Aviso importante de todos os municípios de Gunma.

A partir de 2017, todos os municípios de Gunma
aperfeiçoarão a arrecadação especial do Imposto
Residencial de Pessoas Físicas.
※Imposto Residencial para Pessoas Físicas é a unificação do Imposto
de residência: Provincial. Emunicipal .

○ "Arrecadação especial do Imposto Residencial de Pessoas Físicas" é um sistema no
qual o empregador tem o dever de efetuar a arrecadação especial do Imposto
Residencial de Pessoas Físicas do salário de todo mês dos funcionários.
○ Conforme a lei do Imposto regional, do artigo 321-4, o empregador terá que fazer o
recolhimento de imposto de renda na fonte, também deverá fazer a arrecadação
especial do imposto residencial de pessoas físicas.
○ Os empregado que receberam o pagamento do salário do ano anterior, e continuam
recebendo o pagamento do salário no dia 1º de Abril, tem como regulamento
fundamental que façam a arrecadação especial, incluindo os trabalhadores de
tempo parcial e etc. (arubaito, pato, etc)

Pagamento de Impostos de acordo com o método da arrecadação especial

Fuincionários

Aviso da soma da
arrecadação especial

Apresentação dos
relatórios dos
pagamentos salariais

Municípios

Empresa
① Até dia 31 de

Responsável do
pagamento de
impostos

Até dia 30 de
Maio ④

Dedução do imposto de
residência do salário

Responsável pela
arrecadação
especial

Janeiro

特別徴収税額の通知
Até dia 31 de Maio

③
Pagamento do Imposto

⑤Será descontado
do salário de
junho a maio do
ano seguinte

②
Cálculo da
soma do

residencial arrecadado.

⑥Até o dia 10 do
seguinte mês do
pagamento

imposto

O empregador que paga o salário se torna a pessoa responsável pela arrecadação
especial dos impostos de residência
○ O empregador que paga o salário se torna a pessoa responsável pela arrecadação
especial dos impostos de renda.
Funcionários que recebem o seu salário e se encaixam na arrecadação especial
○ Funcionários que receberam o seu salário (1º de Janeiro a 31 de Dezembro) e
continuam recebendo atualmente. (1 de Abril)
○ No entando, caso aquele que tem o dever com a arrecadação especial corresponda
com um dos motivos (A~F), esse então terá o direito da arrecadação comum por um
determinado período.
A: Negócios com o total de menos de 2 empregados.(O número total de empregados que
recebem pensão, incluindo outros municípios) (o número de pessoas, exceto para pessoas
que correspondem as próximas exigências)
B: Arrecadação especial que é feita do salário que é pago por outras empresas.
(correspondentes a Segunda coluna).
C: Aqueles que não podem realizar a dedução no imposto pelo salário ser baixo. (salário
anual de menos de 930.000 ienes ou menos de 965,000 ienes)
D: Aqueles que não recebem o salário mensalmente. (assalariado indeterminado)
E: Funcionários de dedicação exclusiva que tem o salário pago. Parentes de
proprietários de empresa própria.
F: Funcionários em descanso e etc. Pessoas que estão planejando se afastar, e
entregarám o informante do pagamento até o dia 31 de Maio do ano entregue.
▪ Caso encaixe em um dos motivos acima, apresente o documento Ido todokede-sho
( registro de modificação) assim será realizado a arrecadação geral.
▪ O "pagamento do salário anual " de ( ) no caso de Maebashi-shi, Takasaki-shi e
Kiryu-shi é de 965,000 ienes. Para detalhes de residentes de fora de Gunma-ken ,
por favor confirmem diretamente nas prefeituras municipais.

Maiores informações a respeito da arrecadação especial.
Resumo a respeito do sistema da arrecadação especial.
Responsáveis de
Gunma-ken
Gunma-ken
Soumu-bu

Telefone

Seção responsável da

Telefone

027-226-2228

Gunma-ken prefeitura
Soumu-bu Zeimu-ka

027-226-2196

Shichoson-ka

Procedimentos detalhados (Seção imposto de residência pessoal dos respectivos municípios)

Municípios

Seção

Telefone

Municípios

Seção

Telefone

Municípios

Seção

Telefone

027-382-1111 Kusatsu-machi

Zeimu-ka

0279-88-7186 Nakanojyo-mach Zeimu-ka

0279-75-2111

Isesaki-shi
Shiminzei-ka
伊勢崎市
Itakura-machi
Kosekizeimu-ka

0270-27-2716 Shibukawa-shi

Zeimu-ka

0279-22-2113 iNaganohara-mac Zeimu-ka
0274-82-2113 hi
Nanmoku-mura Jyuminzeimu-ka

0279-82-2244

Ueno-mura
上野村
Oura-gun

Soumu-ka

0274-59-2111 Showa-muara

a
Zeimu-ka

0278-24-5111 Numata-shi

Zeimu-ka

0278-23-2111

Zeimu-ka

0276-47-5011 Shinto-mura

Zeimu-ka

0279-54-2211 Higashiagatsuma-mac Zeimu-ka

0279-68-2111

Oizumi-machi Zeimu-ka

0276-63-3111 Takasaki-shi

Shiminzei-ka

027-321-1218 hi
Fujioka-shi

Zeimu-ka

0274-40-2231

0276-47-1818 Takayama-mura Zeimu-ka

0279-63-2111 Maebashi-shi

Shiminzei-ka

027-898-6208

Katashina-mur Jyumin-ka
a
Kawaba-mura Jyumin-ka

0278-58-2111 Tatebayashi-shi

0276-72-4111 Midori-shi

Zeimu-ka

0277-76-0964

0278-52-2111 Tamamura-machi Zeimu-ka

0270-64-7703 Minakami-machi Zeimu-ka

0278-62-2111

Kanryu-machi Jyuminseikatsu-k

0274-57-2111 Chiyoda-machi

Zaimu-ka

0276-86-7002 Meiwa-mura

Zeimu-ka

0276-84-3111

Kanra-machi a
Jyumin-ka

0274-74-3131 Tsumagoi-mura

Zeimu-ka

0279-96-0511 Yoshioka-machi

Zaimu-ka

0279-26-2237

Kiryu-shi
桐生市

0277-46-1111 Tomioka-shi

Zeimu-ka

0274-62-1511

Annaka-shi

Ota-shi

Zeimu-ka

Shiminzei-ka

Zeimu-ka

0276-82-1111 Shimonita-machi Jyuminzeimu-k

Zeimu-ka

0274-87-2011

