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कर 
जापानमा, बबभिन्न प्रकारक करहरू छन। यस अंकमा, हामीले मुख्यत करको प्रकार र, िुक्तानी गर्ाि ध्यान दर्नुपने 

कुराहरू संक्षेपमा गरेका छौं। तपाईले ततनुि िएको करको बारे बुझीराखौं। 
जापानमा काम गनुिहुने व्यक्क्त, बसोबास गनुिहुने व्यक्क्त, ककनमेल गनुिहुने व्यक्क्तहरुले, रे्श, प्रान्त वा भसदिलाई
「कर」ततनेगछौं। संकभलत गररएको कर जापानमा बस्नुहुने सबैको जीवनयापनमा प्रयोग गररनेछ। 
 

करको प्रकार र जानकारी                            
< आयकर > 

रे्शलाई ततनुिपने कर 
 काम गरेर प्राप्त िएको तलब वा अरु कुनैपतन कामबाि 

नगर् आउने व्यक्क्त, आफ्नै ब्यबसाय आदर् गरर 
आम्र्ानी गरेका व्यक्क्तहरुले कर ततने गछौं। 

 कतत ततनुिपने हो त्यो चााँही जनवरी 1 ताररक बाि 
डिसेम्बर 31 ताररक सम्मको एकबर्िको तलब आदर्मा 
तनििर गर्िछ । 

 प्रत्येक मदहना कम्पतनको तलबबाि िुक्तानी गररन ेकर 
(बार्र्िक आयकर कट्टी) वा कर कायािलयमा कर कितािको 
लार्ग तनवेर्न गनुिहोस। 

 तलब बाहेक अन्य आम्र्ानी 2 लाख िन्र्ा किेको  
व्यक्क्तहरूले पतन तनवेर्न दर्न आवश्यक पर्िछ। 

【आयकर साँग सम्वक्न्ित शब्र्हरू】 
बार्र्िक आयकर कट्टी 
(गेनसेन च्योस्यु) 

तलब बाि कर किौती गरर 
िुक्तानी गररने। 

वर्िको अन्त्यमा 
गररने समायोजन 
(नेनमाचुच्योसे) 

जनवरी बाि नोिेम्बर सम्ममा 
ततरेको कर ज्यारै् िेरै, ज्यारै् थोरै 
िएको छ छैन ितन डिसेम्बरमा 
गणना गररन्छ। यदर् तपाईंले िेरै 
ततनुि िएको छिने, यसलाई 
डिसेम्बरको तलबमा थपी किताि 
गररनेछ। 
 

कर कितािको लार्ग 
तनवेर्न 
(काकुतभेसन्कोकु) 

बार्र्िक आयकर कट्टी वा वर्िको 
अन्त्यमा गररन े समायोजन 
गररएन िने, जनवरी बाि डिसेम्बर 
सम्मको करको लार्ग तनवेर्न 
अको वर्िको िेब्रुअरी बाि माचि 
भित्रमा गनुिपछि। बढी ततरेको कर 
किताि गररनेछ। यदर् यो पयािप्त 
छैन िने, थप ततनुिपने हुन्छ। 

 
< बसोबास कर (क्जउभमनजेई) > 

प्रान्त वा भसदि आदर्लाई ततनुिपने कर रकम 
 जनवरी 1 ताररकमा जापानमा ठेगाना िएको र अतिल्लो 

वर्िको तलब आदर्को आम्र्ानी िएको व्यक्क्तहरुले 
िुक्तानी गनुिपने हुन्छ। 

 कतत ततनुिपने हो त्यो चााँही अतिल्लो वर्िको जनवरी 1 
ताररक बाि डिसेम्बर 31 ताररक सम्मको एकबर्िको 
तलब (आय) आदर्मा तनििर गर्िछ । 

 प्रत्येक मदहना तलबबाि कर किौती गरर कम्पनीले ततने 
कक, िरमा आएको पत्र (िुक्तानी क्स्लप) मािि त 
कक्म्बतनयन स्िोर, बैंक वा हुलाक कायािलयहरू बाि 
िुक्तानी गनुिपने हुन्छ। 

< उपिोग कर (भसयोदहजेइ) > 
सामान खररर् गर्ाि वा सेवा प्राप्त गर्ाि िुक्तानी गनुिपने कर 

रकम 
 सामानको शुल्क साँग ै8% वा 10% कर िुक्तानी गनुिपने 

हुन्छ। 
बाक ं अको पेजमा क्रमस → 

 
 
