
Relativos às medidas fiscais de isenção para as pessoas que perderam 

seus veículos no Grande Terremoto do Leste do Japão e comprou um 

carro alternativo 

 

Resumo das medidas de isenção fiscal 

Relativos aos carros que tiveram danos, e/ou foram destruídos no Grande Terremoto no 

Leste do Japão (são tratados como “veículo afetado”). Para as pessoas que adquiriram 

um veículo de substituição, e atendem aos determinados requisitos podem ficar isentos 

dos impostos sobre a compra de veículo e imposto sobre o veículo (no período referente 

ao ano base de 2011 até o ano base de 2013). 

 

※Para as pessoas que adquiriram o veículo de substituição após o dia 11 de março de 

2011 e pagaram o imposto sobre a compra de veículo, receberão a devolução do valor 

pago como imposto. 

※ Relativos ao imposto de veículos leves,consulte na prefeitura de sua cidade. 

Requisitos 

(1) O proprietário do veículo de substitução deve ser a mesma pessoa que teve o 

“ veículo afetado” (usuário). 

※Se torna elegíveis quando o veículo afetado, o proprietário tem direito de uso sobre 

o veículo, mas está sob empréstimo da empresa de crediário (o direito de posse é a 

empresa crediária), o proprietário se torna “usuário do veículo afetado” 

※Caso o proprietário (usuário) faleceu, os direitos se tornam dos herdeiros. 

※Caso o proprietário (empregador), onde a empresa deixou de existir, a empresa 

estará sujeita a fusão ou reorganização social da empresa. 

(2) Em relação ao veículo afetado deve estar registrado como “ exclusão permanente” 

(masshoutouroku) ou como “Periféricos desmontados após o registro temporário de 

exclusão” ( ichiji masshou touroku). Além disso, deve estar registrado como “veículo 

afetado” (higai sharyou) que significa que foi afetado no grande terremoto no leste 

do Japão. 

※ Veículos comuns devem recorrer ao departamento de trânsito (unyu shikyoku). Os 

veículos leves devem fazer o procedimento na organização de inspeção de veículos 

motorizados. 

Quando não é possível fazer os procedimentos acima no departamento de trânsito e nem 

na organização de inspeção de veículos motorizados. 

Consulte o departamento de impostos da Prefeitura. Serão atendidos individualmente. 



(3) Os veículos de substituição devem ser adquiridos entre 11 de março de 2011  até 31 

de março de 2014 (inclusive compras à prestações). 

(cuidado 1) Este sistema é aplicável a uma pessoa (uma empresa) proprietária 

(usuário), para cada número de “ veículo danificado”. 

(cuidado 2) Em caso de trocar o veículo comercial por veículo particular, ou veículo 

particular por veículo comercial, não será reconhecido como veículo de substituição. 

 

Documentos Necessários 

(1) Pedido de isenção de imposto sobre compra de veículos e imposto sobre consumo de 

veículo de acordo com Terremoto no Leste no Japão. 

※nome, endereço, número do placa, preencher os itens necessários, e carimbo. 

※Caso seja um representante, é necessário preencher os detalhes de contato do 

representante (não é necessário documento de procuração). 

(2) Certificado do veículo afetado (em caso de veículos leves é necessário o certificado de 

registro de inspeção, etc). 

※Devem estar contidos no requisito (2), e é necessário comprovar que são veículos 

afetados. 

※ Os veículos comuns no departamento de trânsito, os veículos leves devem 

inscrever-se na organização de inspeção de veículos motorizados, para obter uma 

concessão. 

(3) Certificado de inspeção do veículo de substituição (ou cópia). 

(4)Outros documentos (se aplicável às seguintes matérias serão necessários 

documentos complementares). 

① Quando o endereço de registro do veículo afetado e registrado como “ exclusão 

permanente” está diferente do veículo de substituição. 

○ Documentos que comprovem o fato da mudança, endereço, etc (Comprovante de 

residente (juminhyou), Certificado de registro familiar (Koseki no fuhyou), e 

Certificado de Registro de Inspeção (Toukijikou shoumeisho). 

② Em caso de falecimento do proprietário de automóvel afetado (usuário). 

  ○ Documento que certifique que é o herdeiro (registro de família, etc). 

○ Inscrição do veículo de substituição pelo herdeiro (apenas em caso de ser mais de 

um herdeiro). 

