
 

 



 1

 

 

 

 

१  जनहीको नगर बािस दा कर 
 (१) जनहीको नगर बािस दा कर भुक्तान गन िवदेशी  (कर भुक्तान दािय ववाला)   ・・・・・ २ 
 (२) गणना तिरका         ・・・・・ २ 
 (३) जनहीको नगर बािस दा करको िनवेदन      ・・・・・ ३ 
 (४) कर भुक्तान याद तथा कर भुक्तान तिरका      ・・・・・ ३ 
 (५) िवदेशी प्रित कर लाग्ने आय पिरिधको बारेमा      ・・・・・ ४ 
 (६) राज व स धीको बारेमा        ・・・・・ ४ 
 (७) जापान बािहर बसोबास गन नातेदारलाई आि त नातेदार बनाउने बारे           ・・・・・ ४ 
२  अचल स पि त कर  
 (१) अचल स पि त कर ितन िवदेशी (कर भकु्तान दािय ववाला)    ・・・・・ ५ 
 (२) मू य ास हुने स पि तको िनवेदन       ・・・・・ ५ 
 (३) कर भुक्तान याद तथा कर भुक्तान तिरका      ・・・・・ ५ 
३  नगर िनमार्ण कर 
 (१) नगर िनमार्ण कर ितन िवदेशी (कर भुक्तान दािय ववाला)    ・・・・・ ५ 
 (२) कर भुक्तान याद तथा कर भुक्तान तिरका      ・・・・・ ५ 
४  ह का मोटर गाडी कर 
 (१) ह का मोटर गाडी कर ितन िवदेशी (कर भुक्तान दािय ववाला)    ・・・・・ ६ 
 (२) ह का मोटर गाडी करको कर दर       ・・・・・ ६ 
 (३) ह का मोटर गाडी करको िनवेदन       ・・・・・ ७ 
 (४) कर भुक्तान याद तथा कर भुक्तान तिरका      ・・・・・ ७ 
 
५  नगर करको भकु्तानी 
 (१) कर भुक्तान िनय त्रक        ・・・・・ ८ 
 (२) नगर कर भकु्तान थान तथा कर भकु्तान तिरका     ・・・・・ ८ 
 (३) नगर कर भकु्तान याद िभत्र कर नितरेमा      ・・・・・ ९ 
६  कर स ब धी प्रमाणीकरण        ・・・・・ ९ 
 
७ कर स ब धी जानकारीका लािग स पकर्  
(१) नगर कर स ब धी जानकारीका लािग स पकर्       ・・・・・१० 
(२) राि ट्रय कर स ब धी जानकारीका लािग स पकर्      ・・・・・१३ 
(३) िज ला कर स ब धी जानकारीका लािग स पकर्      ・・・・・१३ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िवषय सचूी 



 2

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 
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२  अचल स प ती कर 
अचल स प ती करमा, जग्गा जिमन, घर भवन, मू य ास हुने स पि त (यी सबै िमलाएर ‘अचल स प ती’ भिन छ) भएकाह लाई यस 

अचल स प तीको मू याङ्कन रकम अनुसार कर लाग्छ। साथै, अचल स प ती कर नगर िनमार्ण कर सँगै िमलाएर ितनुर्पनछ। 
*मू य ास हुने स पि त…… यवसायको लािग प्रयोग गनर् सक्ने (आवास बाहेकका) िनमार्ण रचनाह , मेशीन, 

मोटर गाडी, उपकरण, सर-सामान आिद 
(१) अचल स पि त कर ितन िवदेशी (कर भकु्तान दािय ववाला)  
अचल स पि त कर ितन िवदेशीमा, हरेक वषर् जनवरी १ तािरखमै फुकुओका नगर िभत्र अचल स पि त भएका िवदेशी पछर् र उदाहरणका 
लािग िन न अनुसारका यिक्तह  हुन।्  

जग्गा जिमन दतार् पुि तका (“तोओिकबो”) अथवा “तोिचहोजकूाजेइ दाइचो”मा वािम व रहेको यिक्तको पमा दतार् भएको अथवा दतार् 
गराइएका यिक्त 

घर भवन दतार् पुि तका  (“तोओिकबो”) अथवा “काओकु होजकूाजे दाइचो”मा वािम व रहेको यिक्तको पमा दतार् भएको अथवा दतार् 
गराइएका यिक्त 

मू य ास हुने स पि त मू य ास हुने स पि तको कर पुि तकामा वािम व रहेको यिक्तको पमा दतार् भएको अथवा दतार् गराइएका यिक्त 
यसरी, दतार् पुि तका अथवा कर भकु्तान पुि तकामा प जीकरण अथवा दतार् गराइएकाह  अचल स प ती कर भकु्तान दािय ववाला 

ब न जा छन।् यसकारण, खिरदिबक्रीका गितिविधले अचल स प तीको वा तिवक वामी व पुरानोबाट नयामँा बदली भएपिन, जनवरी 
१ तािरखमै अझ ैकानूनी दतार् आिदमा वामी वको नाम पिरवतर्न प्रिक्रया समा त भइ नसकेको अव थामा, पुरानो वामी ववाला नै कर 
भुक्तान दािय ववाला हुनेछ। 
(२) मू य ास हुने स पि तको िनवेदन 

