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2021 Suseong-gu Administrative Districts · 
Population · Finance

Administrative Districts 01

○∙ Area size : 76.53
- Beopjeongdong(legal dong) : 26
- Haengjeongdong 

(administrative dong) : 23
- Tong : 596
- Ban : 4,238

Population 02

○∙ Population and Household Status
- Total population : 425,988 people
- Households : 170,870 households
- Korean citizens :  424,314 people (Male: 205,293 people, Female: 219,021 people)
- Foreigners : 1,674 people (Male: 690 people, Female: 984 people)

○∙ Population by Age Group                                                 (Unit : people)

Classifi 
cation

0 to 9 
years 

old

10 to 19 
years 

old

20 to 29 
years 

old

30 to 39 
years 

old

40 to 49 
years 

old

50 to 59 
years 

old

60 to 69 
years 

old
70 or 
older Total

Male 15,320 27,237 29,696 20,819 33,201 36,383 24,599 18,038 205,293

Female 14,464 24,258 25,707 22,007 39,665 38,768 27,533 26,619 219,021

 Beomeo-1dong
 Beomeo-2dong
 Beomeo-3dong
 Beomeo-4dong
 Manchon-1dong
 Manchon-2dong

 Manchon-3dong
 Suseong-dong 1ga
  Suseong-dong 2ga, 
3ga
 Suseong-dong 4ga
 Hwanggeum-1dong

 Hwanggeum-2dong
 Jung-dong
 Sang-dong
 Pa-dong
 Dusan-dong
 Jisan-1dong

 Jisan-2dong
 Beommul-1dong
 Beommul-2dong
 Gosan-1dong
 Gosan-2dong
 Gosan-3dong

<Haengjeongdong>

Finance 03

○∙ 2021 Budget Scale                                                     (Unit: KRW 1 million)

Sum General Account Special Account
Financial 

Independence

703,928(100.0%) 686,836(97.6%) 17,091(2.4%) 26.1%

○∙ Revenue · Expenditure Budget

Building a welfare city, sharing 
hope

KRW 421.9 billion
•  Supporting the elderly, adolescents, 

and men of national merit 
                        KRW 162.1 billion

•  Supporting child-care, families, 
and women      KRW 141.1 billion

•  Basic living security support  
                          KRW 80.3 billion

•  Supporting vulnerable social 
groups               KRW 59.5 billion

•  Job creation and employment 
stability               KRW 5.9 billion

Building a safe city, maintaining 
life and property

KRW 27.7 billion
•   Road building and facility 

management      KRW 7.1 billion
•∙∙Traffic∙facility∙maintenance∙and∙

expansion of parking spaces 
                         KRW 16.5 billion

•  U-Suseong Integrated Control 
Center operation 
                           KRW 1.1 billion

•  Systematic disaster management, 
etc.                        KRW 3 billion

Realization of a happy city,  
full of smiles

KRW 22.7 billion
•  Creation of city foundation shared 

by nature and humans 
                          KRW 11.7 billion

•  Eco-friendly and efficient river 
management       KRW 5.2 billion

•  Promotion of local economy and 
suburban agriculture 
                            KRW 2.2 billion

•  Creation of healthy forest 
environments      KRW 3.6 billion

Realization of a healthy city with 
a vibrant life

KRW 14.6 billion
•   Customized health service 

provision, etc.      KRW 5.4 billion
•  Prevention of disease 

                            KRW 8.5 billion
•  Settlement of advanced hygienic 

culture               KRW 700 million

Total Budget Scale

KRW 703.9 billion

Creation of a clean and beautiful 
city environment

KRW 26.9 billion
•   Clean city environment 

management     KRW 25.8 billion
•  Water quality and air environment 

preservation, etc. 
                            KRW 1.1 billion

Reinforcement of resident-
based autonomous capabilities 

KRW 31.8 billion
•  General administration 

                             KRW 28 billion
•  Support of the operation of an open 

council                    KRW 2 billion
•  Healthy management of local 
finance∙and∙expansion∙of∙local∙
government∙finance∙ 
                           KRW 1.8 billion

Global leader training and 
creation of a city of knowledge, 

culture, and communication

KRW 44.3 billion
•  Promotion of culture, art, and 

tourism              KRW 18.8 billion
•  Global talent training and 

construction of a lifelong learning 
system                KRW 8.4 billion

•  Vitalization of sports for all 
                          KRW 16.4 billion

•  Preservation and management of 
cultural heritage KRW 700 million

Labor costs, 
reserve fund, etc. 

KRW 114 billion
•  Labor costs, reserve fund, etc. 

                            KRW 114 billion
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Library & Lifelong 
Learning Center

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suseong Library
Book Forest Road Library
Mulmangyi Library
Yonghak Library
Sawol Station Small Library
Beomeo Library
Padong Library
Gosan Library
Muhak Forest Library
Gosan Lifelong Learning Center
Jisan Lifelong Learning Center
Dusan Lifelong Learning Center 
Suseongdong Lifelong Learning Center 
Manchon Lifelong Learning Center 
Padong Lifelong Learning Center

Suseong-gu
Education • 
Culture •
Sports Guide

Daegu Bank Station

Suseong Market 
Station

Suseongmot Station

Jisan Station

Beommul Station

Yongji Station

Suseong District 
Stadium Station

Children's Hall 
Station

Hwanggeum Station

Beomeo Station Suseong-gu 
Office Station

Manchon Station

Culture•Sport
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suseong Culture Center Suseong 
Artpia
Suseong Media Center
Daegu National Museum
Daegu Art Museum
Daegu Stadium
Daegu Athletics Promotion Center
Daegu Samsung Lions Park Beomeo 
Archery Center Manchon Roller 
Skating Rink

Manchon Bicycle Arena 
Suseong District Stadium 
Gosan Purification Plant Soccer Field
Civil Life Sports Center 
Suseong-gu Sports Center 
Suseong-gu Youth Training Center
Suseong-gu Youth Training Center
Hamjang Life Culture Center 
Youth Culture Center

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damti Station

Yeonho Station

Daegu Grand Park Station

Gosan Station

Sinmae Station

Sawol Station
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[2021 Local Tax Guide for Foreigners and Multicultural 
Families] is a local tax guide book published in Suseong-gu

to provide guide on “taxation”, especially local tax for 
multicultural families and foreign residents. 

What are local taxes?

Local taxes are the taxes levied by a local government to its local residents to 
raise the capital needed to provide local government services.  

Types of local taxes

A
cquisition Tax

Daegu Metropolitan 
City tax

General Tax

R
esidence tax (individual)

Tobacco C
onsum

ption Tax

R
egional Education Tax

Local C
onsum

ption Tax

M
otor Vehicle Tax

R
egional R

esource Facility Tax

Leisure Tax

Local Incom
e Tax

Special Tax

Self-governing 
district taxes

R
egistration License Tax

R
esidence tax 

(B
usiness, em

ployee)

P
roperty Tax

General Tax

Monthly Local Tax Payment Guide

Month Tax Item Major Details

Jan.

Vehicle tax (deferred payment)
Prepayment for January to December (9.15% 
deduction of annual tax payment)

Registration license tax (license)
Individuals or corporations who received a license 
as of January 1, the date of taxation

Mar. Vehicle tax (deferred payment)
Prepayment for April to December (7.5% deduction 
of annual tax payment)

Apr. Local income tax (Corporate income)
Corporations closing the account at the end of 
December

May Local income tax (aggregate income) Aggregate income tax report subjects

Jun.

Vehicle tax (deferred payment)
Prepayment for July to December (5% deduction of 
annual tax payment)

Vehicle tax (regular)
Vehicle∙tax∙(late∙payment)∙of∙the∙first∙half∙of∙the∙
year (January to June)

Jul. Property tax (house, building)
•  Current owners as of June 1, the date of taxation
• House 1/2, building

Aug. Residence tax (individual, business)

• Individual: householder
•  Business: Business place of total ground area 

over 330  and individuals/corporations owning 
business places over a certain scale

Sep.

Vehicle tax (deferred payment)
Prepayment for October to December (2.5% 
deduction of annual tax payment)

Property tax (house, land)
•  Current owners as of June 1, the date of taxation
• House 1/2, land

Dec. Vehicle tax (regular)
Vehicle tax (late payment) of the second half of the 
year (July to December)

Every 
month

• Residence tax (employee) : Until the 10th of the following month
• Local income tax (special collection) : Until the 10th of the following month
•  Region development tax (for special resources/facilities) : Until the last day of the 

following month

At any 
time

• Acquisition tax : Within 60 days from the date of acquisition
     In the case of the acquisition tax for the inheritance, within 6 months from the month 

with the date of the inheritance commencement
• Registration license tax : In case of registration and license application/change
• Occasional assessment for unregistered/missing tax sources
• Occasional assessment for vehicle tax daily calculation
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Acquisition Tax

What is acquisition tax?
01

An acquisition tax is imposed when a person acquires a real estate property, 
car, etc. The taxpayer must calculate the acquisition tax based on the tax 
rate applicable to the acquisition price (standard value subject to taxation) and 
voluntarily∙file∙and∙pay∙the∙tax.

What is the tax base for the acquisition tax?
02

The tax base for the acquisition tax is the value of the asset at the time of 
acquisition, which is the standard amount used when levying the acquisition tax. 
However, in the event that the acquisition price is lower than the amount set 
b market value will be applied. 

How is the acquisition tax be reported and paid?
03

When a tax payer acquires a real estate or a vehicle, he/she should voluntarily 
report∙ and∙ pay∙ the∙ acquisition∙ tax∙ to∙ the∙ taxation∙ office∙ of∙ the∙ Si/Gun(or Gu 
Office), where the relevant asset has been registered within  60 days from the 
date of purchase(within 6 months in the case of inheritance, and within 9 months if a tax 
payer has an overseas address).

What will happen if the acquisition tax is not 
voluntarily reported and paid?

04

If an individual acquires an asset subject to acquisition tax and fails to report 
and pay it within the due period(60 days), he/she should pay the additional tax 
on a negligent report (20/100~40/100) and the additional tax for delayed tax 
payment (25/100,000 won per day), along with the acquisition tax.

Property Tax

What is property tax?
01

Property tax is imposed on those who own a property such as a home (apartment, 

single-family detached house, etc.), building, land, etc. as of June 1 each year. 
Payments are due in July and September,annually.  

How to Pay Property Tax
01

Payment deadline

○∙ House :  July 16 ~ July 31(1/2),  September 16 ~ September 30(1/2) 

twice a year(July and September each year)

○∙ Building, vessels, aircraft : July 16 ~ July 31

○∙ Land : September 16 ~ September 30
    Installment payment : If yourproperty tax exceeds KRW 2.5 million,you 

can make payments onit in installments within two months of the due 
date.

Penalties for Failingto Pay theProperty Tax

○∙ Surcharge : Those who fail to pay their property taxes by the due date 
will be imposed a 3% surcharge.

○∙ Additional surcharge : Those whose taxes in arrears exceed KRW 
300,000 will be imposed an additional surcharge at a rate of 0.75% on a 
monthly basis(Maximum 60 months).

○∙ Those∙who∙continue∙to∙avoid∙paying∙property∙taxes∙may∙have∙their∙
properties seized or put up for public auction.
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Vehicle Tax, etc.

