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१  जनहीको नगर बािस दा कर 
जनहीको नगर बािस दा कर, फुकुओका नगरमा बसोबास गनह ले आ-आ नो भकु्तान क्षमता अनुसार फुकुओका नगरको सरकारी 

सेवाको खचर् भकु्तान गन नगर कर हो। जनहीको नगर बािस दा कर, सबैले बराबर रकम ितन “समान कर भकु्तान” र अिघ लो वषर्को 
आय आनुसार तोिकने “आय अनुसार भुक्तान” गरी दईु थिरको छ। 
साथै, फुकुओका िज लामा जनहीको िज ला कर पिन ितनुर्पन हु छ र यसको िनवेदन र भुक्तानीको प्रिक्रया, जनहीको नगर बािस दा 

करसँगै िमलाएर फुकुओका नगरमा गनुर्पन हु छ। जनहीको नगर बािस दा कर र िज ला कर िमलाएर साधारणतया बािस दा कर (जूिमन 
जे) भिन छ। 

 
(१) जनहीको नगर बािस दा कर भकु्तान गन िवदेशी (कर भकु्तान दािय ववाला) 

िबदेशी नागिरकले पिन जनवरी १ तािरखमै फुकुओका नगरमा बसोबास गरेकाह ले जनहीको नगर बािस दा कर भुक्तान गनुर्पन हु छ। 
साथै बसोबास गन वडा बाहेक अ य वडामा कायार्लय, यवसाय वा घर भवन भएको ख डमा, कायार्लय आिद रहेको वडामा पिन समान 

कर भकु्तान दर मात्र ितनुर्पन हु छ। 
 

(२) गणना तिरका 
जनहीको नगर बािस दा कर िन न अनुसार गणना गिर छ। 

         १  समान कर भुक्तान रकम 
   
 

 
 

          २  आय अनुसार भुक्तान रकम＝     × (४)कर दर - (५)कर रकममा हुने िमनाहा रकम 
 
१, २ तथा (१)～(५) िन न अनुसार छन।् 

 
१  समान कर भुक्तान रकम 

यसको बािषर्क कर रकम नगर बािस दा कर ३,५०० यन (यस बाहेक िज ला कर २,०००यन) लाग्नेछ। 
२  आय अनुसार भकु्तान रकम 

आय अनुसार भुक्दान रकम, (१)आय रकमबाट (२)आय करमा छुट हुने रकम काटे पिछको (३)ितनुर्पन कुल रकममा (४)कर दर 
गुणन गरी िनकािल छ। 
(१) आय रकम 

आय रकम भ नाले अिघ लो बषर्को जनवरी १ तािरखदेिख िडसे बर ३१ तािरखस मको आय रकमबाट, यस आय आजर्नको 
लािग प्र यक्ष पमा आव यक लागत खचर् कटाइ िनकािलएको रकम हो। उदाहरणको लािग, प्रा त स पूणर् तलब रकम अनुसार 
िमनाहा गिरने कर रकम तोिकएको हु छ र आय रकमबाट किट्ट गिर छ। साथै, िवदेशी प्रित कर लाग्ने आय पिरिध बसोबास 
अव था तथा यस अविध अनुसार िनि चत गिरने हुनाले यसको िवषयव तुबारे जा न पृ ठ ४ हेनुर्होस।् 

(२) आयमा हुने िमनाहा रकम 
आयमा हुने िमनाह रकम भ नाले कर भकु्तान कतार्को पित वा प नी तथा आि त नातेदार भएको नभएको, िबमारी तथा प्राकृितक 

प्रकोप आिदका कारण खचर् ब न गएको छ छैन भ ने ज ता यिक्तगत पिरि थतीको िवचार गरेर िनि चत गिरने खास रकम, 
कर भकु्तानकतार्को अव था र औकत अनुसारको कर रकम माग गनर्का लािग, उक्त यिक्तको कुल आय रकमबाट िमनाह गिरने 
रकम भ ने बुिझ छ। 