③  Uma empresa onde os proprietários de automóveis afetados (empregador) 

deixaram de existir. 

Documento que certifique a reorganização da empresa ou a fusão com outras empresas 

(certificado de assuntos registrados). 



Local de informação sobre pedidos de isenção fiscal 

※ Caso tenha dificuldades de se comunicar em japonês, leve alguém que possa 

traduzí-lo, ou peça a ajuda de um tradutor na Fundação Associação Internacional de 

Intercâmbio de Ibaraki pelo tel: 029-244-3811. 

○ Em caso de registro para um novo veículo de substituição (mudança). 

○ Já está registrado como um novo veículo de substituição(mudança), e/ou pagou 

os impostos de compras e de usos sobre veículos. 

 

Nome da 

Administração fiscal 

da prefeitura 

Telefone Endereço Área controlada 

Mito kenzei jimusho 

jidoushazei 

bunshitsu 

029-247-1297 
〒310-0844 

Mito-Shi Sumiyoshicho 

292-10 

(Number Center Mito 2˚ 

Piso) 

 

Mito-Shi, 

Hitachi-Ota-Shi, 

Namegata-Shi 

Tsuchiura kenzei 

jimusho jidoushazei 

bunshitsu 

029-842-7812 
〒300-0847 

Tsuchiura-Shi 

Oroshi-Machi 2-1-5 

Number Center Tsuchiura 

2˚ Piso) 

Tsuchiura-Shi 

Chikusei-Shi 

(Placas de 

Tsuchiura e 

Tsukuba) 

○  Já registrou como um novo veículo de substituição (mudança), mas não foi 

necessário pagar os impostos de compras e de usos sobre veículos. 

 

Nome da 

Administração 

fiscal da 

prefeitura 

Telefone Endereço Área controlada 

Mito kenzei 

jimusho 

029-221-6768 
〒 310-0802 Mito-Shi 

Saku-Machi 1-3-1 

(Agência conjunta de 

Mito-Shi, 1˚piso) 

Mito-Shi, Kasama-Shi, 

Omitama-Shi, 

Ibaraki-Machi, 

Oarai-Machi, 

Shirosato-Machi. 



Hitachi-Ota 

kenzei jimusho 

0294-80-3314 
〒313-8666 

Hitachi-Ota-Shi 

Yamashita 4119 

(Agência conjunta de 

Hitachi-Ota-Shi , 

1˚piso) 

Hitachi-Shi, 

Hitachi-Ota-Shi, 

Takahagi-Shi, 

Kita-Ibaraki-Shi, 

Hitachinaka-Shi, 

Hitachi-Omiya-Shi, 

Naka-Shi, 

Tokai-Mura, 

Daigo-Machi. 

Namegata kenzei 

jimusho 

0299-72-0482 〒311-3893 

Namegata-Shi  

Aso 1700-6 

(Agência conjunta de 

Namegata-Shi, 1˚piso) 

Kashima-Shi, Itako-Shi, 

Kamisu-Shi, 

Namegata-Shi, 

Hokota-Shi. 

Tsuchiura kenzei 

jimusho 

029-822-7208 〒300-0051 Tsuchiura-Shi 

Manabe 5-17-26 

(Agência conjunta de 

Tsuchiura-Shi, 1˚piso) 

Tsuchiura-Shi, Ishioka-Shi,

Ryuugazaki-Shi,Toride-Shi,

Ushiku-Shi, Tsukuba-Shi, 

Moriya-Shi,Inashiki-Shi, 

Kasumigaura-Shi, 

Tsukubamirai-Shi, 

Mihomura-Shi, Ami-Machi,

Kawachi-Machi 

Tone-Machi 

Chikusei kenzei 

jimusho 

0296-24-9190 〒308-8511 

Chikusi-Shi Niginari 615 

(Agência conjunta de 

Chikusei-Shi, 1˚piso) 

Koga-Shi, Yuki-Shi, 

Shimotsuma-Shi, 

Joso-Shi, Chikusei-Shi, 

Bando-Shi, 

Sakurakawa-Shi, Yachiyo- 

Machi, Goka-Machi, 

Sakai-Machi 

 

Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira (com excessão de 29 de dezembro até 3 de 

janeiro, e feriados) 

Das 8:30hs às 17:15hs 


