
करका प्रकारहरु, सोधपुछ१

२

३

�वशषे �नवासी कर बारे सोध पूछ

बासोबास कर :

करका प्रकारहरु
�वशषे शहर �नवासी कर, हल्का 
मोटरगाडी कर (प्रकारअनुसार), �वशषे 
शहर चुरोट कर, ख�नज उत्पादन कर, 
स्नान कर
�रयल इस्टेट अ�धग्रहण कर, वाहन 
करहरु, सम्प�� कर, �सट� योजना कर, 
आ�द।
२ कप�रेट करहरू (कप�रेट �बजनेस 
करहरू, नगरपा�लका करहरू), व्यिक्तगत 
व्यापार करहरू

ओमोर� ,सान्नो , मागोमे  , चुओ , 
इकेगामी  , हेइवािजमा 

कराधान �ड�भजन 
(ओमर� �ेत्र)
☎03-5744-1194

कर भुक्तानी �ड�भजन ओमोर� 
☎03-5744-1200

कराधान �ड�भजन 
(चोफु �ेत्र)  
☎03-5744-1195 

कर भुक्तानी �ड�भजन चोफु 
☎03-5744-1201

कराधान �ड�भजन 
(कामता �ेत्र)
☎03-5744-1196

कर भुक्तानी �ड�भजन कामता 
☎03-5744-1202

कर भुक्तानी प्रवधर्न साखा, 
कर भुक्तानी �ड�भजन
☎03-5744-1205

�मनेमाची, डने-एन चोफु, उनोक�, 
यु�कगया,�चदोर� , क्युगहारा  , सेन्जोकु, 
ई�शकावा-चो, नाकाइकेगामी, कामीकेदै

कामता, कोिजया, हानेदा , हा�गनाका, 
रोकोगु, यागुची , �शनोमारुको, तामागावा

सब ै�ेत्रहरू (केवल हालको अव�ध 
परामशर्को ला�ग)

कायार्लय करहरू

आय करहरू, कप�रेट करहरू, �वरासत 
करहरू, उपहार करहरू, उपभोग कर , 
म�दरा कर , आ�द।

�वशषे �नवासी कर को लागी, �वशषे �नवासी कोष को बारेमा  पूछताछ 
२ मा हेनुर्होस
अन्य सबैको ला�ग कराधान �ड�भजन (सामान्य मा�मला र �व�वध कर)
☎03-5744-1192

ओटा मेट्रोपो�लटन कराधान कायार्लय 
☎03-3733-2411

�शनगावा मेट्रोपोलान्टन कर कायार्लय
☎03-3774-6666

�मनातो  महानगर कर  कायार्लय
☎03-5549-3800
ओमोर� कराधान कायार्लय  ☎03-3755-2111
यु�कगया कराधान कायार्लय ☎03-3726-4521
कामता कराधान कायार्लय ☎03-3732-5151

सोधपुछ

�नवास �ेत्र कर भुक्तानी र �रपो�ट�ग 
सम्बन्धी कर भुक्तानी सम्बन्धी

प्रशास�नक सेवा खचर् उठाउनका ला�ग वाडर्का वा�सन्दालाई बासोबास कर लगाइन्छ । बासोबास 
करमा �बशषे शहर� बासोबास कर र टो�कयो महानगरपा�लका बासोबास कर पछर् ।   वा�सन्दाको 
अ�घल्लो बषर् को जनवर� देखी �डसेम्बर सम्म को कमाइ का आधारमा बसोबास कर लगाइन्छ । 

जनवर� १ देखी वसोवास सुरु गरेका सम्पूणर् ओता शहरका वा�सन्दाहरुको अ�घल्लो बषर्को कमाइमा 
जून म�हनामा यो कर लगाइने छ । (ध्यान �दनुहोला : ओता वाडर् बाट बसाँई सराई गन�ले उक्त 
बषर्को जनवर� १ को बसोबास कर बसोबास दतार् ग�रएको नगरपा�लकामा बुझाउनु पन�छ । ओता 
वाडर्मा नबस्ने तर ब्यापार �वस्तार गरेका, अ�फस भएका , �रयल स्टेट सम्प�ी भएकाले प�न 
बसोबास कर �तनुर्पन�छ । �विस्त्रत जानकार�को ला�ग कराधान �ड�भजन सम्पकर्  गनुर्होला ।  

