<कर जानकारी>
◆ विविन्न करहरु
१। शहर प्रान्त कर
・प्रान्त शहर वप्रफेक्चरल कर अविल्लो िर्षको जनिरी १ दे खि विसेम्बर ३१ सम्म बर्षको दौरानमा कमाईएको कर हो।
・ हाल, यवद तपाइँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, तपाइँ लाई कर लगाईन्छ यवद तपाइँ अविल्लो बर्ष मा आय छ।
・वतमी यवद तपाइँ Ogori शहर मा जनिरी १ मा बस्नुहुन्छ, तपाइँ Ogori शहर को शहर प्रान्त कर वतनष बाध्य हुनुहुन्छ।
・ यवद तपाइँ कर लगाइसके पवछ शहर बावहर जानुहुन्छ, तपाइँ अझै पनी एक बर्ष को लागी कर वतनुष पनेछ।
・जू न कृपया जू न, अगस्ट, अक्टोबर र विसेम्बर मा शहर प्रान्त कर वतनुषहोस्।
२। रावरिय स्वास्थ्य बीमा कर
・Ogori शहर मा बस्ने नागररकहरु Ogori शहर मा रारिीय स्वास्थ्य बीमा बावहर वलनु पछष ।
・ कृपया सदस्यता को लागी आिेदन वदन को लागी वसटी हल को रारिीय स्वास्थ्य बीमा र पेन्सन िण्ड मा जानुहोस्।
・रकम कर रकम अविल्लो िर्षको िावर्षक आय को आधारमा फरक हुन्छ।
・ कृपया जुलाई दे खि मार्ष सम्म प्रत्येक मवहना रावरिय स्वास्थ्य बीमा कर वतनुषहोस्।
३। ३। हल्का सिारी कर
・अवप्रल अवप्रल १ सम्म मोटरसाइकल र हल्का सिारी साधन िएका नागररकहरुलाई कर लाग्नेछ।
・वतमी यवद तपाइँ आफ्नो मोटरसाइकल टाढा वदनुहुन्छ िा यसलाई विस्पोज गनुषहुन्छ, कृपया शहर हल को कर वििाग लाई सम्पकष गनुषहोस्।

।।

कर दाखिला

・ यवद तपाइँ अविल्लो बर्ष बाट आय छै न, तपाइँ एक कर ररटनष दाखिल गरे र तपाइँ को कर िटाउन सक्षम हुन सक्नु हुन्छ।
・ कृपया दाखिला मा परामशष को लागी शहर हल को कर वििाग लाई सम्पकष गनुषहोस्।

<कर जानकारी>
।।

वतने तररका

・शहर हल शहर हल तपाइँ एक "िुक्तानी पर्ी" पठाउनुहुनेछ।
・ कृपया िुक्तानी पर्ी मा ले खिएको "वितरण समय सीमा" को वमवत सम्म कर वतनुषहोस्।
・शहर हल कृपया शहर हल, बैं क, हुलाक कायाष लय, िा सुविधा स्टोर मा वतनुषहोस्।
・ तपाइँ "िुक्तानी िुक्तान" िा "लाइन िेतन" को साथ वतनष सक्नु हुन्छ।

।।

यवद तपाइँ कर वतनष सक्नु हुन्न

・ कृपया शहर हल को िण्डारण िण्ड संग परामशष गनुषहोस्।
・ यवद विवलिरी समय सीमा पार ियो, एक अपराधी शुल्क लाग्ने छ।
・वतमी यवद तपाइँ वसटी हल संग परामशष गनुषहुन्न र कर वतनुषहुन्न, तपाइँ को सम्पवि जफत हुनेछ।
।।

सािधान! !

・विसा तपाइँ को विसा निीकरण गनष को लागी, तपाइँ एक "कर प्रमाणपत्र" र एक "कर िुक्तानी प्रमाणपत्र" को आिश्यकता पनेछ।
・कर "िोवर्त" निएकाहरुलाई "कर प्रमाणपत्र" जारी गनष सवकदै न।
・कर "कर िुक्तानी प्रमाणपत्र" ती व्यखक्तहरुलाई जारी गनष सवकदै न जसले कर वतरे का छै नन्।
・प्रमाणपत्र नगरपावलका द्वारा जारी गररनेछ जहाँ तपाइँ जनिरी १ मा बस्नुियो।

