
 Yaponiyada rezident sifatida ro‘yxatdan o‘tganlar uchun 

O'zbekchaa 

Siz 2015-yil oktabr oyidan boshlab 12 sondan iborat Ijtimoiy ta’minot va soliq 
to‘lovchi raqamingiz  (Shaxsiy raqam yoki “Mening raqamim” deb ham ataladi) 
haqida bildirishnoma olasiz 
 

 
Shaxsiy raqamlar Ijtimoiy ta’minot va soliq to‘lovchi raqami tizimi doirasida beriladi, ushbu 
tizim  bir necha idoralarga bir nom bilan berilgan shaxsiy ma’lumotlarga havola berish va 
ularni bir joyga yig‘ish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Tizim ijtimoiy ta’minot va soliq to‘lash 
tizimlari samaradorligi va oshkoraligini oshirish, jamoatchilikka qulay sharoit yaratish hamda 
adolatli jamiyat qurish uchun ijtimoiy infratuzilma bo‘lib xizmat qiladi. 
Japoniyada rezident sifatida ro‘yxatdan o‘tgan chet elliklar (o‘rta muddatli rezidentlar, 
maxsus doimiy rezidentlar va hk.) ham Shaxsiy raqamlarini oladi. 
 
 

 
 Shaxsiy raqamingizni ish beruvchingizga soliq to‘lash va ijtimoiy ta’minot hujjatlarini 

rasmiylashtirish uchun kerak bo‘ladigan daromad va dividendlardan to‘lanadigan soliq 
sertifikatlarini ishlab chiqishi uchun taqdim etasiz. 

 Shaxsiy raqamingizni ta’minot idoralari va sug‘urta kompaniyalariga soliq to‘lash uchun 
foydalaniladigan huquqiy hujjatlarga belgi qo‘yishlari uchun taqdim etasiz. 

 Siz Shaxsiy raqamingizni xizmatchi sifatida pensiya olish uchun  pensiya idorasiga 
taqdim etasiz. 

 Siz Shaxsiy raqamingizni ijtimoiy ta’minot nafaqasini olish uchun munisipal 
boshqarmaga taqdim etasiz. 
 

 

 
 Munisipal boshqarma qayd etilgan manzilingizga bildirishnoma kartasi yuboradi. 

Agar joriy manzilingiz qayd etilmagan bo‘lsa, bildirishnoma kartasini ola bilmasligingiz 
mumkin. Qayd etilgan joriy manzilingizni oldingan tasdiqlab qo‘ying. 

 2015-yil oktabr oyidan boshlab, har bir oila uning a’zolari Shaxsiy raqamlari ko‘rsatilgan 
bildirishnoma kartalari solingan xatjildini buyurtma xat sifatida oladi. Ushbu karta muhim 
ahamiyatga ega, chunki u soliq to‘lash va ijtimoiy ta’minot amallarini bajarishda zarur 
bo‘lgan Shaxsiy raqamingiz bilan ta’minlaydi. 
Adashib uni tashlab yubormaslik uchun ehtiyot bo‘ling. 

 Shaxsiy raqam kartangiz uchun ariza berishingiz mumkin. 
Ariza berishning Shaxsiy raqam kartasini olish uchun ariza bilan pochta xabariga ilova 
qilingan fotosuratingizni qaytarib olish yoki smartfonda olingan suratingiz bilan onlayn 
ariza berish singari bir qancha variantlari mavjud. 2015-yil oktabr oyida yoki undan keyin 
yetkazib beriladigan xatjildga ilova qilinadigan yo‘riqnomada ariza berish haqida batafsil 
ma’lumot beriladi. 

 So‘ngra siz Shaxsiy raqam kartangizni olasiz. 
2016-yil yanvar oyi yoki undan keyin Shaxsiy raqam kartangiz berishga tayyor ekani 
haqida bildirisihnoma olasiz. Agar kartani munisipal boshqarmada olishni tanlasangiz, 
quyidagi uchta narsani olib keling. Kartani birinchi marta berish bepuldir. 
 Bildirishnoma kartasi 
 Karta berishga tayyorligi to‘g‘risida bildirishnoma (ariza berilgandan so‘ng olingan) 
 Shaxsni tasdiqlovchi hujjat (haydovchilik guvohnomasi, pasport, yashash joyida 

ro‘yxatdan o‘tganlik  guvohnomasi va hk.) 
  