मू य ास हुने स पि तको वािम ववालाले हरेक वषर् जनवरी १ तािरखमै भएको स पि तको अव थाबारे िनवेदन िदनु अिनवायर् हु छ। 
कारखाना, पसल आिद ज ता भवन तथा सुिवधा साधन मात्र नभएर जनहीले भाडामा िदने पािकर् ङ वा एमाटर्मे ट आिद को जग्गामा जडान 
गन फे स ज ता बािहरी सजावटका िनमार्ण रचनाह , िपच, पािकर् ङका थल पिन मू य ास हुने स पि तको िनवेदनको दायरामा पछर्। 
(३) कर भकु्तान याद तथा कर भकु्तान तिरका  

वडा कायार्लय तथा नगर कायार्लयबाट पठाइएको कर भकु्तान सचूना पत्र (“नोफु यो”) प्रयोग गरी, वषर्को चार पटक (अिप्रल, जुलाई, 
िडसे बर, अिन अक  वषर्को फेबु्रअरी मिहना) गरी भकु्तान याद स ममा बक आिद िव तीय सं थामा अथवा कि भिनय ट टोर आिद वारा 
कर भकु्तान गनुर्पन छ। 

 
 
 

* मसा तमा भकु्तान याद खतम हु छ। (िडसे बर मिहनामा २८ तािरखस म याद हुनेछ।) यिद यादको 
अि तम िदन शिनवार, आइतवार तथा सावर्जिनक िबदा तथा वषार् त र नया ँवषर्को िबदा (िडसे बर २९ देिख 
जनवरी ३ तािरख)मा 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 भुक्तान गरी स पुणर् कर 
रकम ितनर् नभु नुहोस।् 

 
३  नगर िनमार्ण कर 

नगर िनमार्ण कर नगर िनमार्ण स ब धी यवसाय तथा नगरवासीको जनजीवन यवि थत बनाउनका लािग सडक, बगचा आिद 
सावर्जिनक प्रयोगका सुिवधाह को िनमार्ण गनर् आव यक खचर्मा सदपुयोग गनर्का लािग उठाइने कर हो। 
(१) नगर िनमार्ण कर ितन िवदेशी (कर भकु्तान दािय ववाला)  

नगर िनमार्ण कर ितनुर्पनमा, अचल स पि तको कर भकु्तान दािय ववाला म य हरेक वषर् जनवरी १ तािरखमै नगिरकरण क्षत्र िभत्र 
जग्गा जिमन वा घर भवन भएकाह  पछर्न।् 
(२) कर भकु्तान याद तथा कर भकु्तान तिरका 

अचल स पि त करसँगै कर भकु्तान सचूना पत्र ("नोफु यो") प्रयोग गरी, वषर्को चार पटक (अिप्रल, जुलाई, िडसे बर अिन अक  वषर्को 
फेबु्रअरी मिहना) गरी भकु्तान गनुर्पन छ। 

 
 

 
* मसा तमा भुक्तान याद खतम हु छ। (िडसे बर मिहनामा २८ तािरखस म याद हुनेछ।) यिद यादको अि तम िदन शिनवार, आइतवार तथा सावर्जिनक 
िबदा तथा वषार् त र नयाँ वषर्को िबदा (िडसे बर २९ देिख जनवरी ३ तािरख)मा परेमा यसको भोिलप ट याद खतम हुनेछ। 
 
 

भुक्तान  
यादको मिहना 

पिहलो अविध दो ो अविध ते ो अविध चौथो अविध 
अिप्रल मिहना जलुाई मिहना िडसे बर मिहना फेबु्रअरी मिहना 

भुक्तान  
यादको मिहना 

पिहलो अविध दो ो अविध ते ो अविध चौथो अविध 
अिप्रल मिहना जलुाई मिहना िडसे बर मिहना फेबु्रअरी मिहना 
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४  ह का मोटर गाडी कर 
(१) ह का मोटर गाडी कर ितन िवदेशी (कर भकु्तान दािय ववाला)   

ह का मोटर गाडी कर, हरेक वषर् अिप्रल १ तािरखमै फुकुओका नगर िभत्र प्रमखु पािकर् ङ थल भएको मोटर साइकल वा कुटर, 
ह का मोटर गाडी, साना िवशषे खालका मोटर गाडीका साथै दईु पाङ्गे्र साना मोटर गाडी (यस खालका गाडीलाई “ह का मोटर 
गाडी आिद” भिन छ) भएकाह ले ितनुर्पन हु छ। 

        * अिप्रल १ तािरख भ दा पिछ नामसारी गरेको भए पिन, अिप्रल १ तािरखकै वािम ववालाले कर ितनुर्पन हु छ। 
(२) ह का मोटर गाडी करको कर दर 
ह का मोटर गाडी करको कर दर, ह का मोटर गाडीको िकिसम तथा फा ने धुवाँको पिरमाण अनुसार िन न िकिसमले तोिकएको छ।  

 
 
 

गाडीको िकिसम तथा फा ने धवुाँको पिरमाणको िभ नता कर दर 

मोटर साइकल 
वा कुटर 

५० िस िस वा सो भ दा कम २,०००यन 
दईु पाङ्गे्र ५० िस िस भ दा बढी ९० िस िस वा सो भ दा कम २,०००यन 

९० िस िस भ दा बढी १२५ िस िस वा सो भ दा कम २,४००यन 
तीन पाङ्गे्र वा सो भ दा ठुलो (िमिन कार) ३,७००यन 