Category Description

When purchasing a vehicle

Local tax

Pay the acquisition tax

When owning a vehicle Pay the automobile tax

When scrapping a vehicle Levy the registration license tax

Parking violation Fine Pay the penalty 

Vehicle Registration?
01

In∙the∙event∙that∙an∙individual∙purchases∙a∙car,∙he/she∙should∙first∙to∙the∙local∙
taxation∙ office∙ based∙ on∙ the∙ purchase∙ receipt∙ and∙ register∙ his/her∙ car∙ with∙
the automobile registration authority by submitting the relevant registration 
documents together with the acquisition tax payment receipt before he/she starts 
using the car.

Documents required for registering a new vehicle

 Application Form for the Registration of a New Vehicle 

∙Liability∙Insurance∙Certificate

∙Automobile∙Manufacturing∙Certificate∙

 Tax invoice

  Temporary Operation Permit and two license plates(front and back) in the 
event of obtaining a temporary operation permit

∙∙Certificate∙of∙Motor∙Vehicle∙Emission∙and∙Noise∙Application∙issued∙by∙
the National Institute of Environmental Research

∙∙ID∙of∙the∙vehicle's∙owner∙if∙he/she∙files∙a∙registration∙himself/herself

  In the event of a proxy registration: Power of Attorney, ID of the proxy, 
Certificate∙of∙Seal∙Impression∙of∙the∙proxy∙

∙∙Import∙Declaration∙Certificate∙or∙Import∙Fact∙Certificate∙issued∙by∙the∙Tax∙
Services (for imported cars)

∙∙Certificate∙of∙Purchasing∙Regional∙Development∙Bonds∙or∙Urban∙Railway∙
Bonds

 Automobile Acquisition Tax Payment Notice

Documents required for registering a used vehicle

 Application Form for the Registration of Automobile Transfer  

∙Automobile∙Registration∙Certificate∙

∙Liability∙Insurance∙Certificate∙∙

 ID

∙Transfer∙Completion∙Certificate∙

∙Certificate∙of∙Seal∙Impression∙of∙a∙transferer∙(for the sale of automobiles) 

   In the event of a proxy registration: Power of Attorney, ID of the proxy, 
Certificate∙of∙Seal∙Impression∙of∙the∙proxy

∙Certificate∙of∙Purchasing∙Regional∙Development∙Bonds∙or∙Urban∙Railway∙
Bonds

 Automobile Acquisition Tax Payment Notice

  

 In the event that an individual purchases an automobile and fails to 
register it, he/she will be charged with a penalty to the amount of 100,000 
won within 10 days from the deadline of registration and a maximum of 
500,000 won after 10 days with 10,000 won charged per day. 
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Vehicle Tax?
02

Vehicle∙tax∙is∙imposed∙on∙vehicle∙owners∙who∙are∙registered∙with∙the∙-gu∙office∙
or on the Vehicle Register as of June 1 and December 1 every year. 

Payment deadline

○∙ Payment for the first half : June 16 ~ 30 

○∙ Payment for the second half : December 16 ~ 31

Penalties for Failing to Pay the Vehicle Tax

○∙ Surcharge : Those who fail to pay their vehicle taxesby the due date will 
be imposed a 3% surcharge.

○∙ Additional surcharge : Those whose taxes in arrears exceed KRW 
300,000 will be imposed an additional surcharge at a rate of 0.75% on a 
monthly basis(Maximum 60 months).

○∙ Those∙who∙continue∙to∙avoid∙paying∙their∙vehicle∙tax∙may∙have∙their∙
vehicles seized or put up for public auction or have their license plates 
taken away.

Cancellation of Vehicle Registration?
03

If you wish to scrap your vehicle, you must cancel your vehicle registration and 
pay the registration license tax. 

○∙ Deadline
 within 1 month from the date of scraping a vehicle

○∙ The penalty for failed report on the vehicle scrappage : 50,000 won 
within 10 days after the date of vehicle scrappage, and the maximum 
500,000 won with 10,000 won charged per day after 10 days

Documents required for filing a termination of automobile registration

 Application form for Terminating the Automobile Registration 

∙Automobile∙Registration∙Certificate∙∙

∙Certificate∙of∙taking∙over∙a∙scrap∙car∙issued∙by∙a∙vehicle∙scrapping∙
business

∙Document∙that∙can∙confirm∙the∙vehicle∙registration∙place

∙In∙the∙event∙of∙a∙proxy∙registration:∙ID∙of∙a∙proxy,∙Certification∙of∙Seal∙
Impression of a vehicle owner and Power of Attorney stamped with the 
car owner’s seal impression

Penalties for violating the parking and stopping regulation.

Penalties for illegal parking and stopping                                     (Unit : Won)

Location of 
violation

Type of 
Vehicle

Amount of 
Penalty

When voluntarily 
paying(20% 
reduction)

Maximum 
fine(up to 60 

months)

Common 
area

car 40,000 32,000 70,000

Van 50,000 40,000 87,500

Children 
protection 

zone

car 120,000 96,000 210,000

Van 130,000 104,000 227,500

Areas not allowed for parking and stopping according to lanes  
- White solid line : Parking and stopping allowed
- Yellow dotted line :  Stopping for less than 5 minutes allowed, but no 

parking allowed
- Yellow solid line :  Possibility of parking and stopping changes 

depending on different times and the actual days 
- Double yellow solid line : No parking and stopping allowed



4140

E
n

g
li

sh

2021 Local Tax Guide for Foreigners and Multicultural Families |  www.suseong.kr  |

ResidenceTax

Residence tax (individual) 01

○∙ Taxpayer :  Individuals (householders) with an address within the 
jurisdiction (temporary place of residence for foreigners) as of the 
date of taxation (July 1 of every year)

○∙ Tax rate : KRW 12,500 (Including local education tax)

○∙ Due date for payment :  Ordinary collection of taxes  
(August 16 - August 31 every year)

○∙ In∙case∙of∙nonpayment,∙3%∙additional∙tax∙of∙the∙original∙tax

Residence Tax (Business) 02

○∙ Taxpayer : Individuals and corporate business owners currently owning 
a business place over a certain scale as of the date of taxation (July 1 every 

year) (cessation of work over 1 year is excluded)

○∙ Tax rate : Basic tax rate + tax rate for total ground area
- Basic tax rate (Including local education tax)
 • Personal business Owners : KRW 62,500
 •  Corporate business owners (Capital or investment under KRW 3 billion- 

over KRW 5 billion) : KRW 62,500 - KRW 250,000

- Tax rate for total ground area
 • Total ground area of a business place : KRW 250 per 1 square meter
 •  Wastewater or pollutant discharge facility :  

KRW 500 per 1 square meter (doubly weighted tax)

○∙ Due date for payment :  Payment by self-assessment  
(August 1 - August 31 every year)

○∙ Duty free shops : Total ground area under 330 square meters

Residence Tax (Employee) 03

○∙ Taxpayer :  Business owners paying employees

○∙ Tax rate : 5/1,000 of total wage

○∙ Due date for payment :  Until the 10th of the following month of wage 
payment

○∙ Duty free shops :  In the case the total employee wage’s monthly average 
is under KRW 150 million in the past year

Additional Taxation 04

If a taxpayer does not report or pay one’s tax, then the additional tax on a negligent 
report (10% - 40%) and the additional tax for delayed tax payment (0.025% per day) 
will be added to the calculated tax amount or unpaid tax amount, plus the original tax 
amount will be collected.

Penalties for Delinquent Local Taxes

Collecting Surtax
01

 Eligibility
 a person who has failed to pay taxes within a deadline

 Implementation of Surtax 
-∙Surtax∙:∙∙a∙3%∙surtax∙of∙a∙delinquent∙local∙tax∙when∙it∙has∙passed∙the∙first∙

deadline.
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- Additional surcharge : An additional surcharge will be added to the 
surcharge referred to in Article 30 of the Local Tax Collection Act at a 
rate of 0.75% on a monthly basis from the date on which the local tax 
becomes past due. 

               Extra surtax is not applicable to a delinquent tax amount of less then 
300,000 won (per tax item) and collection of extra surtax may not exceed 
60 months.  

Seizure of Property
02

 Eligibility
 a taxpayer who has received a reminder and has failed to pay a tax within 

a deadline. 

 Implementation of Seizure of Property.
 The person’s properties and assets,including but not limited to real estate 

properties, vehicles, machinery, bank deposits, wages, etc.,will be seized.

Sale of Seized Properties
03

 Eligibility
 a taxpayer who has properties seized.

 Implementation
 property sale is entrusted to Korea Asset Management Corporation 

(KAMCO). 

Detaining Vehicle Registration Plate
04

 Eligibility : for vehicles for which motor vehicle tax is in arrears

 Implementation
- By detaining vehicle registration plate for a vehicle for which a 

delinquent motor vehicle tax has not paid during a grace period set by a 
reminder.

- Detention is conducted throughout the year (with time and location not 
preset). 

•  Vehicle registration plate is detained for a vehicle which has been 
delinquent on fines of minimum 300,000 won imposed by Daegu 
Metropolitan City (including self-governing districts) for over 60 days.

For∙fines∙for∙violations∙of∙Motor∙Vehicle∙Management∙Act,∙violations∙
of vehicle inspection, failure to subscribe to required car insurance, 
violation of bus-only lane, parking or stopping violations etc.

Providing Information on Delinquent Taxpayers 
Among Foreigners

05

 Eligibility
- A foreigner who has not paid his/her local taxes amountingto KRW 1 

million or more for a year or longer
- A foreigner who has defaulted on his/her local taxes of KRW 50,000 or 

more three or more times

 Implementation
 Personal information of the delinquent taxpayer and details of the taxes in 

arrears, etc. will be provided to the Minister of Justice.
           Used for the review of permits related to foreign residents according to the 

<Immigration Act>
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Restriction of Business Requiring Government 
Authorization

06

 Eligibility
  a person who operates a business with an approval etc. from a local 

government and has been delinquent on local tax of minimum 300 
thousand won minimum 3 times. 

 Implementation
∙ By∙requesting∙the∙authorizing∙government∙agency∙or∙office∙to∙restrict∙

the authorization or its renewal, suspend the license, or cancel the 
authorization∙for∙the∙specific∙business∙of∙a∙person∙who∙has∙been∙
delinquent∙on∙local∙taxes∙minimum∙3∙times∙without∙a∙justified∙reason.

           As for the number of times a person is delinquent, 1 tax notice is counted 
as once.

Providing Information including Delinquent 
Amounts

07

 Eligibility
∙ a∙person∙who∙has∙minimum∙5∙million∙won∙in∙arrears∙or∙disposed∙as∙deficit∙

and has been delinquent for over 1 year or has been delinquent minimum 
3 times over the past year. 

 Implementation
 By providing information such as delinquent amounts to credit bureaus or 

credit∙reporting∙agencies∙as∙specified∙in∙Article∙25∙of∙Credit∙Information∙
Use and Protection Act.

