
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Comunicado sobre o Imposto do automóveis 
O imposto é cobrado conforme a 

cilindrada do automóvel! . Este 

imposto é cobrado todos os anos para o 

proprietário do automóvel registrado 

a partir do dia 01 de abril. A cobrança 

é enviada para ser quitada durante o 

mês de maio, caso não seja quitada, 

será enviada cartas/notificações de 

cobrança. Os juros não serão cobrados 

até o mês de julho. O pagamento do 

imposto não sendo efetuado, não 

conseguirá fazer a renovação do 

Shaken. Após o mês de julho 

acarretará na cobrança de juros, 

portanto vamos tentar quitar dentro 

deste mês! 
 

Carros com mais de 13 anos 
de fabricação,  
sofrerão aumento no imposto! 
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SINCERO Kawaguti 
 

Cálculo do Valor de Dedução do Seguro de Saúde Social 
Conforme a regra, o valor do Seguro de Saúde Social(shakai Hoken)é calculado de 

acordo com a média salarial e bônus,sendo que a empresa contratante contribuirá também com o 

mosmo valor que o funcionário for contribuir.Todos os anos no dia primeiro de julho é feita a 

revisão da renda salarial dos meses de abril,maio e junho e a nova taxa será cobrada a partir do pagamento do 

salário referente ao mês de setembro. A porcentagem do valor da aposentadoria que veio aumentando desde 

2004, sofrerá seu seu último aumento(de acordo com a emenda de 2004) a partir do valor do seguro referente 

ao mês de setembro e será fixado no valor de 18.3%. 
 

Campanha de Apresentação！～Apresente pessoas da família, amigos ou conhecidos que 

estão procurando emprego～     
Há necessidade de inscrição para participar dessa campanha. Entre em contato com o seu Tantosha. 

Pagaremos 20 mil ienes (por pessoa apresentada)  para a pessoa que apresentar. Porém,  o pagamento será 

realizado sob a condição da pessoa apresentada trabalhar mais de 3 meses na Shin-ei. （poderá haver mudança 

de local de trabalho） 

Ex:  Receberá: Entrar na empreiteira em 2 de fevereiro e sair em 10 de maio  

   Não receberá: Entrar em 10 de fevereiro e sair em 9 de maio  

 ★O valor da apresentação será pago com o pagamento do mês seguinte ao completar 3 meses.  

Ex: Caso complete 3 meses entre 1 a 31 de maio, o valor será depositado com o pagamento do mês de junho. 

※ Caso a pessoa que apresentou tenha se desligado da empresa e não esteja no direito de receber o 

pagamento da Shin-ei, não poderá receber o valor da apresentação. 

 
    Cilindrada Valor 

Veículo de 

uso particular 

Até 1,000 cc ￥29,500 

Até 1,500  cc ￥34,500 

Até 2,000  cc ￥39,500 

Até 2,500  cc ￥45,000 

Até 3,000  cc ￥51,000 

Até 3,500  cc ￥58,000 

Até 4,000  cc ￥66,500 

Até 4,500  cc ￥76,500 

Até 6,000 cc ￥88,000 

Acima de 6,000 cc ￥111,000 

Veículos 

acima de  

660 cc 
  － 

￥7,200  
(Veículos novos registrados 

em 1°de abril,Heisei Ano 27

￥10,800) 
 

Imposto sobre 

veículo 

Veículo a gasolina：com mais de 

13 anos de registro 

Veículo a disel：com mais de 11 

anos de registro 

Aumento de 

mais ou menos 

15%  

Imposto sobre 

veículo de placa 

amarela 

Com mais de 13 anos de registro. 

Aumento de 

mais ou menos 

20%  

発行 (有)伸栄総合サービス 

http://www.shinei-net.jp 
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Palavra deste mês   

Nunca se esqueça do espírito de principiante!    
Departamamento Geral                       

 
 
 
 
 
 
 

             

」 

営業部より 
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                                 管理部より 
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