(३) कर लाग्ने कुल आय रकम 
कर लाग्ने कुल आय रकम भ नाले आय रकमबाट आयमा हुने िमनाह रकम घटाउँदा हजार भ दा कम रकम किट्ट गरेको रकम 

भ ने बुिझ छ।  
(४) कर दर 

आय अनुसार भुक्तान रकमको कर दर, नगर बािस दा कर ८% (िज ला बािस दा कर २%) तोिकएको छ। 
(५) कर रकममा हुने िमनाह रकम 

लाभाशं वारा प्रा त आय तथा िवदेशमा ोत भएको आय प्रित दोहोरो कर नलागोस ्भ ने हेतुले तोिकएको हु छ। 
  

(३) कर लाग्ने कुल 
आय रकम 

(१)आय रकम – (२)आयमा हुने िमनाहा रकम 
जनहीको नगर 
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(३) जनहीको नगर बािस दा करको िनवेदन 
जनवरी १ तािरखम ैफुकुओका नगरमा बसोबास गन यिक्तले यस वषर्को माचर् मिहना १५ तािरख िभत्र, जनवरी १ तािरखको 

अव थामा बसेको थानको वडा कायार्लयमा जनहीको नगर वािस दा करको िनवेदन गनुर् अिनवायर् रहेको छ। 
य यिप, िन न अव थाका यिक्तले िनवेदन िदनु आव यक छैन। 
 अिघ लो बषर्को आय नभएकाह  
 अिघ लो बषर्को आय तलब रकम मात्र भएको र कायार्लय वारा नगर कायार्लयमा आ नो तलब स ब धी जानकारी पेस गिरएका 
यिक्त 

 कर कायार्लयमा आयकर िनधार्रणको लािग आय ताको वघोषणा गन िनवेदन फारम पेस गरेका यिक्त 
 अिघ लो एक वषर्को आय रकम ३,३०,००० यन भ दा कम भएका यिक्त 
 

(४) कर भकु्तान याद तथा कर भकु्तान तिरका 
नगर बािस दा करको असूली १) साधारण असलूी, २) तलबबाट हुने िवशषे असूली तथा ३) सावर्जिनक पे सनबाट गिरने िवशेष 
असलूी गरी ३ थिरको हु छ। 
१. साधारण असूली 

यिक्तगत यवसायी हुने तथा क पनीबाट काम छोडरे तलब प्रा त नहुने अव थामा वडा कायार्लयबाट हुलाक वारा पठाइने 
कर भकु्तान सचुना पत्र (भकु्तान पत्र वा “नोफु यो”) प्रयोग गरेर वषर्को ४ पटक (जून, अग ट,अक्टोबर तथा अक  वषर्को जनवरीका 
मिहनाह ) गरेर भुक्तान याद स ममा बक आिद िव तीय सं थामा अथवा कि भिनय ट टोरआिद वारा कर भुक्तान गनुर्पन 
छ। 

भुक्तान  
यादको 
मिहना 

पिहलो अविध दो ो अविध ते ो अविध चौथो अविध 

जून मिहना अग ट मिहना अक्टोबर मिहना जनवरी मिहना 

* मसा तमा भकु्तान याद खतम हु छ। शिनवार, आइतवार तथा सावर्जिनक िबदामा यादको अि तम िदन 
परेमा, यसको भोिलप ट याद खतम हुनेछ। 

साथै, फुकुओका नगर बािहर बसाइँ सिर जाने वा जापानबाट बािहर जाने भएमा, कर भकु्तान िनय त्रक अिनवायर् पमा 
तोक्नुहोस।् साथै, जापानबाट बािहर जाने भएमा, बाकँी कर रकम भकु्तान गरी स पुणर् कर रकम ितनर् नभु नुहोस।् 

२. तलबबाट हुने िवशषे असूली 
क पनीका कमर्चारी भए, तलब ितनवालाको मा याम वारा कर रकमको िनवेदन हुनेछ र तलब ितनवालाले जून मिहनादेिख 