(१) कर �रपोटर् 
प्रतके बषर् कराधान �ड�भजन फेब्रुअर� १६ र माचर् १५ �भत्र अ�घल्लो क्यालेन्डर वषर् (जनवर� 
दे�ख �डसेम्बर) बषर्को आफ्नो कमाइको �रपोटर् गनुर्होल । यद� कमाइ छैन भने प�न कृपया 
�रपोटर् गनुर्होला । तथा�प कराधान कायार्लयमा अिन्तमा कर �फतार् भरेका अथवा तलवी आय 
श्रोत भएका र जस्को तलब भुक्ता�नको �रपोटर् कायार्लय ले बुझाउंछ उक्त ब्यिक्तहरुले �रपोटर् 
बुझाउनु पद�न । 

(२) आय छुट 
प्रतके कर �तन� ब्यिक्तको अवस्था हेरेर करको �हसाब गनर्लाई कमाइको रकम बाट आय छुट 
घटाई �तनुर्पन� करको रकम �निस्चत ग�रन्छ । शा�र�रक असक्तता , औषधी उपचार गनुर्पन� , 
�बदवुा , �वदरु , सामािजक �बमा �कस्ता र �डपेन्डने्टहरुलाई आय कर छुट �दइन्छ ।          

(३) कर �तन� त�रकाहरु 
कर �तन� २ त�रकाहरु छन । 
(१)तलबबाट �वशसे संकलन 

यद� तपा� मा�सक तलब खाने कमर्चार� हो भने तपा�को रोजगार दाताले बुझाएको तलब 
भुक्तानीको आधारमा ओता शहर कर �ड�भजनल करको रकम तोक्ने छ त्यसपछ� तपा�को 
रोजगारदाताले सो रकम  तपा�को तलब बाट काट� कार भुक्तानी ग�दर्नेछ । ( कुन ैकुन ै
अवस्थामा प्रतके तलबी कमर्चार�ले ब्यिक्तगत रूपमा कर �तनुर्पन�छ । 

(२)�नय�मत संकलन         
तलबी आय नभएका कमर्चार�हरुका ला�ग जस्ताई स्वो:रोजगार ब्यिक्तहरुले कृपया कर को 
रकम ४ �कस्तामा (जून, अगस्ट, अक्टोबर र आउने बषर्को जनवर�मा) ब्यिक्तगत रूपमा 
कराधान �ड�भजन पठाएको स्टेटमेन्ट प्रयोग गर� प्रतके बषर्को जुन म�हनामा बुझाउनु 
होला । भुक्तानी बुझाउने ठाँउहरु शहर कायार्लय, कर भुक्तानी �ड�भजन, साखा कायार्लय 
(प१२), ब�कहरू, के्र�डट ब�कहरू / यु�नयनहरू, जापान पोस्ट ब�क, हुलाक कायार्लयहरू, सु�वधा 
भण्डारहरू, र MMK का  स्टोरहरू (बारकोडभएको  भुक्तानी िस्लपहरू आवश्यक पदर्छ)
। साथै �नवासी कर भुक्तानी गनर् �व�ीय संस्थाको बैङ्क खाताबाट ट्रान्सफर प्रयोग गनर् 
स�कन्छ।
मोबाइल क्यास रिजष्टर (मोबाइल रेजी) प्रयोग गरे भने �व�ीय संस्थाको काउन्टर वा 
कोिम्बनी नगई स्माटर्फोन सञ्चालन मात्र गरेर कर भुक्तानी गनर् स�कन्छ। �वस्ततृ 
जानकार�को ला�ग कर भुक्तानी �ड�भजनमा सम्पकर्  गनुर्होस।्   

(४) जापान छोडरे जानु अघी गनुर्पन� प्रकृयाहरु : 
यद� तपा� वा�सन्दाको रूपमा कर �तर�रहनु भएको छ र बसोबास कर सुचना नाआउँदै जापान 
छोडरे जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो कर �त�र�दने ब्यक्ती तोकेर कर �तन� ब्यवस्था �मलाउनुहोस 
अथवा जानु अघी(अ�ग्रम) कर भुक्तानी गनुर्होस । यद� बसोबास कर सुचना प्राप्त गरेपची जांदै 
हुनुहुन्छ भने बाँक� को कार �तनर् ब्यक्ती लाई तोक्नुहोस ्वा बाँक� भएको कर �तरेर मात्र जापान 
छोडरे जानुहोला । 
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२