Payment Guide of Local Tax

○∙ Payment via internet
-∙Login∙with∙an∙official∙certificate∙and∙make∙a∙wire∙transfer∙or∙make∙a∙

payment by credit card

- Available 07:00 to 23:30 (all year round)
 • WeTax payment (www.wetax.go.kr)
 • Internet payment by giro (www.giro.or.kr)
∙ •∙Daegu∙Cyber∙Regional∙Tax∙Office∙(http://etax.daegu.go.kr)
 • Internet banking (Each bank’s website)
 • Credit card point payment: WeTax and internet giro

○∙ Credit card payment
- Internet (Giro sign-in mandatory with an official certificate) payment

  Daegu Cyber Regional Tax Office (07:00 to 22:00) :  
Available without an official certificate (BC, Samsung, and Hyundai cards)

- Bank CD/ATM machine (Automatic Teller Machine) payment
              KRW 900 per time of machine use fee charged when using other bank’s 

credit card

○∙ ARS payment (080-788-8080, Free)
- Available 07:00 to 23:30 (all year round)

- Payment method : Credit card payment (Citi card unavailable)

  Available after authentication through a mobile phone under the 
taxpayer’s name; available with a card under the taxpayer’s name or 
others

< Time available can differ by financial institution > 
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Local Tax Counselling

Department 
Name Team Name Phone 

Number Related Business

Tax 
Division 1

Tax Collection Team 1 053-666-2381 Real estate acquisition tax, property 
taxTax Collection Team 2 053-666-2391

Local Income Tax Team 053-666-2351 Local income tax

Residence Tax Team 053-666-2331 Residence tax

Assessment Standard Tax Base 
Team 053-666-2374

Individual house price calculation 
and public announcement

Tax 
Division 2

Vehicle Tax Team 053-666-2401 Vehicle acquisition tax, vehicle tax

Arrears Readjustment Team 053-666-2421 Local tax arrears

Non-tax Revenue Arrears Team 053-666-3091 Non-tax revenue arrears

Transport 
Division

Traffic∙Guidance∙Team 053-666-3023
Inquiries∙regarding∙fines∙for∙
parking/stopping violation

  Address   
2450, Dalgubeol-daero, 
Suseong-gu, Daegu(Beomeo-
dong)

  Bus
•  Stopping in front of 

Suseong-gu Office : 100, 
309, 323-1, 413, 425, 509, 
609, 649,724, 840, 939, 990, 
991, Dong-gu1-1, Suseong1

•  Stopping across Suseong-
gu Office : 100-1, 309, 323, 
413, 509, 609, 649, 724, 840, 
939, 990, 991, Dong-gu1, 
Suseong1-1

  Location  

  Urban railway
After getting off at line 2 Suseong-gu Office Station, 6 minute walk towards the Beomeo intersection 
from exit 2 (Approximately 400m)

Dongdaegu Station

The Yeongnam Ilbo

Subway line 2 
Daegu Bank Station

Subway line 2
Beomeo Station

Overground train line 3 
Suseong District Stadium Station

Subway line 2
Suseong-gu Office Station

Subway line 2 
Manchon Station

Daegu MBC

Daegu Girls’ 
High School

Daegu High Prosecutors’ Office

Suseong Beomeo Library

Suseong-gu Office

Tiế
ng

 V
iệt

Tìm hiểu dễ dàng về thuế địa phương 
dành cho người nước ngoài và gia 

đình đa văn hóa năm 2021
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Khu vực hành chính · Dân số · Tài chính Quận 
Suseong năm 2021

Khu vực hành chính 01

 Diện tích : 76.53 km2

- Phường đặc khu hành chính : 26 phường
- Phường hành chính : 23 phường
- Tổ dân phố : 596 tổ dân phố
- Cụm : 4,238 cụm

Dân số 02

 Dân số và tình trạng hộ gia đình
- Tổng số dân số : 425,988 người
- Hộ gia đình : 170,870 hộ gia đình
- Người Hàn Quốc : 424,314 người (Nam : 205,293 người, Nữ : 219,021 người)

- Người nước ngoài : 1,674 người (Nam : 690 người, Nữ : 984 người)

 Dân số theo độ tuổi                                                                                                 (Đơn vị: người)

Phân 
chia

0 tuổi ~ 
9 tuổi

10 tuổi ~ 
19 tuổi

20 tuổi ~ 
29 tuổi

30 tuổi ~ 
39 tuổi

40 tuổi ~ 
49 tuổi

50 tuổi ~ 
59 tuổi

60 tuổi ~ 
69 tuổi

Trên 70 
tuổi Tổng

Nam 15,320 27,237 29,696 20,819 33,201 36,383 24,599 18,038 205,293

Nữ 14,464 24,258 25,707 22,007 39,665 38,768 27,533 26,619 219,021

 Beomeo 1 dong
 Beomeo 2 dong
 Beomeo 3 dong
 Beomeo 4 dong
 Manchon 1 dong
 Manchon 2 dong

 Manchon 3 dong
 Suseong 1 ga dong
 Suseong 2,3 ga dong
 Suseong 4 ga dong
 Hwanggeum 1 dong
 Hwanggeum 2 dong

 Jung dong
 Sang dong
 Pa dong
 Dusan dong
 Jisan 1 dong
 Jisan 2 dong

 Beommul 1 dong
 Beommul 2 dong
 Gosan 1 dong
 Gosan 2 dong
 Gosan 3 dong

<Haengjeongdong>

Tài chính 03

 Quy mô ngân sách năm 2021                                                (Đơn vị : Triệu won)

Tổng Kế toán cơ bản Kế toán đặc biệt Mức độ tự chủ tài chính

703,928(100.0%) 686,836(97.6%) 17,091(2.4%) 26.1%

 Ngân sách thu·chi thuế

Xây dựng thành phố phúc lợi sẻ 
chia hy vọng

4,219 tỷ won
•  Hỗ trợ người cao tuổi, thanh thiếu 

niên và người có công với đất nước 
                                      162,1 tỷ won

•  Hỗ trợ gia đình có trẻ em và phụ  
nữ                                   114,1 tỷ won

•  Hỗ trợ đảm bảo sinh hoạt cơ bản 
                                          80,3 tỷ won

•  Hỗ trợ nhóm người yếu 
                                           59,5 tỷ won

•  Tạo việc làm và ổn định lao động 
                                           5,9 tỷ won

Xây dựng thành phố an toàn bảo 
vệ sinh mạng và tài sản

277 tỷ won
•  Xây dựng đường phố và quản lý 

công trình                        7,1 tỷ won
•  Bảo trì cơ sở hạ tầng giao thông và 

mở rộng không gian đỗ xe 
                                           16,5 tỷ won

•  Vận hành Trung tâm Điều khiển 
Tích hợp U-Suseong       1,1 tỷ won

•  Quản lý thảm họa có tính hệ thống 
                                                3 tỷ won

Hiện thực hóa thành phố hạnh 
phúc đầy ắp tiếng cười

227 tỷ won
•   Kiến tạo nền tảng đô thị được chia 

sẻ giữa thiên nhiên và con người 
                                           11,7 tỷ won

•  Quản lý sông ngòi hiệu quả và thân 
thiện với môi trường 
                                             5,2 tỷ won

•  Thúc đẩy kinh tế địa phương và 
nông nghiệp ngoại thành 
                                             2,2 tỷ won

•  Tạo dựng môi trường rừng trong là
nh                                       3,6 tỷ won

Hiện thực hóa thành phố lành mạnh 
mang đến cuộc sống tràn đầy sức sống

146 tỷ won
•  Cung cấp các dịch vụ y tế theo yêu 

cầu                                     5,4 tỷ won
•  Phòng ngừa phát sinh bệnh tật 

                                            8,5 tỷ won
•  Thiết lập văn hóa vệ sinh tiên tiến 

                                     700 triệu won

Tổng quy mô ngân sách

703,9 tỷ won

Tạo dựng môi trường đô thị sạch và 
đẹp

269 tỷ won
•   Quản lý môi trường đô thị sạch sẽ 

                                           25,8 tỷ won
•  Bảo tồn chất lượng nước và môi 

trường không khí            1,1 tỷ won

Tăng cường khả năng tự chủ với 
trọng tâm là người dân

318 tỷ won

• Hành chính chung           28 tỷ won
•  Hỗ trợ vận hành cuộc họp mở 

                                                2 tỷ won
•  Vận hành tài chính địa phương hợp 

lý và mở rộng các nguồn tài chính 
độc lập                              1,8 tỷ won

Bồi dưỡng các nhà lãnh đạo toàn 
cầu và tạo dựng thành phố tri thức, 

văn hóa giao tiếp

443 tỷ won
•  Thúc đẩy văn hóa nghệ thuật và 

ngành du lịch                18,8 tỷ won
•  Bồi dưỡng nhân tài toàn cầu và xây 

dưng hệ thống học tập suốt đời 
                                             8,4 tỷ won

•  Thúc đẩy phát triển thể thao cuộc  
sống                                 16,4 tỷ won

•  Quản lý bảo tồn di sản văn hóa 
                                     700 triệu won

Chi phí nhân công, 

chi phí dự trù

1,140 tỷ won

•  Chi phí nhân công, chi phí dự trù 
                                            114 tỷ won
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Quận Suseong
Bản đồ hướng dẫn
Giáo dục • Văn hóa • 
Thể thao Thư viện

Ga ngân hàng 
Daegu

Ga chợ Suseong

Ga Suseongmot

Ga Jisan

Ga Beommul

Ga Yongji

Ga sân vận động quận 
Suseong

Ga hội trường trẻ em

Ga Hwanggeum

Ga Beomeo Ga quận ủy Suseong Ga Manchon

Ga Damti

Thư viện •  Trung tâm 
học tập suốt đời
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện Suseong

Thư viện đường rừng sách

Thư viện Mulmangi

Thư viện Yonghak

Thư viện nhỏ của Ga Sawol

Thư viện Beomeo

Thư viện Padong

Thư viện Gosan

Thư viện rừng Muhak

Trung tâm học tập suốt đời Gosan

Trung tâm học tập suốt đời Jisan

Trung tâm học tập suốt đời Doosan

Trung tâm học tập suốt đời phường Suseong

Trung tâm học tập suốt đời Manchon

Trung tâm học tập suốt đời phường Pa

Ga Yeonho

Ga công viên lớn

Ga Gosan

Ga Sinmae

Ga Sawol

Văn hóa • Thể thao
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm văn hóa Suseong

Suseong Artpia

Trung tâm media hình ảnh Suseong

Bảo tàng quốc gia Daegu

Bảo tàng nghệ thuật Daegu

Sân vận động Daegu

Trung tâm xúc tiến điền kinh Daegu

Công viên Sư tử Daegu Samsung

Cung điện Beomeo

Trung tâm trượt patin Manchon

Sân vận động xe đạp Manchon

Sân vận động cho người dân Suseong

Sân bóng đá Văn phòng nước Gosan

Trung tâm thể thao sinh hoạt người dân

Trung tâm thể thao quốc gia Suseong

Trung tâm Thanh thiếu niên Suseong

Trung tâm đào tạo thanh thiếu niên Suseong

Trung tâm văn hóa sinh hoạt đội trưởng

Nhà văn hóa Thanh niên
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<Tìm hiểu dễ dàng về thuế địa phương dành cho người nước 
ngoài và gia đình đa văn hóa năm 2021>

là sổ tay hướng dẫn về thuế địa phương do quận Suseong phát hành 
để kể câu chuyện về "Thuế", thuế địa phương tới các gia đình đa văn 

hóa và người nước ngoài.