 

सेन्र्ाई बहुसासं्कृततक समाज बुलेदिन 

6 विा िार्ाको जनसम्पकि  पबत्रका 
नेपाली िार्ा बाहेक अन्य, जापातनज／にほんご , अंगे्रजी／English, र्चतनयााँ／中文 , कोररयन／한국어, 

भियतनामी／Tiếng Việt हरु छन। तपाइले यसलाई होमपेजबाि हेनि सक्नुहुन्छ । साथै सेन्र्ाई बहुसांस्कृततक समाज 
केन्रबाि पतन र्वतररत गरररै् आएकोछ । 



< सवारीसािन कर (क्जर्ोभसयाजेइ) > 
सवारीसािन खरीर् गने व्यक्क्त वा सवारीसािन 

िएकाहरुले िुक्तानी गनुिपने कर 
 तपाईंले सवारीसािन खररर् गर्ाि  

सवारीसािनको शुल्क साँगै 
पसलमा िुक्तानी गनुिपने हुन्छ। 

 सवारीसािन िएका व्यक्क्तहरुलाई, प्रत्येक वर्िको 
अर्प्रल बाि मे मदहना भित्रमा िुक्तानी गनुिपने 
कागपत्र पठाइनेछ। कक्म्बतनयन स्िोर, बैंक वा हुलाक 
कायािलयहरू बाि िुक्तानी गनुिपने हुन्छ। 

 सवारीसािनको प्रकारमा िुक्तानी गनुिपने रकम िरक 
पर्िछ। 

 

< हलुका सवारीसािन कर (क्जर्ोभसया क्जयरुरय ुजेइ) > 
वाहन तनरीक्षण को समयमा िुक्तानी गनुिपने कर रकम 
 सवारीसािन सुरज्ञक्षत रूपमा चलाउन भमल्छ कक 

भमल्रै्न ितन जााँच गनुिपने (वाहन तनरीक्षण) समयमा 
प्रायिः िुक्तानी गनुिपने हुन्छ। 

 सवारीसािनको तौलले  रकम तनिािरण गररन्छ। 
 

< अचल सम्पक्त्त कर (कोतेइभससान जेइ) > 
जग्गाजभमन, िवन (िर, अपाििमेन्ि, मेनसन, पसल, 

इत्यादर्) र कामको लार्ग प्रयोग हुने वस्तुहरू िएकाहरूले 
िुक्तानी गरेको कर रकम। 
 प्रत्येक वर्िको जनवरी 1 ताररकमा जग्गाजभमन, 

िवन वा कामको लार्ग प्रयोग गररने सािनहरु िएका 
व्यक्क्तहरुले कर िुक्तानी गनेछ। 

 यदर् तपाईंसाँग कामको लार्ग प्रयोग गररने सािनहरु 
केही छ िने जनवरी 31 सम्ममा तपाईं बसोबास 
गनुिहुने ठाउाँको विा कायािलयमा जानकारी दर्नुहोस। 

 िरमा आएको रार्र्र् (िुक्तानी रार्र्र् कािि) ले 
कुनपैतन कक्म्बतनयन स्िोर, बैंक वा हुलाक 
कायािलयबाि िुक्तानी गनि सककनेछ। 

 

ध्यान पयुािउनपुने कुरा                                 
 बसोबास कर चांही, जनवरी 1 ताररक मा बसोबास 

गरेको गाउाँ  वा नगरपाभलका बाि, अतिल्लो वर्िको तलब 
आदर्को आय अनुसार कर िुक्तानी गनुिपछि । बर्िको 
मध्यततर सरुवािै अन्तजाने वा कारणबश रे्श 
िककि नपुने िएमा पतन कर िुक्तानी नगरीहुन्न । रे्श 
पककि न ु िन्र्ा पदहलेन ै बााँकक रहेको बसोबास कर 
िुक्तानी गने वा त्यसो गनि सक्नुहुन्न िने, कर 
िुक्तानी गररदर्ने व्यक्क्त (आफ्नो प्रतततनर्ित्व गने 
व्यक्क्त जसले तपाईको तिि बाि कर िुक्तानीको प्रकक्रया 

