
Novas Informações （Português）
　　　News & Information（English）
Novas Informações （Português）Novas Informações （Português）
　　　News & Information（English）　　　News & Information（English）外

がいこくごじょうほう

国語情報

※ 広報みよしの中から、外国人の皆さんにも特にお知らせしたい情報を選び翻訳（ポルトガル語・英語）しています。

市内の外国人登録者数：2,298人　市人口に占める割合：3.8%（令和３年4月1日現在）

atual, por favor entre em contato com o escritório estadual  
de impostos.

Toyota Kamo Prefectural Tax Offi  ce
☎0565-32-7483  
May 31 (Mon) is the deadline for payment of the Automobile 
Tax (an amount determined by vehicle classifi cation).
By April 30 (Fri), a tax due notice from the prefectural tax 
offi  ce will be sent to anyone owning an automobile as of 
April 1st, so please pay this tax at your nearest prefectural 
tax offi  ce, fi nancial institution (bank, etc.), or convenience 
store (the locations where payments can be made are listed 
on the back of the tax due notice, so please refer to this list).
Alternatively, a personal computer, smart phone or other 
such device can be used to make the payment with a credit 
card, by internet banking, or through a smart phone payment 
app (such as PayPay, LINE Pay, Pay B, etc.).
Please note that if you asked another person/entity to change 
the vehicle owner name, scrap the vehicle, etc., but you 
still received a tax due notice, it is possible that the proper 
procedures for such changes were not completed by the end 
of March, so please check on this with the person/entity that 
was asked to make these changes.
Also, if the tax due notice is not received because your 
address has changed, please notify the appropriate 
prefectural tax offi  ce for your jurisdiction.
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Acompanhado por intérprete de Português

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
9：00～12：00 Centro de Saúde※ Setor de Cobranças Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Creche
13：00～16：00 Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania Setor de Cidadania
※A consulta será realizada dentro do Centro de Saúde. O tradutor não poderá se deslocar para outro setor. 
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Não se esqueça de pagar o Imposto Veicular
Escritório Estadual de Impostos de Toyota Kamo
☎0565-32-7483  
O prazo para o pagamento do Imposto Veicular é dia 31 de 
Maio (segunda-feira).
No dia 30 de Abril (sexta-feira), o escritório estadual de 
impostos enviará a notificação de pagamento (boleto) para 
todos aqueles que possuem um veículo registrado na data atual 
de 1 de Abril. Pedimos que paguem o imposto veicular no 
escritório estadual de imposto, instituições bancárias ou lojas de 
conveniência mais próximas. (Confi rme os locais onde efetuar 
o pagamento no verso da notifi cação de pagamento.)
Além disso, é possível pagar o imposto usando cartão de 
crédito (será cobrado uma taxa à parte), Internet Banking ou 
aplicativos de pagamento para smartphones (Paypay, LINE Pay 
ou Pay B) por meio de um computador ou um smartphone.
Porém, caso tenha pedido a terceiros que realizem o 
procedimento de transferência de nome ou baixa de registro 
do veículo e ainda assim chegar a notifi cação de pagamento, 
é muito provável que o procedimento não tenha sido efetuado 
até o fi nal de março. Pedimos que verifi que com a pessoa a 
quem confi ou a realização de tais trâmites.
Além disso, se por motivos tais como mudança de endereço  a 
notifi cação de pagamento não chegar ao seu endereço　

Don’t Forget to Pay the Automobile Tax
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編 　4月から広報情報課へ。このまちに生まれ育ち
当時の三好町職員として採用されてからずいぶん
長い年月が過ぎました。いくつもの異動で様々な
業務を経験し、その度に多くの出会いが。また新
しい業務でさらに多くの皆さんと出会えることを
楽しみにしています。よろしくお願いします。（岡）

　4月から広報情報課へ異動してきました。慣れ
ない編集ソフトや独自の記載ルールに日々、苦闘
しながら紙面作りを行っています。取材に伺った
時は、皆さんの素敵な表情を逃さずカメラに収め
られるように、また、皆さんとの出会いを大切に
したいと思います。よろしくお願いします。（高）

（日本語の記事は22ページ参照）
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