Thuế địa phương là gì?

Là các loại thuế được chính quyền tự trị ở địa phương thu của người dân sinh 
sống ở địa phương đó nhằm tăng chi phí cần thiết để nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân như: cải thiện môi trường sống, tăng cường các chính sách 
phúc lợi...  

Các loại thuế địa phương

Thuế trước bạ

Thuế thành phố trực 
thuộc trung ương Daegu

Thuế thông 
thường

Thuế cư trú (Cá nhân)

Thuế tiêu thụ thuốclá

Thuế giáo dục địa phương

Thuế tiêu thụ địa phương

Thuế ô tô

Thuế cơ sở tài nguyên địa 
p hươnga

Thuế giải trí

Thuế thu nhập địa phương

Thuế mục 
đích

Thuế của quận 
tự trị

Thuế giấy phép đăng ký

Thuế cư trú 
(Kinh doanh · N

hân viên)

Thuế tài sản

Thuế thông 
thường

Hướng dẫn nộp thuế địa phương theo từng tháng

Theo tháng Hạng mục thuế Nội dung chính

Tháng 1

Thuế ô tô (Nộp hàng năm)
Nộp trước cho từ tháng 1 đến tháng 12 (Khấu trừ 9.15% vào 
tiền thuế hàng năm)

Thuế môn bài (Giấy phép)
Cá nhân hoặc pháp nhân đang nhận được giấy phép kể từ 
ngày cơ sở tính thuế là ngày 1 tháng 1

Tháng 3 Thuế ô tô (Nộp hàng năm)
Nộp trước cho từ tháng 1 đến tháng 12
(Khấu trừ 7.5% vào tiền thuế hàng năm)

Tháng 4
Thuế thu nhập địa phương
(Thu nhập doanh nghiệp)

Doanh nghiệp quyết toán cuối tháng 12

Tháng 5
Thuế thu nhập địa phương
(Thu nhập tổng hợp)

Những người khai báo thuế thu nhập tổng hợp

Tháng 6
Thuế ô tô (Nộp hàng năm)

Nộp trước cho từ tháng 7 đến tháng 12
(Khấu trừ 5% vào tiền thuế hàng năm)

Thuế ô tô (Định kỳ) Thuế ô tô nửa đầu năm (Từ tháng 1 đến tháng 6) (Trả sau)

Tháng 7
Thuế tài sản 
(Nhà ở, tòa kiến trúc)

•  Người sở hữu hiện tại tính từ ngày cơ sở tính thuế là ngày 
1 tháng 6

• Nhà ở 1/2, toà kiến trúc

Tháng 8
Thuế cư trú 
(Cá nhân, cơ sở kinh doanh)

• Cá nhân : Chủ hộ
•  Cơ sở kinh doanh : Cơ sở kinh có diện tích sàn trên 330 , 

doanh nghiệp hoặc cá nhân có văn phòng kinh doanh trên 
quy mô nhất định

Tháng 9

Thuế ô tô (Nộp hàng năm)
Nộp trước cho từ tháng 10 đến tháng 12
(Khấu trừ 2.5% vào tiền thuế hàng năm)

Thuế tài sản 
(Nhà ở, đất đai)

•  Người sở hữu hiện tại tính từ ngày cơ sở tính thuế là ngày 
1 tháng 6

• Nhà ở 1/2, đất đai

Tháng 12 Thuế ô tô (Định kỳ) Thuế ô tô nửa cuối năm (Từ tháng 7 đến tháng 12) (Trả sau)

Hàng 
tháng

•  Thuế cư trú (Đối với nhân viên) : Đến ngày 10 tháng tiếp theo
• Thuế thu nhập địa phương (Thu thuế đặc biệt) : Đến ngày 10 tháng tiếp theo
•  Thuế cơ sở tài nguyên địa phương (Đối với cơ sở tài nguyên đặc biệt) : Đến ngày cuối 

tháng tiếp theo

Bất kỳ lúc 
nào

• Thuế trước bạ: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày có
     Thuế trước bạ khi nhận thừa kế là trong vòng 6 tháng kể từ ngày cuối cùng của tháng 

bắt đầu được nhận thừa kế
• Thuế môn bài: Khi đăng ký giấy phép, khi thay đổi đăng ký giấy phép
• Đánh thuế bất kỳ lúc nào khi nộp thuế bị thiếu, khi chưa khai báo
• Đánh thuế bất kỳ lúc nào tính theo ngày với thuế ô tô
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Thuế trước bạ

Thuế trước bạ là gì? 01

Là thuế mà người nộp thuế phải tự khai báo và nộp bằng cách áp dụng thuế 
suất tương ứng với số tiền (giá trị chịu thế tiêu chuẩn) đã dùng khi mua bất động 
sản, xe ô tô...

Giá trị chịu thuế cơ bản của thuế trước bạ là gì? 02

Là số tiền tiêu chuẩn khi tính thuế trước bạ, là số tiền dùng để mua bất động sản, 
ô tô... thuế phạt không khai báo (giá tiêu chuẩn thị trường) thuế phạt nộp chậm.

Khai báo nộp thuế trước bạ như thế nào? 03

Nếu người có nghĩa vụ nộp thuế mua bất động sản, ô tô... thì phải khai báo tự 
nguyện và nộp thuế trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua tại Sở thuế của thành 
phố nơi có tài sản đó (Tối đa là trong vòng 6 tháng, hoặc trong vòng 9 tháng nếu địa chỉ ở 

nước ngoài)

Nếu không tự nguyện khai báo và nộp thuế trước 
bạ?

04

Nếu bạn mua tài sản là đối tượng chịu thuế trước bạ mà không khai báo và 
nộp thuế trong kỳ hạn (60 ngày) thì sẽ phải nộp thêm thuế nộp thêm do không 
khai báo(20/100 ~ 40/100) và thuế nộp thêm do nộp thuế không thành thật 

(25/100,000 1 ngày)

Thuế tài sản

Thuế tài sản là gì? 01

Thuế tài sản là thuế đánh vào người sở hữu tài sản như nhà ở (nhà ở đơn độc dạng 

chung cư), tòa nhà, đất đai... vào tháng 7 và tháng 9 tính từ ngày 1 tháng 6 hàng 
năm.  

Phương pháp nộp thuế tài sản? 02

Kỳ hạn nộp thuế

 Nhà ở :  16 tháng 7~ 31 tháng 7 (1/2), 16 tháng 9~ 30 tháng 9 (1/2) 
Chia ra nộp làm 2 lần với số tiền thuế của 1 năm (tháng 7 và tháng 9 

hàng năm)

 Tòa nhà, tàu thủy, máy bay : 16 tháng 7~ 31 tháng 7

 Đất : 16 tháng 9~ 30 tháng 9
          Nộp thuế tài sản từng phần : Nếu thuế tài sản vượt quá 2.5 triệu won thì có 

thể nộp một phần thuế phải nộp theo đợt trong vòng 2 tháng kể từ ngày 
đến hạn nộp thuế.

Bị phạt như thế nào nếu không nộp thuế?

 Tiền nộp thêm : Nếu không nộp thuế tài sản thì phải nộp thêm số tiền 
tương ứng với 3% 

 Tiền nộp thêm tăng nặng : Nếu số tiền chậm nộp thuế trên 300 nghìn 
won thì phải nộp thêm số tiền tương ứng với 0.75% mỗi tháng(Tối đa 60 

tháng).

 Nếu vẫn tiếp tục không nộp thuế thì có thể sẽ bị xử lý như tịch thu tài 
sản hoặc bán đấu giá tài sản.
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Thuế ô tô

Phân loại Nội dung chịu thuế

Khi mua ô tô

Thuế địa phương

Nộp thuế trước bạ

Khi sở hữu ô tô Nộp thuế ô tô

Khi vứt xe phế thải Khai báo nộp thuế đăng ký giấy phép

Khi xe vi phạm Tiền phạt Nộp tiền phạt

Đăng ký xe như thế nào? 01

Trong trường hợp bạn mua xe thì bạn sẽ phải nộp thuế trước bạ tại cơ quan 
thuế căn cứ vào hóa đơn mua xe trước, sau đó bạn sẽ đính kèm biên lai nộp 
thuế trước bạ vào hồ sơ đăng ký xe để nộp cho bộ phận đăng ký xe để đăng ký 
và sử dụng.

Hồ sơ cần nộp khi đăng ký mới

 Đơn đăng ký mới 

 Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm trách nhiệm

 Giấy chứng nhận sản xuất ô tô

 Hóa đơn thuế

 Nếu đã nhận được giấy phép hoạt động thạm thời thì nộp giấy chứng 
nhận hoạt động tạm thời và 2 biển số xe (trước, sau)

 Giấy chứng nhận khí thải ô tô và đơn đăng ký tiếng ồn do Viện Khoa 
học Môi trường Quốc gia cấp (xe nhập khẩu)

 Nếu bản thân bạn tự đăng ký thì mang theo chứng minh nhân dân

 Nếu ủy quyền đăng ký : Đơn ủy quyền, chứng minh nhân dân của người 
đăng ký hộ, giấy chứng minh con dấu của người ủy quyền 

 Tờ khai nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận nhập khẩu do cơ quan hải 
quan cấp (xe nhập khẩu)

 Chứng nhận mua trái phiếu phát triển khu vực hoặc trái phiếu đường 
sắt đô thị

 Biên lai nộp thuế trước bạ đối với ô tô

Hồ sơ phải nộp khi đăng ký xe cũ

 Đơn đăng ký chuyển nhượng 

 Giấy đăng ký xe

 Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm trách nhiệm 

 Chứng minh nhân dân

 Giấy chứng nhận chuyển nhượng

 Giấy chứng nhận con dấu của người chuyển nhượng (Dùng trong trường 

hợp mua bán xe) 

 Nếu ủy quyền đăng ký: Đơn ủy quyền, chứng minh nhân dân của người 
đăng ký hộ, giấy chứng minh con dấu của người ủy quyền

 Chứng nhận mua trái phiếu phát triển khu vực hoặc trái phiếu đường 
sắt đô thị

 Biên lai nộp thuế trước bạ đối với ô tô

  

Trường hợp mua ô tô mà không đăng ký, sau khi qua thời hạn đăng ký 
là 15 ngày kể từ ngày chuyển nhượng xe thì sẽ phải nộp tiền phạt là 100 
nghìn won trong vòng 10 ngày, nếu quá 10 ngày thì mỗi ngày phải nộp 
thêm 10 nghìn won và tối đa phải nộp là 500 nghìn won. 
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Thuế ô tô là gì? 02

Thuế ô tô là một loại thuế tính theo tiêu chuẩn ngày 1 tháng 6 và ngày 1 tháng 
12 hàng năm đối với chủ sở hữu ô tô đã đăng ký hoặc khai báo tại văn phòng 
quận. 

Thời hạn nộp thuế

 Kỳ thứ nhất : 16 tháng 6~ 30 tháng 6

 Kỳ thứ hai : 16 tháng 12~ 31 tháng 12

Nếu không nộp thuế ô tô thì bị xử phạt thế nào?