३

�वशषे �नवासी कर बारे सोध पूछ

बासोबास कर :

करका प्रकारहरु
�वशषे शहर �नवासी कर, हल्का 
मोटरगाडी कर (प्रकारअनुसार), �वशषे 
शहर चुरोट कर, ख�नज उत्पादन कर, 
स्नान कर
�रयल इस्टेट अ�धग्रहण कर, वाहन 
करहरु, सम्प�� कर, �सट� योजना कर, 
आ�द।
२ कप�रेट करहरू (कप�रेट �बजनेस 
करहरू, नगरपा�लका करहरू), व्यिक्तगत 
व्यापार करहरू

ओमोर� ,सान्नो , मागोमे  , चुओ , 
इकेगामी  , हेइवािजमा 

कराधान �ड�भजन 
(ओमर� �ेत्र)
☎03-5744-1194

कर भुक्तानी �ड�भजन ओमोर� 
☎03-5744-1200

कराधान �ड�भजन 
(चोफु �ेत्र)  
☎03-5744-1195 

कर भुक्तानी �ड�भजन चोफु 
☎03-5744-1201

कराधान �ड�भजन 
(कामता �ेत्र)
☎03-5744-1196

कर भुक्तानी �ड�भजन कामता 
☎03-5744-1202

कर भुक्तानी प्रवधर्न साखा, 
कर भुक्तानी �ड�भजन
☎03-5744-1205

�मनेमाची, डने-एन चोफु, उनोक�, 
यु�कगया,�चदोर� , क्युगहारा  , सेन्जोकु, 
ई�शकावा-चो, नाकाइकेगामी, कामीकेदै

कामता, कोिजया, हानेदा , हा�गनाका, 
रोकोगु, यागुची , �शनोमारुको, तामागावा

सब ै�ेत्रहरू (केवल हालको अव�ध 
परामशर्को ला�ग)

कायार्लय करहरू

आय करहरू, कप�रेट करहरू, �वरासत 
करहरू, उपहार करहरू, उपभोग कर , 
म�दरा कर , आ�द।

�वशषे �नवासी कर को लागी, �वशषे �नवासी कोष को बारेमा  पूछताछ 
२ मा हेनुर्होस
अन्य सबैको ला�ग कराधान �ड�भजन (सामान्य मा�मला र �व�वध कर)
☎03-5744-1192

ओटा मेट्रोपो�लटन कराधान कायार्लय 
☎03-3733-2411

�शनगावा मेट्रोपोलान्टन कर कायार्लय
☎03-3774-6666

�मनातो  महानगर कर  कायार्लय
☎03-5549-3800
ओमोर� कराधान कायार्लय  ☎03-3755-2111
यु�कगया कराधान कायार्लय ☎03-3726-4521
कामता कराधान कायार्लय ☎03-3732-5151

सोधपुछ

�नवास �ेत्र कर भुक्तानी र �रपो�ट�ग 
सम्बन्धी कर भुक्तानी सम्बन्धी

प्रशास�नक सेवा खचर् उठाउनका ला�ग वाडर्का वा�सन्दालाई बासोबास कर लगाइन्छ । बासोबास 
करमा �बशषे शहर� बासोबास कर र टो�कयो महानगरपा�लका बासोबास कर पछर् ।   वा�सन्दाको 
अ�घल्लो बषर् को जनवर� देखी �डसेम्बर सम्म को कमाइ का आधारमा बसोबास कर लगाइन्छ । 

जनवर� १ देखी वसोवास सुरु गरेका सम्पूणर् ओता शहरका वा�सन्दाहरुको अ�घल्लो बषर्को कमाइमा 
जून म�हनामा यो कर लगाइने छ । (ध्यान �दनुहोला : ओता वाडर् बाट बसाँई सराई गन�ले उक्त 
बषर्को जनवर� १ को बसोबास कर बसोबास दतार् ग�रएको नगरपा�लकामा बुझाउनु पन�छ । ओता 
वाडर्मा नबस्ने तर ब्यापार �वस्तार गरेका, अ�फस भएका , �रयल स्टेट सम्प�ी भएकाले प�न 
बसोबास कर �तनुर्पन�छ । �विस्त्रत जानकार�को ला�ग कराधान �ड�भजन सम्पकर्  गनुर्होला ।  