गनि सक्छ) खोज्नुहोस। 
 यदर् तपाईले म्यार् भित्रमा कर िुक्तानी नगने वा पैसा 

निएको कारणले िुक्तानी रार्र्र् काििको बेवास्था 
गनुिियो । ररमाइन्िर र्चठी प्राप्त गनुिियो वा तनवास 
कािि (जाइररयो कािि) नवीकरण गनुििएको छैन िने, 
पतछ समस्या हुनेछ। विा कायािलय वा कर कायािलयमा 
िुक्तानी सम्बन्िी परामशि गनि सक्नुहुन्छ। अवश्य कर 
िुक्तानी गनेगरौं । 

 

करको बारेमा खोज्नपुरेको खण्िमा                        
 राक्रिय कर एजेन्सी होमपेज 

जापानीज   https://www.nta.go.jp/ 
अंगे्रजी  https://www.nta.go.jp/english/ 

 

○ कर संबक्न्ित उत्तर ※जापानीज  
करको बारेमा बारम्बार सोर्िने 
प्रश्नहरू हेनि सक्नुहुन्छ। 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxa
nswer/index2.htm 

 

○ Information for Taxpayers ※अंगे्रजी 
https://www.nta.go.jp/english/taxes/ 

 

 『सेन्र्ाई सहज जीवनयापनको लार्गको सहयोगी 
पुक्स्तका』（सेन्र्ाई भसदिबाि प्रकाभशत） 
उपलब्ि िार्ाहरु ： जापानीज, अंगे्रजी, 
चाइतनज,  कोररयन, भियतनामी, नेपाली 
https://int.sentia-sendai.jp/foreigner/ 

 

 SenTIA अन्तरािक्रिय सम्वन्ि बबिाग बबरे्शीको 
होमपेज 
https://int.sentia-sendai.jp/j/information/ 
र्वरे्शी िार्ाको जानकारी ＞ रै्तनकजीवन ＞ 
कर, पेन्सन िुक्तानी ＞ विा कायािलय बाि 
प्राप्त गररने िुक्तानीका लार्गका सूचना 
उपलब्ि िार्ाहरु ： जापानीज, अंगे्रजी, चाइतनज, 
कोररयन, भियतनामी, नेपाली िार्ाहरु 

 

परामशि गनुिपरेको बेलामा                              
यदर् तपाईलाई करको बारेमा थाहा निएमा, विा कायािलय 

वा कर कायािलय, कर लेखापाल, आदर्साँग परामशि गनुिहोस। 
जापानीज िार्ामा परामशि गनि गाह्रो हुने व्यक्क्तले सेन्र्ाई 

बहुसासं्कृततक समाज केन्रको र्ोिारे् सहयोग िोननम्बर 
(022) 224-1919 को प्रयोग गनुिहोस। हामी तपाईलाई 
िार्ाको लार्ग मद्दत गनेछौं । 

https://www.nta.go.jp/
https://www.nta.go.jp/english/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
https://www.nta.go.jp/english/taxes/
https://int.sentia-sendai.jp/foreigner/
https://int.sentia-sendai.jp/j/information/


जानकारी: कर लेखनर्ास द्वारा गररन ेर्वशरे्ज्ञिय परामशि वठैक को बारेमा 

सेन्र्ाई बहुसासं्कृततक समाज केन्रमा र्वशरे्ज्ञिय परामशि 
वैठक गने गररएको छ । एकबर्ि मा चार पिक आयोक्जत 
गने गररएको छ । तोहोकु कर लेखनर्ास संिका कमिचारी 
आउनु हुनेछ र कर सम्बन्िी थाहा निएका कुन ैपतन प्रश्न 
वा तपाईहरुलाई परेको समस्याको बबर्यमा  जवाि दर्ईने 
छन । 
उर्हारणको लार्ग, आफ्नो रे्श र जापान बीचको करको 

भिन्नता, कर कितािको लार्ग आवेर्न िने तररका, जापान 
बाि िककि र्ा गनुिपने कर िुक्तानी आदर्को बारे परामशि गनि 
सक्नुहुन्छ। जापानमा पसल (रेस्िुरेन्ि) खोल्नु िएको 
व्यक्क्तहरु, समान आयात तनयाितको काम गनुिहुने 
व्यक्क्तहरु आदर्, ले कर आवेर्न जारी नगरी हुरै्न । यदर् 
तपाईहरु यस्तो प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ िने, कृपया 
र्वशरे्ज्ञिय परामशि वैठकमा सहिागी हुनुहोला । 
र्वशरे्ज्ञिय परामशि वैठक वर्िमा चार पिक आयोक्जत गररने 
हुनाले, तरुुन्त ैपरामशि गनि चाहानु हुन्छ िने, तोहोकु कर 
लेखनर्ास संिको 「र्वरे्शी नागररकहरूका लार्ग तनिःशुल्क 
कर परामशि」को उपयोग गनुिहोस । तपाईले कुनै पतन 
समयमा परामशि गनि सक्नहुुन्छ । होमपेजबाि परामशि 
ररसेप्शन िारम िाउनलोि गरर, तपाई लाई सोध्न 
मनलागेको कुरा लेखख, इमेल अथवा फ्याक्स मािि त 

