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◆ Comunicado importante para os assalariados das cidades de Shiga ◆

Recolhimento especial do imposto municipal e provincial a 
partir de 2016

Tanto a Província e as Cidades de Shiga, em conformidade com as leis e regulamentos, 
será feito o recolhimento especial (tokubetsu choshu) pelas empresas ( inclusive as pequenas 
empresas) para manter a igualdade na carga tribut ária.(Tokubetsu choshu → a empresa 
providencia o pagamento do imposto e desconta mensalmente do salá rio) 

Por isso, a partir do ano de 2016 o imposto individual (Provincial e Municipal) como 
método de pagamento será descontado do salário ( recolhimento especial ) dos funcionários de 
empresas.

Para quem pagava o imposto individualmente, o método de pagamento será alterado.

★ De quem se pode fazer o recolhimento especial
As pessoas que tem o imposto sobre o salá rio descontado; que tem renda superior onde se 

é calculado o imposto individual ( provincial e mu nicipal ), será feito o recolhimento espec ial 
pela empresa que recebe salá rio a partir de 1º de abril.

Porém, quando deixar de trabalhar ( demissão ) ou licença e não tem salá rio para  
descontar, não poderá ser feito o recolhimento especial.

★ Empresas de Higashiomi que podem fazer o recolhimento especial.
Que descontam o imposto de renda.

★ Referente ao comunicado do pagamento de Imposto Provincial e Municipal ( imposto de re -
sidência )

Para os contribuintes que pagam normalmente, o comunicado é enviado em junho, caso 
for descontado pelo salário (recolhimento especial), é enviado à empresa em maio o 
comunicado do valor do imposto a ser descontado e a empre sa entrega aos funcioná rios.

★ Mérito do recolhimento especial
Para quem paga o imposto individualmen te: é dividido em 4 parcelas e para quem o im-

posto é descontado pelo salário (recolhimento espec ial) é dividido em 12 parcelas ficando o 
valor de uma parcela uma quantia baixa.

Ao ser descontado pela empresa todos os meses ( recolhimento especi al ), não é 
necessário preocupar-se em pagar até a data de vencimento ou esquecer de pagar. Também 
não há necessidade de ir até o banco.

★ Como é feito o trâmite de recolhimento especial
① A empresa manda o guensen ou a receita federal manda a declaração do imposto para 

a Prefeitura e a partir dos valores descrit os é feito o cálculo do imposto individual (Provincial 
e Municipal ＝ imposto residencial )
② Após ser feito o cálculo, em meados de maio é enviado o comunicado do valor do 

imposto a ser descontado d e cada funcionário a empresa.
③ Após a empresa descontar do salário o valor do imposto conforme o comunicado, esta 

deverá depositar ou pagar no dia 10 ( caso seja sábado, domingo ou feriado deverá pagar no 
dia útil seguinte ) no banco ou diretamente na Prefeitu ra.

Maiores Informações : Prefeitura de Higashiomi -Departamento e Setor de imposto
TEL : 0748-24-5604   IP : 050-5801-5604