(१) कर �रपोटर् 
प्रतके बषर् कराधान �ड�भजन फेब्रुअर� १६ र माचर् १५ �भत्र अ�घल्लो क्यालेन्डर वषर् (जनवर� 
दे�ख �डसेम्बर) बषर्को आफ्नो कमाइको �रपोटर् गनुर्होल । यद� कमाइ छैन भने प�न कृपया 
�रपोटर् गनुर्होला । तथा�प कराधान कायार्लयमा अिन्तमा कर �फतार् भरेका अथवा तलवी आय 
श्रोत भएका र जस्को तलब भुक्ता�नको �रपोटर् कायार्लय ले बुझाउंछ उक्त ब्यिक्तहरुले �रपोटर् 
बुझाउनु पद�न । 

(२) आय छुट 
प्रतके कर �तन� ब्यिक्तको अवस्था हेरेर करको �हसाब गनर्लाई कमाइको रकम बाट आय छुट 
घटाई �तनुर्पन� करको रकम �निस्चत ग�रन्छ । शा�र�रक असक्तता , औषधी उपचार गनुर्पन� , 
�बदवुा , �वदरु , सामािजक �बमा �कस्ता र �डपेन्डने्टहरुलाई आय कर छुट �दइन्छ ।          

(३) कर �तन� त�रकाहरु 
कर �तन� २ त�रकाहरु छन । 
(१)तलबबाट �वशसे संकलन 

यद� तपा� मा�सक तलब खाने कमर्चार� हो भने तपा�को रोजगार दाताले बुझाएको तलब 
भुक्तानीको आधारमा ओता शहर कर �ड�भजनल करको रकम तोक्ने छ त्यसपछ� तपा�को 
रोजगारदाताले सो रकम  तपा�को तलब बाट काट� कार भुक्तानी ग�दर्नेछ । ( कुन ैकुन ै
अवस्थामा प्रतके तलबी कमर्चार�ले ब्यिक्तगत रूपमा कर �तनुर्पन�छ । 

(२)�नय�मत संकलन         
तलबी आय नभएका कमर्चार�हरुका ला�ग जस्ताई स्वो:रोजगार ब्यिक्तहरुले कृपया कर को 
रकम ४ �कस्तामा (जून, अगस्ट, अक्टोबर र आउने बषर्को जनवर�मा) ब्यिक्तगत रूपमा 
कराधान �ड�भजन पठाएको स्टेटमेन्ट प्रयोग गर� प्रतके बषर्को जुन म�हनामा बुझाउनु 
होला । भुक्तानी बुझाउने ठाँउहरु शहर कायार्लय, कर भुक्तानी �ड�भजन, साखा कायार्लय 
(प१२), ब�कहरू, के्र�डट ब�कहरू / यु�नयनहरू, जापान पोस्ट ब�क, हुलाक कायार्लयहरू, सु�वधा 
भण्डारहरू, र MMK का  स्टोरहरू (बारकोडभएको  भुक्तानी िस्लपहरू आवश्यक पदर्छ)
। साथै �नवासी कर भुक्तानी गनर् �व�ीय संस्थाको बैङ्क खाताबाट ट्रान्सफर प्रयोग गनर् 
स�कन्छ।
मोबाइल क्यास रिजष्टर (मोबाइल रेजी) प्रयोग गरे भने �व�ीय संस्थाको काउन्टर वा 
कोिम्बनी नगई स्माटर्फोन सञ्चालन मात्र गरेर कर भुक्तानी गनर् स�कन्छ। �वस्ततृ 
जानकार�को ला�ग कर भुक्तानी �ड�भजनमा सम्पकर्  गनुर्होस।्   