नया ँआउने सालको मे मिहनास मको हरेक मिहनाको तलबबाट कर रकम किट्ट गिर बुझाउनुपछर्। 
साथै, क पनी छो ने वा जापान बािहर जाने भएमा, ितनर् बाकँी कर रकम एक मु ठ तलबबाट का न तलब ितनवालासँग 

कुरा गनुर्होस।् 
३. सावर्जिनक पे सनबाट गिरने िवशषे असूली 

आिथर्क वषर्को पिहलो िदन (अिप्रल १ तािरख)मै, प्रौढ साधारण पे सन आिद सावर्जिनक पे सन प्रा त गिररहेका ६५ वषर् 
वा सो भ दा बढी उमेरका यिक्त र जनहीको नगर बािस दा कर लाग्ने अव थामा, सावर्जिनक पे सनमा लाग्ने कर रकम, 
पे सन ितन यिक्तले सावर्जिनक पे सन रकमबाट िझकेर यस रकम एक मु ट ज मा गिर पे सन पाइने मिहना पिछको 
मिहनाको १० तािरखस म ितिरसक्नु पनछ। 
यसका साथै, सावर्जिनक पे सनको आयको अलवा तलब रकम या यवसाियक आय, घर जग्गा आिद अचल स पि तबाटको 

आय भएमा, यस आय प्रित लाग्ने कर रकम, तलबबाट गिरने िवशषे 
असलूी वा साधारण असलूी म य कुनै एक तिरकाबाट ितनुर्पछर्। 

* जनहीको बसोबास कर, आय प्रा त हुनआएको वषर् पिछको नया ँआिथर्क 
वषर्मा कर भुक्तान गनुर्पन भ ने िनयम रहेको हुनाले, जापान छोडरे 
गइसके पिछ जनहीको नगर बािस दा कर ितनुर्पन पिन हुन सक्छ। यस 
अव थामा कर भुक्तान िनय त्रक (िव ततृ जानकारीका लािग पृ ठ ८ 
हेनुर्होस)् खो नुपन हुनाले, जापान छो नु भ दा अगािड वडा कायार्लय 
कर भकु्तान िवभागमा गइ कुराकानी गनुर्होस ्। 
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(५) िवदेशी प्रित कर लाग्ने आय पिरिधको बारेमा 
िवदेशी प्रित कर लाग्ने आय पिरिध, उक्त िवदेशीको बसोबास अव था अनुसार िनधार्रण गिर छ। बसोबास अव था, कर भकु्तानको 

ि थतीमा, बसोबास गन यिक्त र बसोबास नगन यिक्त गरी दईु थिरमा बाँिड छ र बसोबास गन यिक्त पिन थायी वासी र अ थायी 
वासीमा बाँिड छ। 
बसोबास गन यिक्त : जापान िभत्र “ठेगाना” भएको िवदेशी अथवा हाल स म िनर तर १ बषर् वा सो भ दा बढी “आवास” भएको िवदेशी 

    (नोट)  साधारणतया, जीवन गुजाराको मुख्य ठाउँ जापानमा हुने भएमा जापानमा ठेगाना रहेको भनी मािननेछ अिन ठेगाना नभए 
पिन जापानमा िदन िबताइ रहको वा बसोबास गिररहेको भएमा जापानमा आवास भएको भनी ठािननेछ। 

     ○ अ थायी वासी : बसोबास गन िवदेशी म य, जापानी नागिरकता नभएको र िवगत १० वषर् िभत्र जापानमा ठेगाना वा आवास 
भएको अविधको कुल समय ५ वषर् वा सो भ दा कम भएका यिक्त 

     ○ थायी वासी : अ थायी वासी बाहेकका बसोवासी 
  बसोबास नगन यिक्त : बसोबास गन यिक्त बाहेकका यिक्त 
    ● बसोबास अव था अनुसार कर लाग्ने आय पिरिधको खुलासा गरेमा िन न तािलका अनुसार हुनेछ। 