 Tiền nộp thêm : Nếu không nộp thuế ô tô trong thời hạn thì phải nộp 
thêm số tiền tương ứng với 3%.

 Tiền nộp thêm tăng nặng : Nếu chậm nộp thuế số tiền trên 300 nghìn 
won thì phải nộp thêm số tiền tương ứng với 0.75% mỗi tháng(Tối đa 60 

tháng).

 Nếu vẫn tiếp tục không nộp thuế thì có thể sẽ bị xử lý như tịch thu hoặc 
bán đấu giá ô tô, giữ biển số xe.

Hủy đăng ký xe là gì? 03

Nếu bạn có ý định xử lý phế thải ô tô thì phải hủy đăng ký tại bộ phận đăng ký 
ô tô và nộp thuế đối với giấy phép đăng ký. 

 Thời hạn hủy đăng ký : Trong vòng 1 tháng kể từ ngày xử lý xe phế thải

 Tiền phạt nếu không hủy đăng ký sau khi xử lý phế thải ô tô : Nếu quá 
1 tháng sau khi xử lý phế thải phải nộp 50 ngàn won trong 10 ngày, nếu 
quá 10 ngày thì mỗi ngày phải nộp thêm 10 ngàn won, tối đa phải nộp 
đến 500 ngàn won.

Hồ sơ cần nộp khi đăng ký xe phế thải

 Đơn yêu cầu hủy đăng ký xe

 Giấy đăng ký ô tô

 Giấy chứng nhận chuyển nhượng xe phế thải do công ty xe phế thải cấp

 Tài liệu có thể xác nhận xe đã qua sử dụng

 Nếu ủy quyền đăng ký: Đơn ủy quyền, chứng minh nhân dân của người 
đăng ký hộ, giấy chứng minh con dấu của người ủy quyền

Nếu dừng. đỗ xe trái phép thì sẽ phải nộp tiền phạt

Tiền phạt khi vi phạm dừng. đỗ xe                                                       (Đơn vị : Won)

Địa điểm vi 
phạm

Loại xe Tiền phạt
Khi tự nguyện 

nộp phạt 
(Giảm 20%)

Mức phạt tối 
đa (Tối đa 60 

tháng)

Khu vực bình 
thường

Xe con 40,000 32,000 70,000

Xe khách… 50,000 40,000 87,500

Khu vực bảo 
hộ trẻ em

Xe con 120,000 96,000 210,000

Xe khách… 130,000 104,000 227,500

Khu vực cấm dừng. đỗ xe theo dọc làn đường
- Đường kẻ liền màu trắng : Khu vực có thể dừng. đỗ xe
- Đường kẻ đứt quãng màu vàng :  Khu vực cấm đỗ xe, chỉ được dừng 

trong vòng 5 phút 
- Đường kẻ liền màu vàng :  Khu vực có thể dừng. đỗ xe tùy vào thời 

gian và tùy vào thứ trong tuần
- Đường kẻ liền đôi màu vàng : Khu vực cấm dừng. đỗ xe
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Thuế cư trú

Thuế cư trú (Cá nhân) 01

 Người có nghĩa vụ nộp thuế : Cá nhân (Chủ hộ) có địa chỉ (Địa chỉ người 

nước ngoài cư trú) ở nơi ở hiện tại tính theo ngày cơ sở tính thuế (Ngày 1 tháng 

7 hàng năm)

 Thuế suất : 12,500 won (Bao gồm thuế giáo dục tại địa phương)

 Thời hạn nộp thuế :  Thu thông thường (Ngày 16 tháng 8 ~ ngày 31 tháng 8 hàng năm)

 Nếu không nộp thuế đúng thời hạn thì phải nộp thêm số tiền tương ứng 
với 3% tiền thuế

Thuế cư trú (Cơ sở kinh doanh) 02

 Người có nghĩa vụ nộp thuế : Chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá 
thể (Ngoại trừ đóng cửa liên tục trên 1 năm) có văn phòng kinh doanh lớn hơn 
quy mô nhất định tại thời điểm hiện tại tính theo ngày cơ sở tính thuế 
(Ngày 1 tháng 7 hàng năm)

 Thuế suất : Thuế suất cơ bản + Thuế suất tính trên diện tích sàn
- Thuế suất cơ bản (Bao gồm thuế giáo dục tại địa phương)

 • Hộ kinh doanh : 62,500 won
 •  Pháp nhân kinh doanh (Tiền vốn hoặc tiền vốn tự bỏ ra dưới 3 tỷ won ~ trên 5 tỷ 

won) : 62,500 won ~ 250,000 won

- Thuế suất tính trên diện tích sàn
 • Diện tích sàn cơ sở kinh doanh : Mỗi 1  là 250 won
 •  Cơ sở kinh doanh xả nước thải hoặc chất ô nhiễm : Mỗi 1  là 500 

won (Nhiều hơn 2 lần)

 Thời hạn nộp thuế : Nộp khai báo (Ngày 1 tháng 8 ~ ngày 31 tháng 8 hàng năm)

 Miễn thuế : Cơ sở kinh doanh có diện tích sàn dưới 330

Thuế cư trú (Đối với nhân viên) 03

 Người có nghĩa vụ nộp thuế : Chủ doanh nghiệp trả lương cho nhân viên

 Thuế suất : 5/1000 tổng lương của nhân viên

 Thời hạn nộp thuế : Đến ngày 10 của tháng sau ngày nhận lương

 Miễn thuế :  Khi tiền lương bình quân hàng tháng của tổng số tiền lương 
của nhân viên ở cơ sở kinh doanh trong 1 năm gần đây dưới 
150 triệu won

Thuế phạt 04

Nếu người có nghĩa vụ nộp thuế không khai báo hoặc không nộp thuế thì 
thông thường sẽ thu thêm thuế phạt không khai báo (10%~40%) và thuế phạt 
nộp chậm (1 ngày 0.025%) đối với số tiền thuế đã tính hoặc số tiền thuế thiếu.

Những bất lợi khi không nộp thuế địa 
phương đúng hạn

Nộp thêm tiền 01

 Đối tượng : Người không nộp thuế đúng kỳ hạn

 Phương pháp áp dụng
- Tiền nộp thêm :  Nộp thêm 3% thuế địa phương nộp chậm nếu vượt quá 

kỳ hạn nộp thuế ban đầu
- Tiền nộp thêm tăng nặng 
 Nếu đã qua thời hạn nộp thuế sẽ phải nộp thêm 0.75% phí nộp chậm 

với mỗi 1 tháng quá hạn theo điều 30 Luật thu thuế địa phương 
           Thời gian thu tiền nộp thêm tăng nặng không được vượt quá 60 tháng trừ 

tiền thuế nộp thuế dưới 300 ngàn won (theo từng hạng mục thuế)
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Tịch thu tài sản 02

 Đối tượng :  Đối tượng nộp thuế đã nhận được giấy nhắc nộp thuế mà 
vẫn chưa nộp khi đến hạn

 Phương pháp áp dụng 
 Tịch thu tài sản thuộc quyền sở hữu của người chưa nộp thuế như bất 

động sản, ô tô, máy móc thiết bị, tiền gửi, tiền lương…

Bán tài sản bị tịch thu 03

 Đối tượng : Người chưa nộp thuế có tài sản bị tịch thu

 Phương pháp áp dụng
 Ủy thác bán cho Tổng công ty quản lý tài sản Hàn Quốc

Giữ biển số đăng ký ô tô 04

 Đối tượng : Ô tô chưa nộp thuế ô tô

 Phương pháp áp dụng
- Đối tượng nộp thuế đã nhận được giấy nhắc nộp thuế mà vẫn chưa nộp 

thuế ô tô khi đến hạn sẽ bị giữ biển số đăng ký ô tô
- Hoạt động thu giữ được tiến hành quanh năm (không có quy định đặc biệt về 

thời gian và địa điểm giữ)

•  Đối với các ô tô bị nộp tiền phạt không nộp thuế ô tô ở Thành phố 
trực thuộc trung ương Daegu (bao gồm cả các quận tự trị) từ 300 ngàn 
won trở lên, không nộp thuế đúng hạn quá 60 ngày thì cũng sẽ bị thu 
biển số đăng ký ô tô.
Vi phạm Luật quản lý ô tô, vi phạm kiểm định ô tô, không mua bảo 
hiểm nghĩa vụ đối với ô tô, vi phạm đối với xe bus chuyên dụng, vi 
phạm dừng đỗ xe…

Cung cấp tư liệu người nước ngoài chưa nộp thuế 05

 Đối tượng
- Người chưa nộp thuế địa phương từ 1 năm trở lên và số tiền trên 1 triệu 

won
- Người chậm nộp thuế địa phương 3 lần trở lên và số tiền chậm nộp thuế 

trên 50 ngàn won

 Phương pháp áp dụng
 Cung cấp thông tin của người nước ngoài chưa nộp thuế như thông tin 

cá nhân, số tiền thuế bị truy thu… cho Thứ trưởng bộ Tư pháp.

          Sử dụng khi thẩm định các loại giấy phép liên quan đến cư trú của người 
nước ngoài theo <Luật quản lý xuất nhập cảnh>

Hạn chế đối với doanh nghiệp được cấp phép 06

 Đối tượng
 Trường hợp người nhận được giấy phép của chính quyền địa phương để 

hành nghề kinh doanh mà không tự nguyện nộp thuế địa phương từ 3 
lần trở lên và số tiền bị truy thu thuế là từ 300 ngàn won trở lên

 Phương pháp áp dụng
 Trường hợp chậm nộp thuế địa phương từ 3 lần trở lên mà không có lý 

do chính đáng thì yêu cầu cơ quan có thêm quyền và bộ phận ủy nhiệm 
hạn chế gia hạn mới đối với giấy phép đã cấp, hủy bỏ, đình chỉ giấy phép.