ह का मोटर 

 दईु पाङ्गे्र १२५ िस िस भ दा बढी २५० िस िस व सो भ दा कम ३,६००यन 

तीन पाङ्गे्र 
६६० िस िस 
वा सो भ दा 
कम 

हेइसेइ २७ साल माचर् ३१ तािरख भ दा अगािड प्रथम पिरक्षण गराएका 
गाडी ३,१००यन 
हेइसेइ २७ साल अिप्रल १ तािरख भ दा अगािड प्रथम पिरक्षण गराएका 
गाडी *२ ३,९००यन 

१३ बषर् अगािड प्रथम पिरक्षण गराएका गाडी ४,६००यन 
हेइसेइ २८ साल अिप्रल १ 
तािरखदेिख हेइसेइ ३१ साल 
से टे बर ३० तािरखस म प्रथम 
पिरक्षण गराएका गाडी *१ 

िबजुलीबाट च ने ह का गाडी 
प्राकृितक ग्यासबाट च ने गाडी १,०००यन 
पेट्रोल कार 
हाइिब्रड कार 

२,०००यन 
३,०००यन 

चार पाङ्गे्र 
६६० िस िस 
वा सो भ दा 

कम 

सवारी गाडी 
( यवसायका 
लािग) 

हेइसेइ २७ साल अिप्रल ३१ तािरख भ दा अगािड प्रथम पिरक्षण गराएका 
गाडी  ५,५००यन 
हेइसेइ २७ साल अिप्रल १ तािरख भ दा पिछ प्रथम पिरक्षण गराएका 
गाडी *२ ६,९००यन 

१३ बषर् अगािड प्रथम पिरक्षण गराएका गाडी ८,२००यन 
हेइसेइ २८ साल अिप्रल १ 
तािरखदेिख हेइसेइ ३१ साल 
से टे बर ३० तािरखस म प्रथम 
पिरक्षण गराएका गाडी *१ 

िबजुलीबाट च ने ह का गाडी 
प्राकृितक ग्यासबाट च ने गाडी १,८००यन 
पेट्रोल कार 
हाइिब्रड कार 

३,५००यन 
५,२००यन 

सवारी गाडी 
( यिक्तगत 
प्रयोगका 
लािग) 

हेइसेइ २७ साल माचर् ३१ तािरख भ दा अगािड प्रथम पिरक्षण गराएका 
गाडी ७,२००यन 
हेइसेइ २७ साल अिप्रल १ तािरख भ दा पिछ प्रथम पिरक्षण गराएका 
गाडी *२ १०,८००यन 

१३ बषर् अगािड प्रथम पिरक्षण गराएका गाडी १२,९००यन 
हेइसेइ २८ साल अिप्रल १ 
तािरखदेिख हेइसेइ ३१ साल 
से टे बर ३० तािरखस म प्रथम 
पिरक्षण गराएका गाडी *१ 

िबजुलीबाट च ने ह का गाडी 
प्राकृितक ग्यासबाट च ने ह का गाडी २,७००यन 
पेट्रोल कार 
हाइिब्रड कार 

५,४००यन 
८,१००यन 

ढुवानी गाडी 
( यवसायका 
लािग) 

हेइसेइ २७ साल माचर् ३१ तािरख भ दा अगािड प्रथम पिरक्षण गराएका 
गाडी  ३,०००यन 
हेइसेइ २७ साल अिप्रल १ तािरख भ दा पिछ प्रथम पिरक्षण गराएका 
गाडी *२ ३,८००यन 

१३ बषर् अगाडी प्रथम पिरक्षण गराएका गाडी ४,५००यन 
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 *१  प्रथम वषर् मात्रको कर दर （दो ो बषर् उप्रा त  * २ को कर दर） 
 
(३) ह का मोटर गाडी करको िनवेदन 

िन न िलिखत अव थामा ह का मोटर गाडीसँग स बि धत िनवेदन िदनु आव यक छ।  
○ ह का मोटर गाडीको खिरदी वा कसैबाट िस तैमा प्रा त गरेको अव थामा 
○ गाडी फा ने, बे ने, कसैलाइ िदने वा चोरीमा परी गुमाउन पुगेमा 
○ तपाईंको ठेगाना अथवा ह का मोटर गाडी आिदको िनि चत पािकर् ङ थल पिरवतर्न 
गरेको ख डमा 

 
िनवेदन िदने थान िन न अनुसार छ। 
○ मोटर साइकल वा कुटर (१२५ िस िस भ दा कम) वा साना खालका िवशेष गाडी 

फुकुओका नगर िभत्रको वडा कायार्लय कर भकु्तान िवभाग िनय त्रक (पृ ठ 
१० देिख १२ हेनुर्होस)् 

○ ह का मोटर गाडी (१२५ िस िसदेिख २५० िसिस स मको मोटर साइकल/ कुटर 
समेत) 
 (जनरल इनकप रेिटभ िलिमटेड) 

अिखल ह का मोटर गाडी सघं सङ्गठन फुकुओका कायार्लय 
ठेगाना: िहगासी वाडर् हाकोजाकी फुतो २-२-५१ 
फोन: ०९२-६४१-०४३१ 

○ दईु पाङ्गे्र साना मोटर गाडी (२५० िस िस भ दा बढी क्षमता भएको मोटर साइकल) 
क्यु यु ढुवानी अ डा फुकुओका ढुवानी शाखा अ डा 
ठेगाना: िहगासी वाडर् िचहाया ३-१०-४० 
फोन: ०५०-५५४०-२०७८ 

