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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈4〉Impostos (Zeikin)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Impostos（pagamento）Informativo

Impostos
Mês

remetido
Conteúdo Contribuinte Seção

responsável
Imposto sobre
Bens Imóveis
e Imposto de
Planejamento
Urbano

Abril

Aviso de
pagamento à
vista
(referente a 1
ano)

Proprietário do imóvel
em 1°de janeiro

Seção de
Imposto sobre
Propriedades

Imposto de
Veículos Leves Maio

Uma vez ao
ano

Proprietário do imóvel
em 1°de abril

Seção de
Imposto

Municipal
Imposto
Municipal e
Provincial

Junho

Aviso de
pagamento à

vista
referente a 1

ano

Morador do município
em 1°de janeiro que
teve uma determinada
renda no ano anterior

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Redução (isenção) do Imposto Municipal

( Shi zei no genmen)

Imposto Municipal Individual, Imposto sobre Bens Imóveis

Seção de Imposto sobre Propriedades � 23-6106 FAX 23-6096

Em casos como danificação de casas ou mobílias, causados por ventos e

inundações etc, há possibilidade de pedir a redução ou isenção do imposto. Mais

detalhes, entre em contato com a seção.

Imposto municipal individual

Seção de imposto do cidadão � 23-6082 FAX 27-1159

É possível aplicar a redução ou isenção do imposto caso o contribuinte faleça ou

em caso de desastres naturais (dependendo dos danos materiais). Para mais

informações entre em contato com a seção.

Imposto de Veículos Leves

Seção de Imposto Municipal � 23-6075 FAX 27-1159

É possível aplicar a redução ou isenção do imposto para veículos leves, quando

o proprietário for o portador da Caderneta de Deficiente Físico, Caderneta de
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Deficiente Mental ou . Para mais detalhes, entre em contato com a seção.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Locais de informação sobre impostos

Impostos Conteúdo Onde se informar

Imposto
Municipal
(Shizei)

Assuntos sobre débito
automático, pagamento em
excesso

Seção de
Pagamento
de Impostos
FAX 23-5970

� 23-6123

Consultas a respeito de
dificuldade de pagamento de
impostos

� 23-6115

Assuntos relacionados com o
Imposto Municipal ou Provincial
(pessoa física)

Seção de
Imposto

Municipal
FAX 27-1159

� 23-6082

Assuntos relacionados com o
Imposto Municipal (pessoa
jurídica)

� 23-6078

Assuntos relacionados com o
Imposto sobre Renda de pessoa
jurídica

� 23-6079

Assuntos relacionados com o
Imposto de Veículos Leves

� 23-6075

Assuntos relacionados com o
Imposto sobre Bens Imóveis
(terreno, casa, bens
desvalorizados) e Imposto de
Planejamento Urbano

Seção de
Imposto sobre
Propriedades
FAX 23-6096

Terreno

� 23-6103
Casa

� 23-6098
Resgate de bens

� 23-6094

Imposto
Nacional
(Kokuzei)

Assuntos relacionados com o
Imposto de Renda, Imposto
Corporativo, Imposto
Sucessório, Imposto de Doação,
Imposto Indireto, Imposto sobre
consumo etc.

Departamento
Fiscal de
Okazaki
(Hane-cho)

� 58-6511
FAX 052-951-4614

(Secretaria da
Receita Nacional de

Nagoya)

Imposto
Provincial
(Kenzei)

Consultas á respeito de imposto
de pessoa jurídica, imposto
empresarial, imposto de imóvei,
imposto veícular e outros.

Repartição da
Província
Nishimikawa
(Myodaiji-
honmachi)

� 27-2708
FAX 23-4666

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Pagamento de imposto municipal, hoken / Forma de
pagamento

Imposto estado-municipal (coleta normal), Imposto de Imóvel, Impostode

planejamento municipal, Imposto de carro placa amarela

Nozeika � 23-6123 FAX 23-5970
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Kokumin Hoken

Kokuho Nenkinka � 23-6276 FAX 27-1160

Koki Korei Iryo Hoken

Iryojoseika � 23-6841 FAX 27-1160

Kaigo Hokenryo

Kaigo Hokenka � 23-6647 FAX 23-6520

Débito bancário

É possível solicitar débito automático

【Solicitação】

・Balcão de atendimento do banco em que deseja que seja feito o débito

・Aplicativo para smartphone do Okazaki Shin’yo Kinko (Okashin Apuri)

・Kokuho Nenkinka (Prédio Leste 1º andar balcão 10

※Apenas Kokumin

Iryojoseishitsu (Prédio Leste 1º andar balção 11

※Apenas Koki Koreisha Iryo Hoken

Para saber os bancos disponíveis e outros detalhes acesse a

home page.

Atendimento em bancos

É possível efetuar o apagamento nos bancos (Levar o boleto junto)

【Bancos que aceitam (1º de abril de 2022)】

Ginko
Mizuho, Mitsubishi UFJ, Mitsui Sumitomo, Ogaki Kyoritsu,
Jyuroku, Sanjusan, Hyakugo, Aichi, Nagoya, Chukyo

Shintaku

Ginko
Mitsui Sumitomo

Shin’yo Kinko Okazaki, Toyokawa, Toyota, Hekikai, Nishio, Gamagori

Shin’yo

Kumiai
Aichi Shogin, IO

Rodo Kinko Tokai

Nogyo Kyodo

Kumiai
Aichi-Mikawa

Yutyo Ginko

Lojas de conveniência

É possível efetuar o pagamento em conveniências (Levar o boleto consigo)

【Redes que aceitam pagamento (1 de abril de 2022)】
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Kurashi House, Three Eight, Seikatsu Saika, Seikoh mart, Seven Eleven,

Daily Yamazaki, New Yamazaki Daily Store, Hamanasu Club, Family Mart,

Popura, Ministop, Yamazaki Special Partners, Yamazaki Daily Store, Lawson

【Boletos não utilizaveis】

Boletos sem código de barra (Boletos que o valor ultrapassam 300,00 ienes),

boletos danificados de forma que não seja possível fazer a leitura da barra de

códigos, boletos com valor rasurado

Cartão de Crédito

É possível fazer o pagamento por smartphone se feito a leitura do código de

barras. Mais detalhes na home page.

【Boletos não utilizaveis】

Boletos sem código de barra (Boletos que o valor ultrapassam 300,00 ienes),

boletos danificados de forma que não seja possível fazer a leitura da barra de

códigos, boletos com valor rasurado

Aplicativo de pagamento por smartphone

É possível fazer o pagamento por smartphone se feito a leitura do código de

barras. Mais detalhes na home page.

【Aplicativos utilizáveis (1 de abril de 2022)】

LINEPay、PayPay、auPay、FamiPay、PayB

【Boletos não utilizaveis】

Boletos sem código de barra (Boletos que o valor ultrapassam 300,00 ienes),

boletos danificados de forma que não seja possível fazer a leitura da barra de

códigos, boletos com valor rasurado