          Tính số lần chậm nộp thuế bằng cách mỗi một giấy thông báo yêu cầu nộp 
thuế tính là 1 lần.
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Cung cấp tài liệu như số tiền truy thu thuế 07

 Đối tượng
 Trường hợp số tiền truy thu thuế hoặc số tiền xử lý thâm hụt từ 5 triệu won 

trở lên và đã chậm nộp thuế trên 1 năm hoặc chậm nộp 3 lần trong 1 năm

 Phương pháp áp dụng
 Cung cấp thông tin như số tiền chậm nộp thuế cho công ty thông tin tín 

dụng hoặc cơ quan tập trung thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 
25<Luật bảo hộ và sử dụng thông tin tín dụng>

Hướng dẫn phương pháp nộp thuế địa phương

 Nộp qua mạng internet
- Nộp thuế bằng cách chuyển khoản thẻ sau khi đăng nhập Chứng thực 

điện tử
- Thời gian có thể sử dụng 07:00 ~ 23:30 (Có thể sử dụng 365 ngày)

 • Nộp qua Wetax (www.wetax.go.kr)

 • Nộp qua Giro internet (www.giro.or.kr)

 •  Văn phòng thuế địa phương trực tuyến của Daegu (http://etax.daegu.go.kr)

 • Ngân hàng trực tuyến (Trang chủ của các ngân hàng)

 • Nộp qua điểm thẻ tín dụng : Wetax và Giro internet

 Nộp qua thẻ tín dụng
- Nộp qua Internet (Cần đăng ký hội viên Giro bằng chứng thực điện tử)

  Văn phòng thuế địa phương trực tuyến Daegu (07:00 ~ 22:00) 
: Có thể nộp không cần chứng thực (Thẻ BC, thẻ Samsung, thẻ Hyundai)

- Nộp qua máy CD/ATM của ngân hàng (Máy rút tiền)

  Khi sử dụng thẻ tín dụng ở ngân hàng khác sẽ bị tính phí 900 won cho 1 
lần sử dụng

 Nộp qua ARS (080-788-8080, Miễn phí)

- Thời gian có thể sử dụng 07:00 ~ 23:30(365 ngày)

- Phương pháp nộp :  Nộp qua thẻ tín dụng  
(Không thể nộp bằng thẻ của Citibank)

  Sử dụng sau khi xác thực thông qua số điện thoại cá nhân, bạn có thể sử 
dụng thẻ của mình hoặc thẻ của người khác

< Thời gian có thể sử dụng có thể thay đổi tùy theo từng tổ chức 
tài chính. >

Quầy tư vấn thuế địa phương

Tên bộ phận Tên phòng ban Số điện thoại Nghiệp vụ liên quan

Bộ phận tính 
thuế 1

Phòng tài sản 1 053-666-2381 Thuế trước bạ bất động sản, thuế 
tài sảnPhòng tài sản 2 053-666-2391

Phòng thuế thu nhập 
địa phương

053-666-2351 Thuế thu nhập địa phương

Phòng thuế cư trú 053-666-2331 Thuế cư trú

Phòng định giá nhà ở 053-666-2374
Tính giá và niêm yết giá nhà ở cá 
nhân

Bộ phận tính 
thuế 2

Phòng thuế ô tô 053-666-2401 Thuế trước bạ ô tô, thuế ô tô

Phòng xử lý nộp thuế 
muộn

053-666-2421 Nộp muộn thuế địa phương

Phòng nộp muộn thu 
nhập miễn thuế

053-666-3091
Nộp muộn thu nhập không tính 
thuế

Bộ phận giao 
thông

Nhóm bản đồ giao 
thông

053-666-3023
Thắc mắc liên quan đến tiền phạt 
đỗ xe
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  Địa chỉ  
2450(Beomeo-dong), Dalgubeol-daero, Suseong-gu, Daegu, Hàn Quốc

  Tuyến xe buýt
•  Trước Quận ủy Suseong :  100, 309, 323-1, 413, 425, 509, 609, 649,724, 840, 939, 990, 

991, Donggu 1-1, Suseong 1
•  Đi qua Quận ủy Suseong :  100-1, 309, 323, 413, 509, 609, 649, 724, 840, 939, 990, 991, 

Quận Đông 1, Suseong 1-1

  Đường sắt đô thị
Sau khi xuống Ga quận ủy Suseong ở tuyến số 2, đi ra lối ra số 2 rồi đi bộ 6 phút theo 
hướng ngã tư Beomeo(Khoảng 400m)

  Hướng dẫn đường đi đến  

Ga Dongdaegu

Nhật báo Yeongnam

Tuyến tàu điện ngầm số 2
Ga ngân hàng Daegu

Tuyến tàu điện ngầm số 2
Ga Beomeo

Tuyến tàu điện trên cao số 3
Ga sân vận động quận Suseong

Tuyến tàu điện ngầm số 2
Ga quận ủy Suseong

Tuyến tàu điện ngầm số 2
Ga Manchon

MBC Daegu

Trường THPT nữ 
sinh Daegu

Viện kiểm sát tối cao Daegu

Thư viện Beomeo
của quận Suseong

Quận ủy Suseong

Ру
сс

ки
й

Простое руководство по местным 
налогам для иностранцев и 

мультикультурных семей 2021
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Сусонгу 2021, административное деление · 
население · финансы

Административное деление 01

 Площадь : 76.53 км²
- Законодательные районы : 26 районов
- Административные районы : 23 района
- Тхон : 596 тхонов
- Пан : 4,238 панов

Население 02

 Население и количество домохозяйств
- Общее население : 425 988 чел
- Количество домохозяйств : 170 870 домохозяйств
- Корейских граждан : 424 314 чел (М: 205 293 чел, Ж: 219 021чел)
- Иностранцев : 1 674 чел (М: 690 чел, Ж: 984 чел)

 Количество населения по возрастам                                              (Ед. : чел)

Пол
0 ~ 9 
лет

10 ~ 19 
лет

20 ~ 29 
лет

30 ~ 39 
лет

40 ~ 49 
лет

50 ~ 59 
лет

60 ~ 69 
лет

старше 
70 лет

Всего

М 15,320 27,237 29,696 20,819 33,201 36,383 24,599 18,038 205,293

Ж 14,464 24,258 25,707 22,007 39,665 38,768 27,533 26,619 219,021

 Помо 1-дон
 Помо 2-дон
 Помо 3-дон
 Помо 4-дон
 Манчхон 1-дон
 Манчхон 2-дон

 Манчхон 3-дон
 Сусон 1га-дон
 Сусон 2,3га-дон
 Сусон 4га-дон
 Хвангым 1-дон
 Хвангым 2-дон

 Чундон
 Сандон
 Пхадон
 Тусандон
 Чисан 1-дон
 Чисан 2-дон

 Поммуль 1-дон
 Поммуль 2-дон
 Косан 1-дон
 Косан 2-дон
 Косан 3-дон

<Административные районы>

Финансы 03

 Бюджет на 2021 год                                                                        (Ед. : млн вон)

Всего
Общий 

бухгалтерский 
учет

Специальный 
учет

Коэффициент 
финансовой 

независимости

703,928(100.0%) 686,836(97.6%) 17,091(2.4%) 26.1%

 Бюджет доходов и расходов

Создание благополучного 
города, вселяющего надежду

421,9 млрд вон
•  Поддержка пожилых людей, 

молодежи и национальных заслуг 
                                     162,1 млрд вон

•  Поддержка семьи и материнства 
                                     114,1 млрд вон

•  Обеспечение основных расходов 
на проживание        80,3 млрд вон

•  Поддержка уязвимых категорий 
населения                  59,5 млрд вон

•  Создание рабочих мест и 
стабилизация занятости 
                                          5,9 млрд вон

Создание безопасного города, 
защищающего жизнь и имущество

27,7 млрд вон
•   Строительство дорог и управление 

объектами                      7,1 млрд вон
•  Техническое обслуживание 

транспортных средств и 
расширение парковочных мест 
                                       16,5 млрд вон

•  Эксплуатация интегрированного 
центра управления U-Suseong 
                                          1,1 млрд вон

•  Систематическое управление 
стихийными бедствиями 
                                             3 млрд вон

Создание счастливого города

22,7 млрд вон

•  Создание городского фундамента, 
объединяющего природу и людей 
                                        11,7 млрд вон

•  Экологичное и эффективное 
управление реками   5,2 млрд вон

•  Содействие местной экономике и 
пригородному сельскому 
хозяйству                     2,2 млрд вон

•  Создание здоровой лесной среды 
                                        3,6 млрд вон

Создание здорового города, 
ведущего яркую жизнь

14,6 млрд вон
•  Предоставление индивидуальных 

медицинских услуг    5,4 млрд вон
•  Предотвращение вспышек 

болезней                       8,5 млрд вон
•  Внедрение передовой культуры 

гигиены                         700 млн вон

Общий бюджет

703,9 млрд вон

Создание чистой и красивой 
городской среды

26,9 млрд вон
•  Поддержание чистоты городской 

среды                          25,8 млрд вон
•  Контроль качества воды, охрана 

воздушной среды и т.д. 
                                        1,1 млрд вон

Укрепление самоуправления, 
ориентированного на жителей

31,8 млрд вон
•  Общая администрация  

                                          28 млрд вон
•  Поддержка работы Открытого со

вета                                  2 млрд вон
•  Надежное местное финансовое 

управление и расширение 
независимых ресурсов 
                                         1,8 млрд вон

Воспитание мировых лидеров и 
создание города знаний и культуры

44,3 млрд вон
•  Развитие культуры, искусства и 

индустрии туризма 18,8 млрд вон
•  Развитие глобальных человеческих 

ресурсов и построение системы 
непрерывного образования 
                                            8,4 млрд вон

•  Активное внедрение спорта в 
повседневную жизнь 16,4 млрд вон

•  Сохранение и управление 
культурным наследием 700 млн вон

Оплата труда,  
резервный фонд и т.д.

114 млрд вон
•  Оплата труда, резервный фонд  

и т.д.                             114 млрд вон
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Сусонгу
Путеводитель по, 
объектам образования,
культуры и спорта

ст. Тэгу Ынхен

ст. Рынок Сусон

ст. Пруд Сусон

ст. Чисан

ст. Поммуль

ст. Йончжи

ст. Стадион Сусонгу

ст. Детский центр

Хвангым

ст. Помо ст. Сусонгучхон ст. Манчхон

ст. Дамтхо

Библиотеки и центры 
непрерывного 
образования
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека Сусон

Библиотека Чексупкиль

Библиотека Мульмани

Библиотека Йонхак

Малая библиотека станции Савол

Библиотека Помо

Библиотека Падон

Библиотека Косан

Библиотека Мухак

Центр непрерывного образования Косан

Центр непрерывного образования Чисан

Центр непрерывного образования Тусан

Центр непрерывного образования Сусон-дон

Центр непрерывного образования Манчхон

Центр непрерывного образования Пхадон

ст. Йонхо

ст. Главный Парк

ст. Косан

ст. Синмэ

ст. Саволь

Культура и спорт
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурный центр Сусон 

Сусон Артпия 

Медиацентр Сусон 

Национальный музей Тэгу

Художественный музей Тэгу

Стадион Тэгу

Центр легкой атлетики Тэгу

Самсунг Лайонс Парк

Центр стрельбы из лука

Помо Роллердром Манчхон

Велосипедный стадион Манчхон

Городской стадион Сусон

Футбольное поле

Станции водоочистки Госан

Национальный спортивный центр Сусон 

Молодежный центр Сусонгу 

Молодежный учебный центр Сусонгу 

Центр культуры Хамчхан

Дом Молодежной Культуры 
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В этом <Простом руководстве по местным налогам 
для иностранцев и мультикультурных семей 2021>, 

опубликованном администрацией района Сусонгу, подробно 
рассказывается о понятии налога и о местных налогах взимаемых 
с жителей, в том числе иностранцев и членов мультикультурных 

семей. 

Что такое местный налог?

Это налог, который местные органы власти взимают с местных жителей для 
финансирования необходимых расходов на улучшение качества и условий 
жизни, повышения благосостояния местных жителей.  