(४) कर भकु्तान याद तथा कर भकु्तान तिरका  
ह का मोटर गाडी कर, वडा कायार्लयबाट पठाइएको कर भकु्तान सचूना पत्र (नोफु यो) प्रयोग गरी भकु्तान याद स ममा बक आिद 

िव तीय सं थामा अथवा कि भिनय ट टोरआिद वारा कर भुक्तान गनुर्पन छ। 
 

 
 
* मसा तमा भकु्तान याद खतम हु छ। यिद यादको अि तम िदन शिनवार, आइतवार वा 

सावर्जिनक िबदामा यादको अि तम िदन परेमा, यसको भोिलप ट याद खतम हुनेछ। 
फुकुओका नगर बािहर बसाइँ सिर जाने वा जापानबाट बािहर जाने भएमा, अिनवायर् पमा िनवेदन प्रिक्रया गिर ह का मोटर गाडीकोकर 
रकम भकु्तान गिर सक्नुहोस।् 

 

गाडीका िकिसम तथा फा ने धुवाँका पिरमाणको िभ नता कर दर 

ह का मोटर 
गाडी 

चार पाङ्गे्र 
६०० िस िस 
वा सो भ दा 
कम 

ढुवानी गाडी 
( यवसायका 
लािग) 

हेइसेइ २८ साल अिप्रल १ 
तािरखदेिख हेइसेइ ३१ साल 
से टे बर ३० तािरखस म प्रथम 
पिरक्षण गराएका गाडी*१ 

िबजुलीबाट च ने ह का गाडी 
प्राकृितक ग्यासबाट च ने ह का गाडी १,०००यन 
पेट्रोल कार 
हाइिब्रड कार 

१,९००यन 
२,९००यन 

ढुवानी गाडी 
( यिक्तगत 
प्रयोगका 
लािग) 

हेइसेइ २७ साल माचर् ३१ तािरखभ दा अगािड प्रथम पिरक्षण गराएका 
गाडी ४,०००यन 
हेइसेइ २७ साल अिप्रल १ तािरखभ दा पिछ प्रथम पिरक्षण गराएका गाडी 
*२ ५,०००यन 
१३ वषर् अगािड प्रथम पिरक्षण गराएका गाडी ६,०००यन 
हेइसेइ २८ साल अिप्रल मिहना 
१ तािरखदेिख हेइसेइ ३१ साल 
से टे बर ३० तािरखस म प्रथम 
पिरक्षण गराएका गाडी *१ 

िबजुलीबाट च ने ह का गाडी 
प्राकृितक ग्यासबाट च ने ह का गाडी १,३००यन 
पेट्रोल कार 
हाइिब्रड कार 

२,५००यन 
३,८००यन 

साना िवशषे 
खालका गाडी 

खनजोत गनर्का लािग २,४००यन 
अ य ५,९००यन 

दइु पाङ्गे्र  साना िवशषे 
खालका गाडी २५० िस िस भ दा बढी ६,०००यन 

भुक्तान  
यादको 
मिहना 

मे मिहना 
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५  नगर करको भुक्तानी 
नगर कर स पूणर् कर भकु्तान कतार्ले तोकेको िमित िभत्र (भकु्तान याद) िभत्र वयम ्को इ छा अनुसार बुझाउने कर हो।  
जनहीको नगर, अ चल बािस दा करको साधारण असूली, अचल स पि त वा नगर िनमार्ण कर, अचल स पि त कर (मू य ास हुने 

स पि त) वा ह का मोटर गाडी करका बारेमा कर भुक्तान सचुना पत्रमा उ लेख गिरएको याद िभत्रमा अिनवायर् पमा बुझाउनुहोस।् 
साथै, फुकुओका नगर बािहर बसाइँ सिर जाने वा जापानबाट बािहर जाने भएमा, कर भुक्तान िनय त्रक अिनवायर् पमा तोक्नुहोस।् 

अिन, जापानबाट बािहर जाने भएमा, बाकँी कर रकम भकु्तान गरी स पुणर् कर रकम ितनर् नभु नुहोला। 
 

(१) कर भकु्तान िनय त्रक  
कर भकु्तान दािय ववाला जसको नगर िभत्र ठेगाना, बसाइँ अथवा कायार्लय वा यवसाय थल (आइ दा ‘ठेगाना आिद’ भिनने) 

छैन, यस नागिरकले नगर कर, अचल स पि त कर, नगर िनमार्ण करको कर भकु्तान सचूना पत्र प्रा त गरी कर रकम बुझाउने 
आिद कर भुक्तान स ब धी कागज प्रिक्रया समप न गराउनका लािग कर भुक्तान िनय त्रक तोक्नुपन हु छ। (कर भुक्तान िनय त्रक 
नतोके पिन, कर बुझाउन कुनै सम या छैन भ ने कुराको िनवेदन गिर मा यता प्रा त गरको अव थामा कर भकु्तान िनय त्रक तोक्नुपन 
आव यकता हँुदैन।) 
यस िनवेदन तथा आवेदनको वारेमा हरेक करका िकिसम अनुसार फरक पन हुनाले पृ ठ १० को स पकर्  तािलका हेनुर्होस।्  

 
(२) नगर कर भकु्तान थान तथा कर भकु्तान तिरका 

नगर कर वडा कायार्लयबाट हुलाक वारा पठाइने कर भकु्तान सचुना पत्र (“नोफु यो”) प्रयोग गरी भकु्तान अविध िभत्र िन न (१) 
वा (२)को तिरका वारा भकु्तान गनुर्होस।् 