(४) जापान छोडरे जानु अघी गनुर्पन� प्रकृयाहरु : 
यद� तपा� वा�सन्दाको रूपमा कर �तर�रहनु भएको छ र बसोबास कर सुचना नाआउँदै जापान 
छोडरे जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो कर �त�र�दने ब्यक्ती तोकेर कर �तन� ब्यवस्था �मलाउनुहोस 
अथवा जानु अघी(अ�ग्रम) कर भुक्तानी गनुर्होस । यद� बसोबास कर सुचना प्राप्त गरेपची जांदै 
हुनुहुन्छ भने बाँक� को कार �तनर् ब्यक्ती लाई तोक्नुहोस ्वा बाँक� भएको कर �तरेर मात्र जापान 
छोडरे जानुहोला । 

५५ ५६

करपाठ ८ 

करपाठ ८ 
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(५) कर भुक्तानी परामशर् 

【सोधपुछ】कर भुक्तानी प्रवधर्न साखा, कर भुक्तानी �ड�भजन 
☎03-5744-1205

कर �तनर्मा समस्या आएमा कृपया ओता �सट� हल कर भुक्तानी �ड�भजन संपकर्  गनुर्होला 
। कर �तनर् �ढलाई गरेमा वा न�तरेमा कारोवार रोक्का ग�रने छ । 

【सोधपुछ】कराधान �ड�भजन (सामान्य मा�मला र �व�वध कर)  ☎03-5744-1192
हरेक वषर् अ�प्रल १ ता�रखको �म�तमा हल्का सवार� वा इिन्जन भएको सानो मोटरसाइकललाई 
आफ्नो स्वा�मत्वमा राखेको व्यिक्तलाई (सवार� धनीलाई) कर लगाइन्छ।
अ�प्रल २ ता�रख वा सोभन्दा प�छ सवार� धनीले आफ्नो हल्का सवार� वा इिन्जन भएको सानो 
मोटरसाइकलको नामसार� गरे प�न वा दतार् हटाए प�न अ�प्रल १ ता�रख �म�तकै धनीले त्यो 
आ�थर्क वषर्को हल्का मोटरगाडी कर (प्रकारअनुसार) को सम्पूणर् रकम भुक्तानी गनुर्पन�छ। �वस्ततृ 
जानकार�को ला�ग कराधान �ड�भजन (सामान्य मा�मला र �व�वध कर)मा सम्पकर्  गनुर्होस।्
(१) हलका सवार� साधन फाल्न र दतार् गन�बारे सुचना 

हलका सवार� / मोटारसाइकल फाल्दा, नामसार� गदार्, बच्दा अथवा ओ ता शहर बाट बा�हर 
बसा� सरा�  गदार् ३० �दन �भत्र �सट� कायार्लयमा जानकार� गराउनुहोला । 
जानकार� नगराएमा सो साधनको कर �तर�रहनु पन� जस्ता समस्याहरु आउन सक्छन । 

(२) हलुका सवार� कर (प्रकारअनुसार) भुक्तानी गन� त�रका
हरेक वषर् मे म�हनाको मध्य�तर शहरबाट "हल्का सवार� (प्रकारअनुसार) कर भुक्तान सूचना पत्र" 
पठाइन्छ। भुक्तानी म्यादको अिन्तम �दन (मे म�हनाको अिन्तम �दन) सम्ममा बङै्क र हुलाक 
कायार्लयजस्ता �व�ीय संस्था, शहर कायार्लय, साखा कायार्लय (P१२), वा कोिम्बनी, MMK 
(मिल्टमे�डया �कयोस्क) भएको पसलमा भुक्तानी गनुर्होला। साथ ैबङै्क खाताबाट ट्रान्सफर, 
मोबाइल क्यास रिजष्टर (मोबाइल रेजी) र के्र�डट भुक्तानी प�न प्रयोग गनर् स�कन्छ।

【सोधपुछ】कराधान �ड�भजन (सामान्य मा�मला र �व�वध कर) ☎03-5744-1192

(१) वाडर् द्वारा जार� कर प्रमाणपत्र

हलुका सवार� कर४

५

सवार� साधन  को प्रकार सुचना डसे्क

१२५ cc वा तलको इिन्जन
भएको सानो मोटरसाइकल 
सानो �वशसे सवार�
(�क्रषीका साधन आद�)

