<Thông tin thuế>
◆ Các loại thuế
1. Thuế tỉnh thành phố
・ Thuế quạn của thành phố là loại thuế đánh vào thu nhạp kiếm được trong năm tư ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của năm trược.
・ Hiến tại, ngay cạ khi bạn đang thạt nghiếp, bạn sẽ bị đánh thuế nếu bạn có thu nhạp trong năm trược đó.
・ Nếu bạn sống ợ Thành phố Ogori vào ngày 1 tháng 1, bạn có nghĩa vủ nốp thuế quạn của thành phố cho Thành phố Ogori.
・ Nếu bạn chuyến ra khối thành phố sau khi bị đánh thuế, bạn sẽ vạn phại trạ thuế trong mốt năm.
・ Vui lòng nốp thuế tỉnh thành phố vào tháng 6, 8, 10 và 12.

2. Thuế bạo hiếm y tế quốc gia
・ Công dân sống ợ Thành phố Ogori nên mua Bạo hiếm Y tế Quốc gia ợ Thành phố Ogori.
・ Vui lòng đến Bố phạn Bạo hiếm Y tế và Hưu trí Quốc gia của tòa thị chính thành phố đế đăng ký thành viên.
・ Số tiến thuế thay đối tùy thuốc vào thu nhạp hàng năm của năm trược.
・ Vui lòng thanh toán thuế bạo hiếm y tế quốc gia hàng tháng tư tháng 7 đến tháng 3.

3. Thuế xe nhế
・ Công dân sợ hưu xe máy và xe hạng nhế kế tư ngày 1 tháng 4 sẽ bị đánh thuế.
・ Nếu bạn cho hoạc vưt bố xe máy của mình, vui lòng liên hế vợi chi củc thuế của tòa thị chính thành phố.

◆

Nốp thuế
・ Nếu bạn không có thu nhạp tư năm trược, bạn có thế được giạm thuế bạng cách khai thuế.
・ Vui lòng liên hế chi củc thuế tòa thị chính thành phố đế được tư vạn làm hố sợ.

<Thông tin thuế>
◆

Phượng thưc thanh toán
・ Tòa thị chính sẽ gưi cho bạn mốt "phiếu thanh toán".
・ Quý khách vui lòng nốp thuế trược ngày "hạn chót giao hàng" ghi trên phiếu thanh toán.
・ Vui lòng thanh toán tại tòa thị chính, ngân hàng, bưu điến hoạc cưa hàng tiến lợi.
・ Bạn cũng có thế thanh toán bạng "Pay pay" hoạc "LINE pay".

◆

Nếu bạn không thế trạ thuế
・ Hãy tham khạo ý kiến của bố phạn lưu trư của tòa thị chính.
・ Nếu quá thợi hạn giao hàng, bạn sẽ phại trạ mốt khoạn phí quá hạn.
・ Nếu bạn không tham khạo ý kiến của tòa thị chính và không nốp thuế, tài sạn của bạn sẽ bị tịch thu.

◆

thạn trống! !!
・ Đế gia hạn visa, bạn sẽ cạn "giạy chưng nhạn thuế" và "giạy nốp thuế".
・ Không được cạp "Chưng chỉ thuế" cho nhưng ngượi chưa "khai báo".
・ Ngượi chưa nốp thuế không được cạp "Giạy chưng nhạn nốp thuế".
・ Chưng chỉ sẽ được cạp bợi thành phố nợi bạn sinh sống vào ngày 1 tháng 1.