१. िव तीय सं था तथा कि भिनय ट टोर वारा गिरने भुक्तानी 
फुकुओका नगर िभत्रको बक, ट बक, के्रिडट युिनयन, क्रिडट एशोिसयन, यु यो बक, कृषी सहकारी सघं, म य यवसाय सहकारी 

संघका साथै कि भिनय ट टोर (जनही, नगर अ चल कर (साधारण असूली), अचल स प तीकर तथा नगर िनमार्ण कर,अचल 
स प तीकर (मू य ास हुने स पि त), ह का मोटर गाडी कर)ले भकु्तान गनर् सिक छ। यस स ब धी कारोबार नहुने केही िवि तय 
सं था वा कि भिनय ट टोर पिन भएको हुनाले, स बि धत कक्षमा कर बुझाउन िम छ िक िम दैन सो नुहोला। 
* कि भिनय ट टोरमा बारकोडको छाप नभएको कर भुक्तान पत्र, प्रित पत्र ३ लाख भ दा बढी पन कर भकु्तान पत्र तथा नगद 
रकम स याइएको कर भकु्तान पत्र वारा कर बुझाउन सिक न। 

२. फुकुओका नगर के्रिडट काडर् पेमे ट वेबसाइटबाट कर भुक्तान गन(भकु्तान याद िभत्र मात्र उपयोग गनर् सिकने) 
 भुक्तान याद िभत्र भएको भएमा,भुक्तान पत्रमा िनि चत गिरने सङ्ख्या छािपएको जनहीको नगर तथा िज ला करको साधारण 

असलूी, अचल स पि त कर तथा नगर िनमार्ण कर, अचल स पि त कर (मू य ास हुने स पि त), ह का मोटर गाडी कर इ टरनेटमा 
रहेको फुकुओका नगर कर के्रिडट काडर् पेमे ट साइट वारा के्रिडटकाडर् वारा भकु्तान गनर् सिक छ।* यस कर बाहेक पिन रकम अनुसार 
कागज प्रिक्रयाको किमशन शु क ितनुर्पनछ। 
फुकुओका नगर कर के्रिडट काडर् वारा भुक्तान साइटमा तलबाट जानुहोस।् 
 यस कर बाहेक पिन कागज प्रिक्रया गदार् किमशनको पमा केिह रकम ितनुर्पन हु छ। फुकुओका नगर कर के्रिडट काडर् पेमे ट 

साइटमा तलको ठेगानाबाट जानुहोस।् 
 

◯ URL प्र यक्ष इनपुट गन 
 
 

◯ QR कोड िरिडङ गन 
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(३) नगर कर भकु्तान याद िभत्र कर नितरेमा  
◯ बक्यौता रकम: बक्यौता रकम 

नगर कर भकु्तान याद िभत्र कर नितरेमा, कर भुक्तान दािय वको उ लङ्घन हुनेछ। कर भकु्तान दािय वको उ लङ्घन हुन गएमा, 
ितनुर्पन कर रकम बाहकका जिरवाना रकम पिन ितनुर्पन हुनजा छ। कर भुक्तान दािय वको उ लङ्घन जिरवाना रकमको िहसाबको 
बारेमा िन न अनुसार रहेको छ। कर भुक्तान दािय वको उ लङ्घन जिरवाना रकम, कर भुक्तान यादको भोिलप ट देिख १ मिहना 
पुरा हुने िमित स मको अविधमा िवशषे मापद डको अनुपात (दईु वषर् अगाडीको अक्टोबर मिहना देिख अगाडीको वषर्को से टे बर 
मिहना स मको हरेक मिहनामा बकको नया ँअ थायी सापटी करारनामा औसत याज दर (“ताि क कािसदासी याकु यो हेइिकन 
िरिरचु”)को कुल रकमलाई १२ले भाग गिर आएको अनुपातको, अथर् म त्री वारा सुिचत गिरने अनुपातमा वािषर्क १% थप गरेको अनुपात 
रकम) मा वािषर्क १% थपेको अनुपात (वािषर्क अिधकतम ७.३%स म) यस पिछ िवशेष मापद ड अनुपातमा वािषर्क ७.३% थपेको 
अनुपात (वािषर्क अिधकतम १४.६%स म) मा िहसाब गिरने छ। 

 〈बक्यौता रकमको अनुपात〉 
अविध कर भुक्तान यादको भोिलप ट 

देिख १ मिहना पुरा हुने िमित 
स मको अविध 

कर भकु्तान याद पुरा भएको 
भोिलप ट देिख १ मिहना पुरा हुने िमित 
बाट कर भकु्तान गरेको िमित स मको 
अविध 

हेइसेइ ३० साल जनवरी १ तािरखदेिख हेइसेइ ३० साल 
िडसे बर ३१ तािरखस म 

२.६% ८.९% 

  
◯ बक्यौताको सजाय:  

फुकुओक नगरमा, बक्यौता यिक्तले िबसर वा कुनै खास कारणले गदार् कर भकु्तान गनर् नसकेको अव थाबारे िवचार गरेर सचुना 
पत्र पठाइ छ र फोन गरेर वा भे न गएर भुक्तानका लािग मरण गराउने काम गिर छ।  
तर यित गदार् पिन याद अविध िभत्र कर भकु्तान नभएको ख डमा, याद अविध िभत्र कर ितनह को इमा दािरताको कदर अिन 

