
Shizuoka-ken

１．Masuk ke situs Shizuoka-ken Noufu (situs pembayaran pajak prefektur Shizuoka dengan kartu kredit)　

Situs Shizuoka-ken Noufu https://koukin.f-regi.com/fc/shizuoka_pref/    

Pajak yang dapat Anda bayar

Pajak Kendaraan Bermotor (berdasarkan kategori)

Pajak yang dibayarkan oleh pemilik mobil pada tanggal 1 April setiap tahun.

Pajak bisnis pribadi

Pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha pribadi.

Pajak perolehan properti

Pajak yang dibayarkan atas pembelian atau penerimaan tanah atau bangunan

Hal-hal yang diperlukan

・Dokumen yang menginformasikan jumlah pajak yang harus dibayar

・Kartu kredit

Membayar dengan kartu kredit membutuhkan biaya.

Anda bisa menghitung biayanya di sini.

Masukkan uang yang ingin Anda bayarkan di sini.

Biaya yang dibutuhkan akan ditampilkan di sini.

Jumlah total yang harus dibayar

Pajak Prefektur Shizuoka dapat dibayar dengan kartu kredit.
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Shizuoka-ken

Hal-hal yang perlu diperhatikan

２　Tidak ada bukti pembayaran

Anda dapat membayar dengan kartu kredit hingga pukul 23:30 pada tanggal 
jatuh tempo.

Dokumen yang menyatakan Anda telah membayar pajak tidak akan langsung 
dikeluarkan setelah pembayaran dengan kartu kredit

Jika Anda segera memerlukan dokumen yang menyatakan Anda telah 
membayar pajak, bayarlah di bank atau minimarket (konbini).

１　Anda dapat membayar dengan selembar kertas yang menerangkan jumlah 
pajak Anda.

３　Setelah membayar dengan kartu kredit, jangan membayar di minimarket 
(konbini).

Jika Anda membayar berulang kali, dibutuhkan dua hingga tiga bulan untuk 
mendapatkan uang Anda kembali.

Setelah membayar dengan kartu kredit, Anda tidak bisa mengubah atau 
membatalkannya.

Jumlah yang dibayarkan dengan kartu kredit diambil dari rekening bank yang 
dimiliki orang yang membayar pada hari yang ditentukan oleh perusahaan 
kartu.
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Shizuoka-ken

３．Tekan tombol untuk pajak yang harus dibayar.

２．　Setelah membaca "Hal-hal yang perlu diperhatikan", centang "Saya telah mengkonfirmasi semua informasi di atas" di bagian bawah layar 
dan tekan tombol.

２．Clique em "Imposto sobre Automóveis (por categoria)"

Pajak yang 
dibayarkan oleh 
pemilik mobil pada 
tanggal 1 April 
setiap tahun.

Pajak yang 
dibayarkan oleh 
pelaku usaha 
pribadi.

Pajak yang dibayarkan atas 
pembelian atau penerimaan 
tanah atau bangunan

Pajak bisnis Pajak perolehan propertiPajak Kendaraan 
Bermotor (berdasarkan 
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Shizuoka-ken

４．Setelah memasukkan "nomor pembayaran" dan "nomor konfirmasi", tekan tombol.

 

５．Setelah mengkonfirmasi data yang dimasukkan, tekan tombol di bagian bawah layar.

1234567890123450 123456 39,500

2022

00170-9-987081

22000　　 　　1234 5678 9012 3456　　   123456　   127

自動車税種別割

静岡県会計管理者 39,500

616234567890123456

静岡300あ1234 01

039500

けた けた
nomor pembayaran Nomor konfirmasi
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Shizuoka-ken

６．Setelah memasukkan alamat email dan informasi kartu kredit Anda, tekan tombol di bagian paling bawah layar.

Masukkan alamat email anda

27

Informasi Kartu Kredit
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Shizuoka-ken

８．Prosedur selesai. Disarankan untuk mencetak layar terakhir dan menyimpannya.

７. Setelah mengkonfirmasi data yang dimasukkan, tekan tombol di bagian bawah layar.

616234567890123456

22000　　 　　12345678 9012 3456　　   123456    127

自動車税種別割

静岡県会計管理者

静岡300あ1234

00170-9-987081 39,500

01

039500

12345678901234 123456 39,500円

30,500円

6


