम छ ।
यसको लािग वषर्को िबच्चमा जापान छोड् ने अवस्थामा पिन, त्यो वषर्को जनवरी १ मा सम्पित भएका व्यि� ह�ले त्यिह वषर् फकर् ने भएपिन कर
ितनर्ु आवश्यक ह�न्छ ।

◎जनवरी देिख अिप्रल (कर भ�
ु ानीको सुचना आउनु अगाडी) मा जापान छोड् ने व्यि�ह�
सम्पि� कर तथा शहर योजना करको सचू ना पत्र चािहँ त्यस वषर्को अिप्रलको श�ु मा पठाउने भएकाले जापान छोड् नु भन्दा पिहला आफ्नो
बदलामा कर ित�रिदनको लािगको “कर एजेन्ट” राख्नु पन� आवश्य�ा पदर्छ।
◎अिप्रल (कर भु�ानीको सुचना आए पछी)
जापान छोड् नु भन्दा पिहला सबै कर भ�
ु ानी गरे को
तर, नितरे को सम्पि� कर तथा शहर योजना कर
भएमा आफ्नो बदलामा कर ित�रिदनको लािगको “कर

देिख िडसेम्बर मा जापान छोड् ने व्यि�ह�
भएमा कुनै प्रिक्रया गनर्ुपन� आवश्य�ा पद�न ।
भएको अवस्थामा क� अक� वषर्को जनवरी १ मा पिन अझै सेन्दाई िभत्र मा सम्पित भैरहेको
एजेन्ट” राख्नु पन� आवश्य�ा पदर्छ ।

◇ कर एजे न्ट कसरी राख्ने ?
जापान छोड् नु भन्दा अिघ, कृ पया “सम्पि�कर भु�ानी एजेन्ट छनोट / प�रवतर्न प्रस्तावना (िनवेदन) फारम" सेन्दाई िसटीको सम्पित कर
प्रभाग मा पेश गनर्हु ोस् ।
＜सम्पि� कर तथा शहर योजना करको प्रिक्रया तथा सम्पकर् ठे गाना ＞
सम्पकर् ：सेन्दाई अथर् ब्यूरो, कर िवभाग, सम्पित कर प्रभाग
ठे गाना ：सेन्दाई िस आवोबा कु फुचक
ु ामाची 1－1 सेन्दाई िसिट कायार्लय उ�र भवनको पिहलो तला
फोन ：022－214－8617
◇ कर एजे न्टको बारे मा
◎ कर एजे न्ट भन्नाले
कर एजेन्ट चािहँ, कुनै व्यि� वा करदाता द्वारा िनय�
ु ग�रने प्रितिनिध (अथवा कप�रे सन) हो । जो नगरपािलकालाई कर ितनर् िजम्मेवार छ
तर सेन्दाई िसिटमा करदाताको ठे गाना वा िनवास छै न भने, यस्तो अवस्थामा कर एजेन्टले करदाताको सट्टा करदाताको तफर् बाट कर व्यवस्थापन गन�
कायर् गदर्छ ।
◎ कर एजे न्टको �पमा काम गनर् सक्ने व्यि� चािहँ ?
कर एजेन्ट यस्तो ह�नपु दर्छ जसको जापानमा ठे गाना, िनवास तथा कायार्लय छ, वा िनगमको �पमा “व्यवसाय” गदर्छ। कर एजेन्ट िनय�
ु गन�
बेलामा सेन्दाई नगर कर योजना िवभागलाई सिू चत गनर्ु पदर्छ ।
◎ कर एजेन्टको भूिमका
कर एजेन्टले करदाताको तफर् बाट कर मािमलाह�को प्रबन्ध गन� काम गदर्छ । जस्तै कर भ�
ु ान गन� तथा कर भ�
ु ान सचू ना सम्बिन्ध पत्रह�
भिु झिलने पेश गनर् पदर्छ ।

हल्का सवारीसाधनको कर प्रिक्रया
यिद तपाईसँग स्कुटर वा हल्का सवारीसाधन छ भने तपाइले जापान छोड् नु भन्दा अिघ हस्तान्तरण प्रिकया गनर्पु न�छ (आफन्तलाई हस्तान्तरण गदार्
पिन) वा सवारीसाधन फाल्नको लािगको प्रिक्रया परु ा गनर्पु न�छ ।
प्रिक्रयाको सम्बिन्ध िववरणको लािग कृ पया िनम्न स्थान सम्पकर् गनर्हु ोस् ।
＜हल्का सवारीसाधनको करको प्रिक्रया तथा सम्पकर् ठे गाना＞
सम्पकर् ：सेन्दाई अथर् ब्यूरो, कर िवभाग, नगर कर योजना शाखा
ठे गाना ：सेन्दाई िस आवोबा कु फुचक
ु ामाची 1－1 सेन्दाई िसिट कायार्लय उ�र भवनको चौथो तला
：022－214－8625
फोन