नगर करको प्राि तको लािग बा य भएर स पि त (तलब, बचत रकम,अचल स पि त, चल स पि त आिद) क जा गनुर्पन हुनजा छ। 
अिन, यसपिछ पिन कुनै िवशेष कारण िबना बक्यौता हुदै गएमा, यस क जा गिरएको स पि तको सावर्जिनक िबिक्रमा रािख बक्यौता 

रकमको नगर करको पमा बद ने हुन सक्छ। 
 
६  कर स ब धी प्रमाणीकरण 

आयकर प्रमाणपत्र ज ता कर भुक्तान प्रमाण आव यक परेको ख डमा, यिक्तको पिरचय पत्र (सवारी चालक अनुमती पत्र, जापान 
बसाइँ अनुमती काडर्, राहदानी आिद) िलएर हरेक वडा कायार्लयको कराधान िवभाग, अथर् अ डा कर भकु्तान िनय त्रण िवभाग (पृ ठ 
१० देिख १२ हेनुर्होस)्मा पा नुहोस।् 
कोही प्रितिनिध (सट्टामा आउने यिक्त, पिरवारका सद य समेत) आएर जारी गरेका पत्रह  िलने हो भने अिधकार पत्र र प्रितिनिध 
यिक्तको पिरचय पत्र आव यक हु छ। 

*आव यक प्रमाणपत्रको िकिसम, आिथर्क वषर्, सङ्ख्याको बारेमा पेस गनुर्पन िनकायमा स पकर्  गिर िनि चत गनुर्होला। (उदाहरण: िभसाको 
नवीकरण→अ यागमन िवभाग आिद) 
 
（कर भुक्तान प्रमाणका सूची） 

नाम प्रमािणत गिरने िवषय किमशन शु क 
नगर तथा िज ला बािस दा कर 
कराधान तथा कर छुट प्रमाण पत्र 
（आयकर प्रमाण पत्र） 

जनही नगर तथा िज ला बािस दा करको कर रकम 
तथा आय कर रकम आिद १ िवषय ३०० यन 

कर भकु्तान प्रमाण पत्र नगर करको कर रकम, कर भकु्तान रकम १ िवषय ३०० यन 
ह का मोटर गाडी कर（िनर तर 
पिरक्षण गराउने गाडी） 
कर भकु्तान प्रमाण पत्र 

ह का मोटर गाडी करको बक्यौता भएको नभएको 
（ह का मोटर गाडीको पिरक्षणका बेला आव यक 
प्रमाण पत्र） 

िनशु क 
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७ कर स ब धी जानकारीका लािग स पकर्   
नगर कर स ब धी स पकर्  गदार् तल उ लेिखत इ-मेलको ठगानाबाट गनुर्होस।् साथै, प्र यक्ष कुराकानी गन भए, जापानी भाषा बो न 

सक्ने यिक्तको मा याम वारा स पकर्  राख्नुहोस।्  
 
(१) नगर कर स ब धी जानकारीका लािग स पकर्   
[ नगर कायार्लयको स बि धत कायार्लय ] 

सो न चाहेको कुरा स बि धत शाखा (कमर्चारी) 
 नगर करसँग स बि धत प्रमाण पत्रको जारी तथा िवतरण 
 ह का मोटर गाडी करको कराधान (१)िनय त्रक  

 
हरेक वडाका 
कराधान िवभाग 

 साधारण असूली हुने जनही नगर तथा िज ला बािस दा करको 
िनवेदन, कराधान, कर भकु्तान िनयनत्रकको िनवेदन  

(२)नगर बािस दा कर स ब धी 
कमर्चारी 

 अचल स पि त कर, नगर िनमार्ण कर (जग्गा) को कराधान र कर 
भुक्तान िनयनत्रकको िनवेदन 

(३)अचल स पि त कर, जिमन 
स ब धी कमर्चारी 

 अचल स पि त कर,नगर िनमार्ण कर (घर भवन) को कराधान र 
कर भकु्तान िनयनत्रकको िनवेदन 

(४)अचल स पि त कर, घर भवन 
स ब धी कमर्चारी 

 जनही नगर तथा िज ला बािस दा कर (साधारण असलूी) तथा अचल 
स पि त कर,ह का मोटर गाडी करको कर असूली परामशर् 

(५)हरेक वडाका कर भुक्तान िवभाग 

 नगर करलाई बक खाताबाट ट्रा सफर गन कागज प्रिक्रया 
 के्रिडट काडर्बाट बुझाउने (बक खाताबाट ट्रा सफरबाट पिरवतर्न गन) (६)िनय त्रण समायोजन स ब धी 

कमर्चारी 

कर भकु्तान 
िनय त्रण िवभाग 

 नगर कर स ब धी प्रमाणको जारी तथा िवतरण (७)असलूी िनय त्रण स ब धी 
कमर्चारी 
(८)िनगम कर असलूी िनय त्रण 
स ब धी कमर्चारी 

 गलतीवश बढी ितनर् पुगेको रकमको िफतीर् 

 जनही नगर तथा िज ला बािस दा कर (साधारण असूली) तथा 
िनगमको नगर बािस दा कर, यवसाय थलको कर, नगर धुम्रपान 
कर, तातोपानी नान करको कर असलूी परामशर् 

(९)िनगम कर असलूी स ब धी 
कमर्चारी 

 िवशषे असलूी हुने जनही नगर अ चल बािस दा करको कराधान (१०)िवशेष असूली स ब धी 
कमर्चारी िनगम कर िवभाग 