1. Shaxsiy raqam nima degani ( “Mening raqamim” deb ataladi)? 

2. Shaxsiy raqamdan qachon foydalanish mumkinligi to‘g‘risida ma’lumot 

3. Zarur amal 



 

 
 Ushbu karta Shaxsiy raqamga tegishli amallar chog ‘ida ham Shaxsiy raqam hisoblanadi, 

ham shaxsni tasdiqlaydi. U, shuningdek,  shaxsingizni tasdiqlovchi rasmiy hujjat 
hisoblanadi. 

 Kartangizga bepul tarzda elektron sertifikat qo‘shishingiz va undan soliq deklaratsiyasini 
onlayn topshirishda foydalanishingiz mumkin. 

 Siz, shuningdek, mahalliy hokimiyat idorasi chiqargan qarorlarda tavsiflangan va taklif 
etilayotgan xizmatlardan (masalan, umumiy kutubxonalar xizmatlari, muhrlarni 
ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi  sertifikatlarni berish) foydalanish uchun Kartani 
ishlatishingiz mumkin. Ayrim shaharlardagi o‘zini-o‘zi boshqarish idoralari savdo-sotig‘ini 
xaridorlarga qulaylashtirgan do‘konlarga davlat sertifikatlarini berishga ham ruxsat etadi. 

 Asosiy yashash joyida ro‘yxatdan o‘tganlik  guvohnomangiz muddati tugaguncha 
haqiqiy bo‘ladi. Biroq Shaxsiy raqam kartangizni olishingiz bilanoq uni topshirishingiz 
kerak bo‘ladi. 

 Shaxsiy raqam kartangizdagi integral karta chipida kartaning yuziga yozilgan ismingiz, 
manzilingiz, tug‘ilish sanangiz, jinsingiz haqidagi va boshqa ma’lumotlar, shuningdek, 
ayrim qo‘llaniladigan joylarda elektron sertifikat bo‘ladi. Unga daromadingiz singari nozik 
shaxsiy ma’lumotlar yozilmaydi. 
 
 

 

 
 Qonunda ko‘zda tutilmagan bo‘lsa, hech kimga Shaxsiy raqamlarni yig‘ishga ruxsat 

etilmaydi. Shaxsiy raqamingizni beparvo bo‘lib, har kimga ko‘rsatavermang. 
 Boshqalarning Shaxsiy raqamlarini noqonuniy tarzda oladigan hamda boshqalarning 

Shaxsiy kartalarini ishlatadigan, ulardagi faylni va boshqa nozik shaxsiy ma’lumotlarni 
uchinchi tomonga noqonuniy tarzda beradigan har qanday vakolatli shaxs jazoga 
tortiladi. 
 

 

 
 Axborot berish xizmati haqida ma’lumot 

0570-20-0178 (yaponcha) 
0570-20-0291 (inglizcha, xitoycha, koreyscha, ispancha va 
portugalcha) 
[2015-yil 30 sentabrgacha] 

9:30-17:30 ish kunlari (dam olish, milliy bayram kunlari hamda yil oxiri/Yangi yil 
bayrami kunlari yopiq bo‘ladi) 

[2015-yil 1-oktabrdan 2016 yil 31-martgacha] 
9:30-17:30 ish kunlari, 9:30-17:30 ish kunlari va bayram kunlari 

Eslatma: Bular  Navi-Dial xizmati bo‘lgani uchun qo‘ng‘iroq uchun haq olinishi mumkin. 

 
 

 

4. Shaxsiy raqam kartasi nima? 

5.  Shaxsiy raqamdan foydalanayotgan paytdagi ehtiyot choralari 

6. Kontakt ma’lumotlari 

Ehtiyot bo‘lib foydalaning 

Shaxsiy raqamingizdan. 

U umringiz davomida haqiqiydir. 