१२५ cc मा�थको मोटरसाइकल ,
२ पाङे्र हलुका सवार�,
२ पाङे्र अटोम्य�टक साना सवार�

दतार् �वभाग, टो�कयो यातायात साखा 
कायार्लय फोन
☎050-5540-2030

६६० cc वा तलको 
४ पांगे्र हलुका सवार�        

केईिजदोसा केन्सा क्योकाई टो�कयो 
प्रमुख कायार्लय हलका सवार� जाँच 
साखा फोन
☎050-3816-3100  

※ ६६० cc भन्दा मा�थको सवार� साधनहरुको बारेमा महानगर कर कायार्लयमा सम्पकर्  गनुर्होला .
      ☎03-3733-2411  

कर प्रमाणपत्रहरू

करको प्रकार प्रमाणपत्र को प्रकार प्रमुख उपयोगीताहरु  

�नवासी कर 

कर योग्यता 
(गैर कर योग्यता) 
प्रमाणपत्र

आय सा�बत गनर् प्रयोग ग�रने

कर भुक्तानी प्रमाणपत्र कर भुक्तानी गरेको  प्रमा�णत गनर् प्रयोग ग�रने

हलका 
साधन कर
(प्रकारअनुसार)

कर भुक्तानी प्रमाण पत्र
(�नरन्तर सव��णका 
ला�ग, सामान्य)

(२) के �लएर आउँने 
ब्यिक्तगत रूपमा गदार् : प�रचय खलु्ने कागज पत्र (सवार� चालक प्रमाण पत्र वा स्वास्थ्य 
�बमा प्रमाणपत्र आद� )
प्र�त�न�धद्वारा गराउँदा : आ�धका�रक �चट्ठ� , हकवालाको प�रचय खुल्ने कागजात ( सवार� 
चालक प्रमाण पत्र वा स्वास्थ्य �बमा प्रमाणपत्र)    
प�रवारको सदस्यले प�न आ�धका�रक पत्र ल्याउनु पछर् । 

अन्य करहरु६
(१) आय कर 

आय कर :ब्यापारबाट आएको आय , तलब , रोजगारदाता बाट पाएको बोनसमा लगाइने कर 
आय कर हो । स्वयम: मुल्याङ्कनमा आधा�रत भएर ब्यापार चलाऊने ब्यिक्तले आफ्नो कर 
को रकम कर �फतार् सँग सँगै कर प्रणाल� रोक्का जहाँ तलब र मजदरु� बाट कर घटाइ 
रोजगारदाताले तलबी कमर्चार�को तफर् बाट कर बुझाई �दई स्वयमको रकम �नधार्रण गछर्न ्। 

(२) उपभोग कर 
सामान अथवा सेवामा लगाइने करलाई  उपभोग कर भ�नन्छ । पसलहरुमा र आन्य सु�बधा 
प्रदान गन� शुल्कमा उपभोग कर जोडीएको हुन्छ । 

(३) सम्प�ी कर :
जग्गा-ज�मन , घर र अन्य मुल्यवान अचल धन (ब्यापारमा प्रयोग ग�रने जग्गा- ज�मन 
बाहेकका अचल सम्प�ी) मा हरेक बषर्को जनवर� १ मा लगाइने कर हो । 
सम्प��को मुल्यमा आधा�रत भएर सम्प�ी कर �नधार्रण ग�रन्छ । 

(४) अचल सम्प�ी प्राप्ती कर 
अचल सम्प�ी जस्तै जग्गा-ज�मन , घरएलु सम्प�ी वा आवासीय भवनहरु �नमार्ण गदार् 
लगाइने करलाई अचल सम्प�ी प्राप्ती कर हो । 

(५) कर सं�ध
कर ठ�ग तथा दोहोरो कर महशुल हटाउनका ला�ग कर सं�ध ग�रएको हो । यो सं�ध अन्तरगत 
केह� मापदन्डहरु पुरा गरेमा आय कर र बसोबास करमा छुट पाउन स�कन्छ । 
आय कर र बसोबास करमा छुटको ला�ग दाबी गनर् लाई क्रमश �नबेदन �दनुपछर्।

करपाठ ८ 

कराधान �ड�भजन (सामान्य मा�मला र 
�व�वध कर)
☎03-5744-1192
(सवार� फाल्ने सम्बन्धी सल्लह प�न साखा 
कायार्लय(प१२) बाट उपलब्ध हुन सक्नेछ । )

