Türk

Japonya'da ikamet eden yabancılar için
Ekim 2015'ten sonra 12 basamaklı Sosyal Güvenlik ve Vergi Numaranız
(Bireysel Numara veya “Benim Numaram” şeklide de ifade edilir) bildirilecektir.
1. Bireysel Numara nedir (“Benim Numaram”)?
Farklı dairelerde aynı kişinin adı altında bulunan kişisel bilgiler arasında bağlantı kuran ve
bu bilgileri bir araya getiren Bireysel Numaralar, Sosyal Güvenlik ve Vergi Numarası Sistemi
altında yayınlanır. Sistem sosyal güvenlik ve vergi sistemlerinin verimliliğini ve şeffaflığını
geliştirmek, halk için kolaylık sağlamak ve adil bir toplum oluşturmak için bir sosyal altyapı
olarak hizmet verir.
Japonya'da ikamet eden yabancılar (orta-usun süreli konuklar, özel kalıcı izinler sahip
olanlar vs.) da Bireysel Numaralar alacaktır.

2. Bireysel Numara ne zaman kullanılır






Bireysel Numaranızı, vergi ve sosyal güvenlik prosedürlerinde gerekli gelir ve stopaj
vergisi sertifikalarının oluşturulmasında kullanılması için istendiğinde işvereninize
vereceksiniz.
Bireysel Numaranızı, vergi prosedürlerinde kullanılan yasal belgelerle ilgili
bilgilendirmeler için güvenlik ve sigorta şirketlerine vereceksiniz.
Bireysel Numaranızı, emekli maaşınızı alabilmek için ilgili ofise vereceksiniz.
Bireysel Numaranızı, sosyal yardımlarınızı alabilmek için belediyeye vereceksiniz.

3. Gerekli prosedür
 Belediyenin müdürlüğü kayıtlı adresinize bir bildirim kartı gönderecektir.
Yaşadığınız adres kayıtlı değilse bildirim kartını edinemeyebilirsiniz. Lütfen kayıtlı
adresinizi önceden onaylatın.
 Ekim 2015'ten itibaren imzalı teslimat yoluyla her ev, sakinlerinin Bireysel Numaralarını
gösteren bildirim kartları içeren bir zarf alacak. Bu kart, vergi ve sosyal güvenlik
prosedürlerinde kullanacağınız Bireysel Numaranızı kanıtlıyor olduğu için önemlidir.
Yanlışlıkla kaybetmemeye dikkat edin.
 Bir Bireysel Numara Kartı için başvuru da bulunabilirsiniz.
E-postanıza vesikalık fotoğrafınızı ekleyerek başvuruda bulunmak veya akıllı
telefonunuzdan çektiğiniz bir fotoğrafla çevrimiçinden başvurmak gibi çeşitli başvuru
seçenekleri mevcuttur. Başvuru prosedürleri Ekim 2015 içinde veya sonrasında teslim
edilecek olan zarftaki talimat maddelerinde ayrıntılarıyla anlatılacaktır.
 Daha sonra Bireysel Numara Kartınızı alacaksınız.
Ocak ayında veya 2016 yılı içinde Bireysel Numara Kartınızın basılmaya hazır
olduğuna dair bir bildirim alacaksınız. Kartınızı belediyenin ofisinden almak isterseniz,
lütfen aşağıdaki üç öğeyi yanınızda getirin. İlk teslimat ücretsizdir.
 Bildirim kartı
 Basım bildirimi (başvurudan sonra alınır)
 Kimliğiniz (sürücü ehliyeti, pasaport, ikametgah, vs.)

4. Bireysel Numara Kartı nedir?
 Bu kart, Bireysel Numaranızın dahil olduğu her prosedürde hem Bireysel Numaranızı
hem de hem de kimliğinizi kanıtlar. Ayrıca Kimlik Kartı olarak da kullanabilirsiniz.
 Kartınıza ücretsiz olarak bir elektronik sertifika ekleyebilir ve çevrimiçi vergi iadeleri için
kullanabilirsiniz.
 Ayrıca Kartınızı, belediyenizin yönetmeliklerinde açıklandığı şekilde hizmet almak için
de kullanabilirsiniz (örn. halka açık kütüphaneler, mühür kayıt sertifikalarının bastırılması
vs.) Hatta bazı belediyeler küçük marketlerin de kamusal sertifikalar vermesine izin
verecektir.
 Temel İkametgah Kartınız son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Ancak
Bireysel Numara Kartınızı aldıktan sonra iade etmelisiniz.
 Bireysel Numara Kartınızdaki IC çipi adınız, adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz,
Bireysel numaranız ve kartın ön yüzünde yazılı diğer bilgilerin yanı sıra geçerli olduğu
yerlerde elektronik sertifikanızı içerecektir. Geliriniz gibi hassas kişisel bilgileriniz kayıtlı
olmayacaktır.

5. Bireysel Numaranızı verirken dikkat etmeniz gerekenler



Yasalar izin vermediği sürece kimse Bireysel Numaraları kullanamaz ya da toplayamaz.
Bireysel Numaranızı dikkatsizlikle başkalarına göstermeyin.
Diğer kimselerin Bireysel Numaralarını yasadışı yollardan elde eden, başkalarının
Bireysel Numaralarını yetkisiz olarak kullanan, yasadışı olarak bir üçüncü şahısa
Bireysel Numaralar ve diğer hassas kişisel bilgileri içeren bir dosya temin eden herkes
kanunun gerektirdiği cezaya çarptırılacaktır.

6. İletişim Bilgileri


Çağrı merkezi bilgileri

0570-20-0178 (Japonca)
0570-20-0291 (İngilizce, Çince, Korece, İspanyolca ve Portekizce)

[30 Eylül 2015 tarihine kadar]
9:30-17:30 hafta içi (hafta sonları, milli bayramlar ve yıl sonu/Yeni Yıl tatillerinde
kapalıdır)
[1 Ekim 2015 - 31 Mart 2016]
9:30-20:00 hafta içi, 9:30-17:30 hafta sonları ve tatiller
Not: Bu aramalar deniz aşırı olduğundan, telefon görüşmeleri ücretlidir.

Lütfen Bireysel Numaranızı
verirken dikkatli olun.
Hayatınız boyunca geçerli olacaktır.