पठाउनहुोस । एक हप्ता भित्रमा, तोहोकु कर लेखनर्ास 
संिबाि  इमेल वा िोन मािि त जवाि दर्नेछ । परामशि 
भलन अंगे्रजीमा पतन सम्िव छ । 
 

 कर लेखनर्ास द्वारा गररने र्वशेर्ज्ञिय परामशि वैठक 
(सेन्र्ाई बहुसासं्कृततक समाज केन्र) 

आवेर्न इमेल वा िोन  
बबस्ततृ र्ववरणहरूको लार्ग, पछाडि पदट्टको पानामा    
हेनुिहोस । 

 

 र्वरे्शी नागररकहरूका लार्ग तनिःशुल्क कर परामशि (तोहोकु 
कर लेखनर्ास सिं) 

आवेर्न ईमेल वा फ्याक्स मािि त परामशि ररसेप्शन 
िारम पठाउनेछौं। 

इमेल info@tohokuzeirishikai.or.jp 
फ्याक्स (022) 293-6731 
िोन (022) 293-0503 
ठेगाना 〒984-0051 सेन्र्ाई भसदि वाकाबायाशी-कु 

भशन्तेरा 1-7-41 
URL 

 

https://www.tohokuzeirishikai.or.jp/ 
general/freeconsultation.php 

परामशि कमी कनिर 「करको बारेमा जानेका कुरा」 
हरेक अकंमा यस कनिरको बबर्य अनसुार, परामशिकभमिको अनिुव वा र्वचारलाई प्रस्ततु गररन्छ । 

के तपाईलाई जापानको कर प्रणालीको बारेमा थाहा छ ? 
नेपालमा जस्तै जापानमा पतन बबभिन्न प्रकारको करहरु 
हुन्छन । बसोबास कर, आम्र्ानी कर, सवारीसािन कर, 
आदर् इत्यार्ी, नेपालमा कर ततनुिपने तनयम त्यततिेरै  किा 
हरै्न िेरै आम्र्ानी हुनेले िेरै कर ततने र कम आम्र्ानी 
हुनेले कम कर ततने तनयम छ । जापानमा चााँही कर 
प्रणालीतनको  अभल किा तनयम छन उर्ाहरणका लार्ग, 
ककनमेल गर्ाि वा रेस्िुरेन्िमा खाना खााँर्ा, तपाईंले 8% वा 
10% उपिोग कर ततनुि पछि। आयकर चााँही काम गने 
व्यक्क्तहरुको कम्पनीको कमिचारीको तलबाि स्वतरुपमा कर 
किौती गने कम्पतनहरु पतन िेरै हुन्छन । र्विाथीहरुले 
पािििाइम गर्ाि पतन तलब बाि कादिएर आउने हुन्छ । 
जापानमा पतन आफ्नो आम्र्ानी अनुसार कर ततनुिपने हुन्छ 
। तपाईंको तलबबाि स्वास््य बीमा, पेन्सन आदर्को करहरू 
किौती गर्िछ । यदर् गरेको छैनिने, तपाईंले आफ्नो िरमा 

आएको िुक्तानी रार्र्र्को प्रयोग गरेर आिैले ततनुि पनेहुन्छ 
। तलबबाि कर किौती निएका वा कर बिी िुक्तानी 
िएको खण्िमा वर्िको अन्त्यमा कर समायोजन गनुिपने 
हुन्छ । यसलाई "कर किताि" ितनन्छ । िेब्रअुरी रे्खख माचि 
सम्ममा आफ्नो कर कितािको लार्ग आवेर्न जारी गनि 
आवश्यक पछि । िेरै िुक्तानी गररएका करहरू किताि हुने 
सम्िावना पतन हुन्छ, त्यसलेै तपाईंले तलब बझु्र्ा प्राप्त 
गररने रार्र्र् जतन गरर राख्ने र कर किताि आबेर्न गर्ाि 
बुझाउने गनुिपने हुन्छ । यदर् तपाईंले उपचार खचिको लार्ग 
100,000 येन िन्र्ा बढी ततनुि ियो िने, तपाईंले थोरै 
रकम िनेपतन किताि पाउनुहुनेछ । कर कायिलयले सब ैकुरा 
बुझेर किताि हुने वा नहुने तनणिय गर्िछ ।  
 कर नततरेको खण्िमा भिजा थपने बेलामा समस्यामा 
पनिपतन सककन्छ त्यसैले, तपाईहरुले पतन करको बारेमा 
राम्रोसाँग बुझेर तनयमपबुिक कर ततने गनुिहोला । 