�नरन्तर पर��णको ला�ग: हल्का सवार� आ�दको �नरन्तर 
पर��ण (सवार� पर��ण) �दने बेलामा प्रयोग ग�रने
साधारण प्रयोगको ला�ग: �बक्र�-ख�रद वा नामसार�को ला�ग 
प्रयोग ग�रने
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(५) कर भुक्तानी परामशर् 

【सोधपुछ】कर भुक्तानी प्रवधर्न साखा, कर भुक्तानी �ड�भजन 
☎03-5744-1205

कर �तनर्मा समस्या आएमा कृपया ओता �सट� हल कर भुक्तानी �ड�भजन संपकर्  गनुर्होला 
। कर �तनर् �ढलाई गरेमा वा न�तरेमा कारोवार रोक्का ग�रने छ । 

【सोधपुछ】कराधान �ड�भजन (सामान्य मा�मला र �व�वध कर)  ☎03-5744-1192
हरेक वषर् अ�प्रल १ ता�रखको �म�तमा हल्का सवार� वा इिन्जन भएको सानो मोटरसाइकललाई 
आफ्नो स्वा�मत्वमा राखेको व्यिक्तलाई (सवार� धनीलाई) कर लगाइन्छ।
अ�प्रल २ ता�रख वा सोभन्दा प�छ सवार� धनीले आफ्नो हल्का सवार� वा इिन्जन भएको सानो 
मोटरसाइकलको नामसार� गरे प�न वा दतार् हटाए प�न अ�प्रल १ ता�रख �म�तकै धनीले त्यो 
आ�थर्क वषर्को हल्का मोटरगाडी कर (प्रकारअनुसार) को सम्पूणर् रकम भुक्तानी गनुर्पन�छ। �वस्ततृ 
जानकार�को ला�ग कराधान �ड�भजन (सामान्य मा�मला र �व�वध कर)मा सम्पकर्  गनुर्होस।्
(१) हलका सवार� साधन फाल्न र दतार् गन�बारे सुचना 

हलका सवार� / मोटारसाइकल फाल्दा, नामसार� गदार्, बच्दा अथवा ओ ता शहर बाट बा�हर 
बसा� सरा�  गदार् ३० �दन �भत्र �सट� कायार्लयमा जानकार� गराउनुहोला । 
जानकार� नगराएमा सो साधनको कर �तर�रहनु पन� जस्ता समस्याहरु आउन सक्छन । 

(२) हलुका सवार� कर (प्रकारअनुसार) भुक्तानी गन� त�रका
हरेक वषर् मे म�हनाको मध्य�तर शहरबाट "हल्का सवार� (प्रकारअनुसार) कर भुक्तान सूचना पत्र" 
पठाइन्छ। भुक्तानी म्यादको अिन्तम �दन (मे म�हनाको अिन्तम �दन) सम्ममा बङै्क र हुलाक 
कायार्लयजस्ता �व�ीय संस्था, शहर कायार्लय, साखा कायार्लय (P१२), वा कोिम्बनी, MMK 
(मिल्टमे�डया �कयोस्क) भएको पसलमा भुक्तानी गनुर्होला। साथ ैबङै्क खाताबाट ट्रान्सफर, 
मोबाइल क्यास रिजष्टर (मोबाइल रेजी) र के्र�डट भुक्तानी प�न प्रयोग गनर् स�कन्छ।

【सोधपुछ】कराधान �ड�भजन (सामान्य मा�मला र �व�वध कर) ☎03-5744-1192

(१) वाडर् द्वारा जार� कर प्रमाणपत्र

हलुका सवार� कर४

५

सवार� साधन  को प्रकार सुचना डसे्क

१२५ cc वा तलको इिन्जन
भएको सानो मोटरसाइकल 
सानो �वशसे सवार�
(�क्रषीका साधन आद�)

१२५ cc मा�थको मोटरसाइकल ,
२ पाङे्र हलुका सवार�,
२ पाङे्र अटोम्य�टक साना सवार�

दतार् �वभाग, टो�कयो यातायात साखा 
कायार्लय फोन
☎050-5540-2030

६६० cc वा तलको 
४ पांगे्र हलुका सवार�        

केईिजदोसा केन्सा क्योकाई टो�कयो 
प्रमुख कायार्लय हलका सवार� जाँच 
साखा फोन
☎050-3816-3100  