Виды местных налогов

Н
алог на приобретение 

им
ущ

ества

Налоги города Тэгу

Общие 
налоги

Н
алог на резидента (ф

излицо)

Н
алог на потребление табака

Н
алог на м

естное образование

Н
алог на м

естное потребление

Н
алог на автом

обиль

Н
алог на сооруж

ения 
общ

ественного пользования

Н
алог на предм

еты
 роскош

и

М
естны

й подоходны
й налог

Целевые 
налоги

Региональные 
налоги

Регистрационны
й и 

лицензионны
й налог

Н
алог на резидента (ю

рлицо, 
на рабочие пом

ещ
ения, на 

сотрудников)

Н
алог на им

ущ
ество

Общие 
налоги

Сроки уплаты местных налогов

Месяц Налог Основное содержание

Январь

Налог на автомобиль 
(ежегодный)

Предоплата с января по декабрь (вычет 9,15% от 
суммы ежегодной выплаты)

Регистрационный и 
лицензионный налог 
(лицензия)

Физическое или юридическое лицо, получившее 
лицензию по состоянию налоговой базы на 1 
января

Март
Налог на автомобиль 
(ежегодный)

Предоплата с апреля по декабрь (вычет 7,5% от 
суммы ежегодной выплаты)

Апрель
Местный подоходный налог 
(для юридических лиц)

Юридические лица, закрывающие счета в декабре

Май
Местный подоходный налог 
(совокупный доход)

Лица, обязанные подавать налоговую декларацию о 
совокупном доходе

Июнь

Налог на автомобиль 
(ежегодный)

Предоплата с июля по декабрь (вычет 5% от суммы 
ежегодной выплаты)

Налог на автомобиль 
(регулярный)

Автомобильный налог за первую половину года 
(январь ~ июнь) (оплата по факту)

Июль
Налог на имущество 
(жилое помещение, здание)

•  Собственник по состоянию налоговой базы на 1 
июня

• Жилое помещение 1/2, здание

Август
Налог на резидента 
(физическое лицо, рабочее 
помещение)

• Физическое лицо: глава семьи
•  Рабочее помещение: помещения общей площадью 

более 330 м², физические лица и корпорации с 
офисами более определенного размера

Сентябрь

Налог на автомобиль 
(ежегодный)

Предоплата с октября по декабрь (вычет 2,5% от 
суммы ежегодной выплаты)

Налог на имущество 
(жилое помещение, земля)

•  Собственник по состоянию налоговой базы на 1 
июня

• Жилое помещение 1/2, земля

Декабрь
Налог на автомобиль 
(регулярный)

Автомобильный налог за вторую половину года 
(июль ~ декабрь) (оплата по факту)

Ежемесячно

• Налог на резидента (для сотрудников): до 10 числа следующего месяца
•  Местный подоходный налог (специальный сбор): до 10 числа следующего месяца
•  Налог на местные сооружения общественного пользования (для конкретного 

объекта): до конца следующего месяца

В любое 
время

•  Налог на приобретение имущества: в течение 60 дней с даты приобретения
     Налог на приобретение в связи с наследованием взимается в течение 6 месяцев 

с конца месяца, которому принадлежит дата начала наследования.
•  Регистрационный и лицензионный налог: при регистрации, подаче или 

изменении заявки на получение лицензии
• Незадекларированные и неуплаченные налоги взимаются в любое время
• Ежедневный расчет автомобильного налога взимается в любое время
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Налог на приобретение имущества

Что такое налог на приобретение имущества? 01

Это налог, который налогоплательщик добровольно декларирует и 
уплачивает при покупке недвижимости или автомобиля, используя 
применимую ставку налога к цене приобретения (базовой сумме начисления 
налога).

Какова базовая сумма начисления налога на 
приобретение имущества?

02

Эта сумма используется в качестве стандартной при расчете налога на 
приобретение имущества и относится к сумме приобретения недвижимости 
или автомобиля. Если цена приобретения меньше базовой суммы 
(стандартной рыночной цены), определенной налоговыми органами, 
применяется стандартная рыночная цена.

Как задекларировать и оплатить налог на 
приобретение имущества?

04

Когда налогоплательщик приобретает недвижимость или транспортное 
средство, он/она должен добровольно сообщить об этом и произвести 
оплату в течение 60 дней с даты приобретения в налоговый отдел районной 
администрации по месту нахождения собственности (6 месяцев для 
наследования, 9 месяцев для недвижимости, находящейся за рубежом).

Что будет, если не задекларировать и не 
оплатить налог на приобретение имущества?

04

Если вы приобретаете имущество, подлежащее начислению налога на 
приобретение, но не декларируете и не оплачиваете налог в течение отчетно-
платежного периода (60 дней), вам придется заплатить штраф за неподачу 
декларации (20/100 ~ 40/100) и штраф за просрочку платежа (25/100 000 в 
день) в дополнение к основной сумме налога.

Налог на имущество

Что такое налог на имущество? 01

Это налог, взимаемый в июле и сентябре с лица, владеющего жилым 
помещением (в многоквартирном, частном доме и т. д.), строениями, землей 
и т. д. по состоянию на 1 июня каждого года.  

Как оплатить налог на имущество? 02

Срок уплаты

 Жилые помещения : сумма делится на две части и оплачивается два 
раза в год, с 16 июля по 31 июля(1/2) и с 16 сентября по 30 сентября(1/2)

 Здания, корабли и самолеты : с 16 июля по 31 июля

 Земля : с 16 сентября по 30 сентября
          Рассрочка уплаты налога на имущество : если сумма уплаченного 

налога на имущество превышает 2,5 млн вон, сумма подлежащего уплате 
налога может быть уплачена частями в течение двух месяцев с момента 
истечения срока платежа.
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В случае неуплаты

 Пени : если налог на имущество не уплачен вовремя, взимается пени в 
размере 3%.

 Дополнительное пени : если сумма просроченного налога составляет 
300 000 вон или более, взимается дополнительное пени в размере 0,75% 
в месяц (до 60 месяцев)

 Продолжительная неуплата может привести к таким неблагоприятным 
последствиям, как конфискация и продажа имущества на торгах.

Налог на автомобиль

Категория Подробная информация

При приобретении 
автомобиля

Местный налог

Уплата налога на приобретение имущества

При владении 
автомобилем

Уплата налога на автомобиль

При утилизации 
автомобиля

Декларация и уплата регистрационного 
налога

При нарушении правил 
остановки, парковки

Штраф Оплата штрафа

Что такое регистрация автомобиля? 01

При покупке транспортного средства необходимо сначала задекларировать 
и оплатить налог на приобретение имущества на основании квитанции 
о покупке транспортного средства, а затем приложить квитанцию об 
уплате налога на приобретение имущества и подать в отдел регистрации 
транспортных средств, чтобы зарегистрировать транспортное средство и 
использовать его.

Список документов для первичной регистрации

 Заявление на первичную регистрацию

 Свидетельство о страховании ответственности

 Свидетельство о производстве транспортного средства

 Налоговая декларация

 В случае получения временного водительского удостоверения, 
временное водительское удостоверение и 2 номерных знака (передний, 
задний)

 Сертификат о выбросах транспортных средств и заявление об уровне 
шума, выданные Национальным институтом экологических наук (для 
импортных автомобилей)

 При личном обращении : удостоверение личности

 При обращении по доверенности : доверенность, удостоверение 
личности агента, свидетельство печати поверенного

 Сертификат импортной декларации, выданный таможней, или 
доказательство ввоза (для импортных автомобилей).

 Подтверждение покупки облигаций местного развития или облигаций 
городских железных дорог

 Квитанция об уплате налога на приобретение транспортного средства

Список документов для регистрации подержанного автомобиля

 Заявление о регистрации передачи

 Регистрационная карточка транспортного средства

 Свидетельство о страховании ответственности

 Удостоверение личности

 Передаточное свидетельство

 Свидетельство печати передающего (при продаже автомобиля)

 При обращении по доверенности: доверенность, удостоверение 
личности агента, свидетельство печати поверенного

 Подтверждение покупки облигаций местного развития или облигаций 
городских железных дорог
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 Квитанция об уплате налога на приобретение транспортного средства

  

Если транспортное средство не было зарегистрировано, по 
истечении 15-дневного срока регистрации с даты передачи, в 
течение 10 дней взимается штраф 100 000 вон. Если просрочка 
превышает 10 дней, начисляется штраф в размере 10 000 вон в 
день до достижения общей суммы штрафа 500 000 вон.

Что такое налог на автомобиль? 02

Это налог, взимаемый 1 июня и 1 декабря каждого года с владельцев 
транспортных средств, зарегистрированных в реестре или в отделении 
местной администрации. 

Срок уплаты

 Первое полугодие : с 16 по 30 июня

 Второу полугодие : с 16 по 31 декабря

В случае неуплаты

 Пени : если налог на автомобиль не уплачен вовремя, взимается пени в 
размере 3%.

 Дополнительное пени : если сумма просроченного налога составляет 
300 000 вон или более, взимается дополнительное пени в размере 0,75% 
в месяц (до 60 месяцев)

 Продолжительная неуплата может привести к таким неблагоприятным 
последствиям, как конфискация и продажа автомобиля на торгах.

Что такое снятие автомобиля с учета? 03

При утилизации автомобиля владелец должен снять автомобиль с учета в 
отделе регистрации и заплатить регистрационный и лицензионный сбор.

 Срок снятия с учета : в течение 1 месяца с даты утилизации

 Штраф за не снятие с учета после утилизации автомобиля : через 1 
месяц после утилизации за 10 дней просрочки начисляется штраф 50 000 
вон. Если просрочка превышает 10 дней, начисляется штраф в размере 
10 000 вон в день до достижения общей суммы штрафа 500 000 вон.

Список документов для снятия автомобиля с учета

 Заявление на снятие транспортного средства с учета

 Свидетельство о регистрации транспортного средства

 Акт приема-передачи списанного автомобиля, выданный компанией 
по утилизации автомобилей

 Документы, подтверждающие место использования

 При обращении по доверенности: удостоверение личности агента, 
свидетельство печати владельца, доверенность с печатью.

При незаконной парковке или остановке автомобиля взимается 
штраф

Штрафы за нарушение правил парковки, остановки                            (Ед : вон)

Место 
нарушения

Тип 
автомобиля

Размер 
штрафа

При 
добровольной 

оплате 
(скидка 20%)

Максимамльная 
сумма штрафа 

(до 60 месяцев)

Общая зона

легковой 40 000 32 000 70 000

пассажирский 
и др.

50 000 40 000 87 500

Зона защиты 
детей

легковой 120 000 96 000 210 000

пассажирский 
и др.

130 000 104 000 227 500
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Разметка запрещенных для парковки мест
- Сплошная белая линия : парковка и остановка разрешены
- Желтая пунктирная линия : разрешена остановка до 5 мин, 

парковка запрещена
- Сплошная желтая линия : зоны с разной доступностью парковки 

в зависимости от времени и дня недели
- Двойная сплошная желтая линия : парковка и остановка 

запрещены

Налоги на резидентов

Налог на резидента (частное лицо) 01

 Налогоплательщик : физическое лицо (глава семьи) по 
подведомственному адресу (по месту пребывания для иностранцев) на 
дату налогового обложения (1 июля каждого года)

 Налоговая ставка : 12 500 вон (включая местный налог на образование)

 Срок оплаты : регулярный сбор (16 августа ~ 31 августа каждого года)

 В случае неуплаты к основному налогу добавляется пени 3%.