 िनगम नगर बािस दा करको कराधान, कर भुक्तान िनय त्रकको 
िनवेदन 

(११)िनगम नगर बािस दा कर 
स ब धी कमर्चारी 

 अचल स पि त कर (मू य ास हुने स पि त) को कराधान, कर 
िनय त्रकको िनवेदन 

(१२)मू य ास हुने स पि त 
स ब धी कमर्चारी स पि त कराधान 

िवभाग  यवसाय थल कर, धुम्रपान कर, तातोपानी नान करको कराधान 
स लाह कर िनय त्रकको िनवेदन  

(१३) यवसाियक थान कर 
स ब धी कमर्चारी 

 यस पुि तकाको बारेमा सोधपुछ (१४) कर स ब धी िवभाग 
 
[ हरेक वडा कायार्लय तथा नगर कायार्लय (मुख्य कायार्लय) को स पकर्  जानकारी ] 
वडा
को 
नाम 

िवभाग  तथा स बि धत 
कमर्चारी 

फोन 
न बर 

याक्स 
न बर इ-मेल अवि थत थान 

िह
गा
सी 
वडा 

कराधान 
िवभाग 

(१)िनय त्रक ६४५-१०२१ ६३१-४९७० kazei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp 〒८१२-८६५३ 
िहगासी वडा 
हाकोजाकी २-५४-१ (२)नगर बािस दा कर 

स ब धी कमर्चारी 
६४५-१०२६ 

(३)अचल स पि त कर 
 जिमन स ब धी 
कमर्चारी 

६४५-१०३१ 

(४)अचल स पि त कर 
 घर भवन स ब धी 
 कमर्चारी 

६४५-१०३३ 

(५)कर भकु्तान िवभाग ६४५-१०२२ nozei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp 
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वडा
को 
नाम 

शाखा तथा स बि धत कमर्चारीको 
नाम 

फोन 
न बर 

याक्स 
न बर इ मेल अवि थत थान 

हा
का
ता 
वडा 

कराधान 
िवभाग 

(१)िनय त्रक ४१९-१०२२ ४७६-५१८८ kazei.HAWO@city.fukuoka.l
g.jp 

〒८१२-८५१२ 
हाकाता वडा 
हाकाता एकी 
माय २-९-३  

(२)नगर बािस दा कर 
स ब धी कमर्चारी 

४१९-१०२७ 

(३)अचल स पि त कर 
 जिमन स ब धी 
कमर्चारी 

४१९-१०३२ 

(४)अचल स पि त कर 
 घर भवन स ब धी 
 कमर्चारी 

४१९-१०३४ 

(५)कर भकु्तान िवभाग ४१९-१०२३ nozei.HAWO@city.fukuoka.l
g.jp 

यु
ओ 
वडा 

कराधान 
िवभाग 

(१)िनय त्रक ७१८-१०४९ ७१४-४१३१ kazei.CWO@city.fukuoka.lg.j
p 
 
 

〒८१०-८६२२ 
युओ वडा 
दाइ यो २-५-३१ (२)नगर बािस दा कर 

स ब धी कमर्चारी 
७१८-१०३८ 

(३)अचल स पि त कर 
 जिमन स ब धी 
 कमर्चारी 

७१८-१०४५ 

(४)अचल स पि त कर 
 घर भवन स ब धी 
 कमर्चारी 

७१८-१०४७ 

(५)कर भकु्तान िवभाग ७१८-१०२८ nozei.CWO@city.fukuoka.lg.j
p 

िम
ना
िम 
वडा 

कराधान 
िवभाग 

(१)िनय त्रक ५५९-५०३१ ५११-३६५२ kazei.MWO@city.fukuoka.lg.
jp 

〒८१५-८५०१ 
िमनािम वडा 
िसओबा  ३-२५-१ 
 

(२)नगर बािस दा कर 
 स ब धी कमर्चारी 

५५९-५०४१ 

(३)अचल स पि त कर 
 जिमन स ब धी 
कमर्चारी 

५५९-५०५१ 

(४)अचल स पि त कर 
 घर भवन स ब धी 
 कमर्चारी 

५५९-५०५३ 

(५)कर भकु्तान िवभाग ५५९-५१६९ nozei.MWO@city.fukuoka.lg.
jp 

यो
नान 
वडा 

कराधान 
िवभाग 

(१)िनय त्रक ८३३-८०२४ ८४१-२१४५ kazei.JWO@city.fukuoka.lg.j
p 

〒८१४-०१९२ 
योनान वडा 

तोिरगाइ ६-१-१ (१)नगर कर प्रमाणका 
लािग स बि धत कक्ष 

८३३-४०२९ 

(२) नगर बािस दा कर 
 स ब धी कमर्चारी 

८३३-४०३२ 

(३)अचल स पि त कर 
 जिमन स ब धी 
 कमर्चारी 

८३३-४०३६ 

(४)अचल स पि त कर 
 घर भवन स ब धी 
 कमर्चारी 

८३३-४०३८ 

(६)कर भकु्तान िवभाग ८३३-४०२६ nozei.JWO@city.fukuoka.lg.j
p 
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वडा
को 
नाम 