ेणी 

कर लाग्ने पिरिध 
जापान िभत्र ोत भएको आय जापान बािहर ोत भएको आय 

जापान िभत्र ितन जापान बािहर ितन जापान िभत्र 
ितन जापान बािहर ितन 

बसोबास गन 
यिक्त 

अ थायी वासी स पुणर् रकममा 
कर लाग्ने 

स पुणर् रकममा 
कर लाग्ने 

स पुणर् रकममा 
कर लाग्ने 

जापान बािहर प्रा त हुने आय म य 
जापानमा पठाइएको भनी ठािनने 
रकममा मात्र कर लाग्ने (यसको 
मतलब, जापान बािहर प्रा त हुने 
आय म य जापान बािहर रहेको 
आयमा कर लाग्दैन।) 

थायी वासी स पुणर् रकममा 
कर लाग्ने 

स पुणर् रकममा 
कर लाग्ने 

स पुणर् रकममा 
कर लाग्ने स पुणर् रकममा कर लाग्ने 

बसोबास नगन यिक्त िसद्धा तत: कर लाग्ने कर नलाग्ने 
 
(६) राज व स धीको बारेमा  
जापान रा ट्रसँग राज व स धी बाँिधएका रा ट्रबाट आएका यिक्त भएमा, उक्त राज व स धीले तोके अनुसार जनहीको नगर बािस दा 

कर शु क कम गिरन अथवा छुट गिरन पिन सक्छ। साथै, िवदेशी कूटनीितज्ञ, प्रा यापक, िवदेशी िव याथीर् आिद भएको ख डमा, जनहीको 
नगर बािस दा कर प्र यक्ष पमा पिरिध पनर् नजाने राज व स धी बाँिधएका रा ट्रका यिक्त भए पिन आयकर िमनाह गिरएको आयमा 
भने जनहीको नगर बािस दा कर लाग्दैन। 
(७) जापान बािहर बसोबास गन नातेदारलाई आि त नातेदार बनाउने बारे 
जापान िभत्र ठेगाना नभएका नातेदारको लािग आि त िमनाहा आिद लागू हुने अथवा कर नलाग्ने अिधकतम रकम प्रणाली आिदको 

िनयम लागू हुने अव थामा िनवेदन िदने बेला पािरवािरक स ब ध खुलाउने पत्र (नोट १) तथा रकम पठाउँदा खुलाउनु पन स ब ध पत्र 
(नोट २) सँगै पेस गनर् आव यक छ।  
(नोट १) पािरवािरक स ब ध खुलाउने पत्रको उदाहरण 
(१) पािरवािरक दतार् पत्रको अितिरक्त पत्रको फोटोकपी ज तो रा ट्र तथा प्रा तका सरकारी िनकाय वारा िनकािलएको पत्र अिन उक्त 

पिरवारको सद यको राहदानी  
(२) िवदेशी रा ट्र तथा िवदेशी प्रा तका सरकारी िनकाय वारा िनकािलएको पत्र (सो नातेदारको नाम, ठेगाना तथा ज मिमितको उ लेख 

भएको हुनुपछर्।) 
(नोट २) रकम पठाउँदा खुलाउनु पन स ब ध पत्रको उदाहरण 
(१) िनवेदकबाट, िव तीय सं था वारा हुने मुद्रा पिरवतर्न कायर्को प्रयोग वारा उक्त नातरदारको लािग रकम ितिरएको भनी प्रमािणत 

गन कागजपत्र 
(२) यािन िक, के्रिडट काडर् िनमार्ण गन काडर् क पनी वारा जारी गिरएको काडर् देखाएर उक्त नातेदारले सर-सामान खिरद गदार्, यसको 

मू य रकम बराबरको नगद रकम िनवेदकबाट प्रा त गरेको भिन प्रमाणीत गन कागज पत्र 
 
 