※ ६६० cc भन्दा मा�थको सवार� साधनहरुको बारेमा महानगर कर कायार्लयमा सम्पकर्  गनुर्होला .
      ☎03-3733-2411  

कर प्रमाणपत्रहरू

करको प्रकार प्रमाणपत्र को प्रकार प्रमुख उपयोगीताहरु  

�नवासी कर 

कर योग्यता 
(गैर कर योग्यता) 
प्रमाणपत्र

आय सा�बत गनर् प्रयोग ग�रने

कर भुक्तानी प्रमाणपत्र कर भुक्तानी गरेको  प्रमा�णत गनर् प्रयोग ग�रने

हलका 
साधन कर
(प्रकारअनुसार)

कर भुक्तानी प्रमाण पत्र
(�नरन्तर सव��णका 
ला�ग, सामान्य)

(२) के �लएर आउँने 
ब्यिक्तगत रूपमा गदार् : प�रचय खलु्ने कागज पत्र (सवार� चालक प्रमाण पत्र वा स्वास्थ्य 
�बमा प्रमाणपत्र आद� )
प्र�त�न�धद्वारा गराउँदा : आ�धका�रक �चट्ठ� , हकवालाको प�रचय खुल्ने कागजात ( सवार� 
चालक प्रमाण पत्र वा स्वास्थ्य �बमा प्रमाणपत्र)    
प�रवारको सदस्यले प�न आ�धका�रक पत्र ल्याउनु पछर् । 

अन्य करहरु६
(१) आय कर 

आय कर :ब्यापारबाट आएको आय , तलब , रोजगारदाता बाट पाएको बोनसमा लगाइने कर 
आय कर हो । स्वयम: मुल्याङ्कनमा आधा�रत भएर ब्यापार चलाऊने ब्यिक्तले आफ्नो कर 
को रकम कर �फतार् सँग सँगै कर प्रणाल� रोक्का जहाँ तलब र मजदरु� बाट कर घटाइ 
रोजगारदाताले तलबी कमर्चार�को तफर् बाट कर बुझाई �दई स्वयमको रकम �नधार्रण गछर्न ्। 

(२) उपभोग कर 
सामान अथवा सेवामा लगाइने करलाई  उपभोग कर भ�नन्छ । पसलहरुमा र आन्य सु�बधा 
प्रदान गन� शुल्कमा उपभोग कर जोडीएको हुन्छ । 

(३) सम्प�ी कर :
जग्गा-ज�मन , घर र अन्य मुल्यवान अचल धन (ब्यापारमा प्रयोग ग�रने जग्गा- ज�मन 
बाहेकका अचल सम्प�ी) मा हरेक बषर्को जनवर� १ मा लगाइने कर हो । 
सम्प��को मुल्यमा आधा�रत भएर सम्प�ी कर �नधार्रण ग�रन्छ । 

(४) अचल सम्प�ी प्राप्ती कर 
अचल सम्प�ी जस्तै जग्गा-ज�मन , घरएलु सम्प�ी वा आवासीय भवनहरु �नमार्ण गदार् 
लगाइने करलाई अचल सम्प�ी प्राप्ती कर हो । 

(५) कर सं�ध
कर ठ�ग तथा दोहोरो कर महशुल हटाउनका ला�ग कर सं�ध ग�रएको हो । यो सं�ध अन्तरगत 
केह� मापदन्डहरु पुरा गरेमा आय कर र बसोबास करमा छुट पाउन स�कन्छ । 
आय कर र बसोबास करमा छुटको ला�ग दाबी गनर् लाई क्रमश �नबेदन �दनुपछर्।

करपाठ ८ 

कराधान �ड�भजन (सामान्य मा�मला र 
�व�वध कर)
☎03-5744-1192
(सवार� फाल्ने सम्बन्धी सल्लह प�न साखा 
कायार्लय(प१२) बाट उपलब्ध हुन सक्नेछ । )

�नरन्तर पर��णको ला�ग: हल्का सवार� आ�दको �नरन्तर 
पर��ण (सवार� पर��ण) �दने बेलामा प्रयोग ग�रने
साधारण प्रयोगको ला�ग: �बक्र�-ख�रद वा नामसार�को ला�ग 
प्रयोग ग�रने
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