शाखा तथा स बि धत कमर्चारीको 
नाम 

फोन 
न बर 

याक्स 
न बर इ मेल अवि थत थान 

सा
वारा 
वडा 

कराधान 
िवभाग 

(१)िनय त्रक ८३३-४३१८ ८४१-२१८५ kazei.SWO@city.fukuoka.lg.
jp 

〒८१४-८५०१ 
सावारा वडा मोमोिच 
२-१-१ (२)नगर बािस दा कर 

स ब धी कमर्चारी 
८३३-४३२० 

(३)अचल स पि त कर 
 जिमन स ब धी 
 कमर्चारी 

८३३-४३२६ 

(४)अचल स पि त कर 
 घर भवन स ब धी 
 कमर्चारी 

८३३-४३२८ 

(५)कर भकु्तान िवभाग ८३३-४३१७ nozei.SWO@city.fukuoka.lg.
jp 

िन
िस 
वडा 

कराधा
न 

िवभाग 

(१)िनय त्रक ८९५-७०१३ ८८३-८५६५ kazei.NWO@city.fukuoka.lg.
jp 

〒८१९-८५०१ 
िनिस वडा उिचहामा 
१-४-१ (२)नगर बािस दा कर 

 स ब धी कमर्चारी 
८९५-७०१७ 

(३)अचल स पि त कर 
 जिमन स ब धी 
 कमर्चारी 

८९५-७०१९ 

(४)अचल स पि त कर 
 घर भवन स ब धी 
कमर्चारी 

८९५-७०२१ 

(५)कर भकु्तान िवभाग ८९५-७०१४ nozei.NWO@city.fukuoka.lg.
jp 

कर भकु्तान 
िनय त्रण 
िवभाग 

(६)िनय त्रण तथा 
 संयोजन स ब धी 
 कमर्चारी 

७११-४४९० ७११-४२१९ nozeikanri.FB@city.fukuoka
.lg.jp 

〒८१०-८६२० 
युओ वडा तेि जन 
१-१०-१नगर 
कायार्लय（िकता 
बेचुकान） 

(७)असलूी िनय त्रण 
 स ब धी कमर्चारी 
(८)िनगम कर असलूी 
िनय त्रण स ब धी 
 कमर्चारी 

७११-४२१७ 

(९)िनगम कर असलूी 
स ब धी कमर्चारी 

७११-४२१५ 

िनगम कर 
िवभाग 

(१०)िवशेष असूली 
स बि धका कमर्चारी 

७११-४२११ ७३३-५५५६ hojinzeimu.FB@city.fukuok
a.lg.jp 

(११)िनगम नगर 
 बािस दा कर 
 स ब धी कमर्चारी 

७११-४१९४ 

स पि त कर 
िवभाग 

(१२)मू य ास हुने 
 स पि त स बि धका 
 कमर्चारी 

७११-४४३८ ७३३-५९०२ shisankazei.FB@city.fukuok
a.lg.jp 

〒८१०-८६२० 
युओ वडा तेि जन 
१-८-१ 

(१३) यवसाय कर 
स बि धका कमर्चारी 

७११-४१९५ 

(१४)कर स ब धी िवभाग ७११-४२०२ ७३३-५५९८ zeisei.FB@city.fukuoka.lg.jp 
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(२) राि ट्रय कर स ब धी जानकारीका लािग स पकर्  (आयकर, िनगमकर, उपभोग कर आिद)  

* राि ट्रय करको वेब साइट: http://www.nta.go.jp/ 

 

नाम फोन न बर अवि थत थान िनयि त्रत क्षत्र 

फुकुओका राि ट्रय कर िवभाग ४११-००३१ 

८१२-८५४७ हाकाता वाडर् हाकाता यिक 

माय २-११-१ 

 

फुकुओका कर कायार्लय ७७१-११५१ ८१०-८६८९ युओ वडा तेि जन ४-८-२८ युओ वडा, िमनािम वडा 

िनिस फुकुओका कर कायार्लय ८४३-६२११ ८१४-८६०२ सावारा वडा मोमोिच १-५-२२ योनान वडा, सावरा वडा, िनिस वडा 

हाकाता कर कायार्लय ६४१-८१३१ ८१२-८७०६ िहगासी वाडर् माइदासी १-८-१ 

हाकाता वाडर्, िहगािस वाडर् 

(कािस कर कायार्लय अ तरगत 

िभत्रका बाहेक) 

कािस कर कायार्लय ६६१-१०३१ ८१३-८६८१ िहगासी वाडर् िचहाया  ६-२-१ िहगासी वाडर्को कुनै केही भाग 

 

 

 

(३) िज ला कर स ब धी जानकारीका लािग स पकर्   (मोटरकर, यवसाय कर आिद)  

 * फुकुओका अ चलको वेब साइट: http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ 

 

नाम फोन न बर अवि थत थान िनयि त्रत क्षत्र 

फुकुओका िज ला कर शाखा ६४३-३०६२ 

८१२-८५७७ हाकाता वाडर् िहगासी कोएन 

७-७ 

 

हाकाता िज ला कर कायार्लय ४७३-८३११ 

८१२-८५४२ हाकाता वाडर् हाकाता यिक 

िहगासी १-१७-१ 

हाकाता वाडर्,िमनािम वाडर् 

पूवर् फुकुओका िज ला कर 

कायार्लय 

६४१-०२०१ 

८१२-८५४३ िहगासी वाडर् 

हाकोजाकी१-१८-१ 

िहगासी वाडर् 

पि चम फुकुओका िज ला कर 

कायार्लय 

७३५-६१४१ ८१०-८५१५ युओ वाडर् आकासाका १-८-८ 

युओ वाडर्, योनान वाडर्,सावारा 

वाडर्,िनिस वाडर् 
 

 