(परामशि कमी B) 

https://www.tohokuzeirishikai.or.jp/general/freeconsultation.php


 

सेन्र्ाई बहुसासं्कृततक समाज केन्र 
仙台
せんだい

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

センター 
खुल्ने समय प्रत्येक दर्न बबहान ९ बज ेरे्खख बेलकुा ५ बज े(वर्िको अन्त्य र नयााँ वर्िको  बबर्ा, 

मदहनाको १～२ दर्नको बन्र् दर्न बाहेक) 
ठेगाना 〒980-0856 सेन्र्ाई भसदि आओबा कु आओबा यामा सेन्र्ाई इन्िरनेशनल सेन्िर 

सम्मेलन िवन पदहलो तला 
िोन (022) 265-2471 
फ्याक्स (022) 265-2472 
इमेल tabunka@sentia-sendai.jp 
यआुरएल http://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/ 
 र्वरे्शी िार्ामा दर्इने परामशि 

रै्तनक क्जबनमा आइपने समस्या या कदठनाइहरुको बारेमा र्वरे्शी िार्ामा परामशि भलन सक्नहुुनेछ 

। 「र्ोिार् ेसहयोग िेलीिोन」(022) 224-1919 मा िोन गनुिहोला । 
उपलब्ि िार्ाहरु： अगं्रेजी, र्चतनयााँ, कोररयन, भियतनामी, नेपाली, तागालोग, थाई, पोचुिगली, 
स्पेतनस, रभसयन, इन्िोनेभसयन, इिाभलयन, फे्रन्च, जमिनी, मलेभसयन, खमेर, बमेली, मगंोभलयन, 
भसहंला िार्ाहरु 

 त्यस बाहेका सेवाहरु 
प्रभशक्षण कक्ष, बालबाभलका कक्ष, जानकारी आर्ानप्रर्ान बोिि, पसु्तक किताि गने गरर लाने सबुबिा 
पतन दर्इरहेका छौं । सामरु्ातयक गततर्वर्ि या सम्बन्ि आर्ानप्रर्ान कायिक्रमको लार्गको जातनकारी 
तथा ठााँउ पतन उपलब्ि छ । 

 
 

 

 

सम्पार्न・प्रकाशन ： सेन्र्ाई पयििन तथा अन्तरािक्रिय एसोभसएसन（SenTIA)अन्तरािक्रिय सम्बन्ि र्विाग 
सेन्र्ाई बहुसांस्कृततक समाज केन्र चााँही सेन्र्ाई भसदिबाि क्जम्मेवारी पाएर, (साविजतनक दहतको) सेन्र्ाई पयििन तथा अन्तरािक्रिय 
एसोभसएसनले यसलाइ संचालन गने गर्िछ ।                                               माचि 2022 मा प्रकाभशत  

र्वरे्शी नागररकका लार्गको र्वशरे्ज्ञिय परामशि 
वककल या प्रशासनीक लेखनर्ास लगायतका र्वशरे्ि द्वारा हुने「 र्वशरे्ज्ञिय परामशि बठैक 」तनयभमत 
रूपमा सचंाभलत गरै् आएकाछौँ । 
सेन्र्ाईमा बसोबासको क्रममा कुनपैतन समस्या परेको खण्िमा, कृपया यहााँ सम्पकि  गनुिहोला । 
गोपनीयताको पालना गनेछौ । एकजना लाई 30 भमनेिको समय हुनेछ । 
खुल्ने समय सब,ै दर्उाँसो 1बज ेबाि बेलकुा 4बजे सम्म हुनेछ । 
परामशि बठैकको दर्नमा होमपेज बाि पकु्रि गनि सककनेछ । 
http://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/consultation.html 

प्रशासतनक लेखनर्ास         वककल          श्रम मन्त्रालय    अध्यागमन बबिाग (इभमगे्रशन)   कर लेखनर्ास 

http://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/
http://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/consultation.html
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