Налог на резидента (рабочее помещение) 02

 Налогоплательщики : владельцы частного и корпоративного бизнеса, 
имеющие рабочее помещение установленного размера или больше (за 
исключением непрерывного закрытия более года) на дату налогового 
обложения (1 июля каждого года)

 Налоговая ставка : базовая ставка налога + ставка налога на общую 
площадь

- Базовая ставка налога (включая местный налог на образование)
 • Индивидуальный предприниматель :  62 500вон
 •  юридическое лицо (размер капитала или инвестиций менее 3 млрд 

вон ~ более 5 млрд вон) : 62 500 вон ~ 250 000 вон
- Ставка налога на общую площадь
 •  Общая площадь рабочего помещения : 250 вон за квадратный 

метр
 •  Помещения для сброса сточных вод или загрязняющих веществ : 

500 вон за 1 квадратный метр (превышает в 2 раза)

 Срок уплаты : подача сведений и оплата (с 1 по 31 августа каждого года)

 Освобождение от уплаты налога : предприятия с общей площадью не 
более 330 квадратных метров.

Налог на резидента (сотрудника) 03

 Налогоплательщик : работодатель, выплачивающий зарплату 
сотрудникам

 Налоговая ставка : 5/1000 от общей заработной платы сотрудника
 Срок уплаты : до 10 числа месяца, следующего за датой платежа
 Освобождение от уплаты налога : в случае, если среднемесячная 
сумма общей заработной платы сотрудников соответствующего 
предприятия за последний год составляет менее 150 миллионов вон

Наложение штрафа 04

В случае неподачи декларации и не оплате налога налогоплательщиком, к 
основному рассчитанному налогу прибавляется штраф за неподачу декларации 
(10 - 40%) и штраф за просрочку платежа (0,025% в день).
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Неблагоприятные последствия неуплаты 
местных налогов

Начисление пени 01

 Субъект : лицо, не уплатившее налог в указанную дату

 Способ исполнения
- Пени : по истечении срока первоначального платежа начисляется 3% 

от суммы просрочки местного налога.
- Дополнительное пени : со дня истечения срока уплаты местного 

налога каждый месяц начисляется 0,75% от суммы задолженности 
согласно статье 30 «Закона о взимании местных налогов» 

           Дополнительное пени начисляется при превышении суммы 
неуплаченного налога 300 000 вон (по каждой налоговой категории), 
период начисления дополнительного пени не превышает 60 месяцев.

Наложение ареста на имущество 02

 Субъект : налогоплательщик, получивший напоминание и не 
уплативший налог в установленный срок

 Способ исполнения : арест имущества неплательщика независимо 
от наличия недвижимости, транспортных средств, механического 
оборудования, депозитов, заработной платы и т. д.

Продажа арестованного имущества 03

 Субъект : неплательщик, чье имущество арестовано

 Способ исполнения : запрос на продажу в Корейскую корпорацию по 
управлению активами

Наложение ареста на номерной знак 
транспортного

04

 Субъект
 автомобиль с задолженностью по уплате автотранспортного налога

 Способ исполнения
- если задолженность по налогу на транспортное средство не 

была уплачена в течение периода уведомления, номерной знак 
транспортного средства изымается

- мероприятия по аресту проводятся в любое время течение года 
(если время и место не указано)

•  Сумма штрафа за задолженность по автотранспортному налогу, 
наложенному городом Тэгу (включая автономные округа), 
составляет 300 000 вон и более, номерные знаки изымаются для 
автомобилей с периодом просрочки более чем на 60 дней.
Нарушение Закона об управлении транспортным средством, 
нарушение правил технического осмотра транспортного средства, 
отказ от обязательного автомобильного страхования, нарушение 
движения по выделенным полосам для автобусов, нарушение правил 
парковки и др.

Предоставление данных о задолженности 
иностранцев

05

 Субъект
- лица, чья задолженность по местным налогам длится более 1 года и 

составляет свыше 1 млн вон
- лица, имеющие задолженность по местному налогу 3 или более раз и 

задолженность в размере 50 000 вон или более
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 Способ исполнения : предоставление министру юстиции такой 
информации, как личная информация о задолженностях иностранца и 
сумм задолженности

      ※  Применяется при рассмотрении разрешений на пребывание 
иностранцев в соответствии с «Законом об иммиграционном 
контроле»

Ограничение на выдачу лицензии на ведение 
предпринимательской деятельности

06

 Субъект : лица, которые ведут бизнес с разрешения местных 
властей, не уплатившие местные налоги три или более раз, с суммой 
задолженности 300 000 вон и более.

 Способ исполнения : в случае трех и более задолженностей по 
местному налогу без уважительной причины накладываются 
ограничения на продление государственной лицензии на ведение 
бизнеса и аннулируется запрос о приостановлении действия лицензии 
в компетентный орган и ответственный департамент

          Расчет количества просроченной задолженности производится один 
раз по одному экземпляру налоговой накладной

Предоставление информации о задолженности и 
прочих материалов

07

 Субъект : в случае если сумма задолженности или недоимки 
составляет 5 млн вон или более и при просрочке уплаты местных 
налогов более одного года или трех и или более раз в год

 Способ исполнения : предоставление информации о просроченной 
задолженности кредитно-информационным компаниям или 
агентствам по сбору кредитной информации в соответствии со статьей 
25 «Закона об использовании и защите кредитной информации»

Способы уплаты местных налогов

 Через Интернет
- Оплата при помощи банковского перевода и кредитной картой 

после авторизации с аккредитованным сертификатом
- Часы использования 07:00 ~ 23:30(365 дней в году)
 • Оплата через сайт Wetax (www.wetax.go.kr)
 • Платеж через сайт Giro (www.giro.or.kr)
 •  Оплата через сайт Местного налогового управления г.Тэгу (http://

etax.daegu.go.kr)
 • Интернет-банкинг (на домашней странице любого банка)
 • Оплата баллами кредитной карты : Wetax и Giro

 Оплата кредитной картой
- Интернет-платеж (требуется регистрация членства в Giro с помощью 

аккредитованного сертификата)

                 Оплата через сайт Местного налогового управления г. Тэгу (07:00 ~ 
22:00) : возможна оплата без сертификата (BC, Samsung, Hyndai card)

- Оплата через банковский терминал/банкомат
                 В случае использования кредитной карты другого банка будет 

взиматься комиссия за использование устройства в размере 900 вон

 ARS платеж (080-788-8080, бесплатная линия)
- Часы использования 07:00 ~ 23:30 (365 дней в году)
- Способ оплаты: оплата кредитной картой (не подходит для City Card)

                 После аутентификации через мобильный телефон вы можете 
использовать личную кредитную карту или карту других лиц.

<Часы использования могут отличаться в зависимости от 
графика работы финансового учреждения> 
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Контакты для консультаций по местным налогам

Название 
подразделения

Название 
группы

Номер 
телефона Курируемая деятельность

Налоговое 
управление 1

Налоговый отдел 1 053-666-2381 Налог на приобретаемое имущество, 
налог на имуществоНалоговый отдел 2 053-666-2391

Отдел по местному 
подоходному налогу 053-666-2351 Местный подоходный налог

Отдел по налогам для 
резидентов 053-666-2331 Налог на резидента

Отдел по взысканию пени 053-666-2374
Расчет и раскрытие индивидуальной 
стоимости недвижимого имущества

Налоговое 
управление 2

Отдел по транспортному 
налогу 053-666-2401

Налог на приобретаемое 
транспортное средство, налог на 
транспортное средство

Отдел по управлению 
задолженностью 053-666-2421 Задолженность по местным налогам

Отдел по расследованию 
просрочек по 
неналоговым доходам

053-666-3091
Задолженность по неналоговым 
доходам

Транспортный 
отдел

Отдел по управлению 
транспортом 053-666-3023

Запросы о нарушениях парковки и 
остановки

  Адрес г.   
Тэгу, Сусонгу, Тальгуболь-дэро, 2450 
(Помо-дон)

   Маршруты 
автобусов

•  Администрация Сусонгу : 100, 309, 
323-1, 413, 425, 509, 609, 649,724, 
840, 939, 990, 991, Тонгу 1-1, Сусон 1

•  Напротив администрации 
Сусонгу : 100-1, 309, 323, 413, 509, 
609, 649, 724, 840, 939, 990, 991, 
Тонгу 1, Сусон 1-1

  Как нас найти  

  Городская железная дорога
After getting off at line 2 Suseong-gu Office Station, 6 minute walk towards the Beomeo intersection from exit 2 
(Approximately 400m)

Вокзал Тонтэгу

Йоннам Ильбо

2 линия метро, ст. 
Тэгу Ынхен

2 линия метро, 
ст. Помо

3 линия метро, ст. 
Стадион Сусонгу

Старшая женская 
школа Тэгу

2 линия метро, ст. 
Манчхон

Тэгу MBC

Старшая женская 
школа Тэгу

Верховная прокуратура Тэгу

Библиотека Помо

Администрация Сусонгу
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2021 수성구 행정구역 · 인구 · 재정

행정구역
01

○	면  적	:	76.53㎢

-	법정동	:	26개동

-	행정동	:	23개동

-	통	:	596통

-	반	:	4,238반

인 구
02

○	인구 및 세대현황

-	총인구	:	425,988명

-	세   대	:	170,870세대

-	내국인	:	424,314명(남자 : 205,293명, 여자 : 219,021명)

-	외국인	:	1,674명(남자 : 690명, 여자 : 984명)

○	연령별 인구																																																																		(단위 : 명)

구분
0세 ~ 
9세

10세 ~ 
19세

20세 ~ 
29세

30세 ~ 
39세

40세 ~ 
49세

50세 ~ 
59세

60세 ~ 
69세

70세 
이상

합계

남 15,320 27,237 29,696 20,819 33,201 36,383 24,599 18,038 205,293

여 14,464 24,258 25,707 22,007 39,665 38,768 27,533 26,619 219,021

 범어1동

 범어2동

 범어3동

 범어4동

 만촌1동

 만촌2동

 만촌3동

 수성1가동

 수성2,3가동

 수성4가동

 황금1동

 황금2동

 중동

 상동

 파동

 두산동

 지산1동

 지산2동

 범물1동

 범물2동

 고산1동

 고산2동

 고산3동

< 행정동 >

재 정
03

○	2021 예산규모																																																										(단위 : 백만원)

계 일반회계 특별회계 재정자립도

703,928(100.0%) 686,836(97.6%) 17,091(2.4%) 26.1%

○	세입 · 세출예산

희망을 나누는 
복지도시 건립

4,219억원

• 노인�청소년 및 국가유공자 
지원                1,621억원

• 보육�가족 및 여성지원 
                      1,141억원

• 기초생활보장지원 
                       803억원

•취약계층 지원      595억원

• 일자리 창출 및 고용안정 
                        59억원

생명과 재산을 지켜주는 
안전한 도시건설

277억원

• 도로건설 및 시설물 관리 
                        71억원

• 교통시설물 정비 및  
주차공간 확충     165억원

• U-수성통합관제센터 운영 
                        11억원

• 체계적인 재난관리 등 
                       30억원

웃음이 넘치는 
행복도시 실현

227억원

• 자연과 인간이 공유하는  
도시기반 조성       117억원

• 친환경적이고 효율적인  
하천관리              52억원

• 지역경제 및 근교농업 육성 
                         22억원

• 건강한 산림환경 조성 
                        36억원

활기찬 삶을 영위하는 
건강도시 구현

146억원

• 맞춤형 보건서비스 제공 등 
                        54억원

•질병발생예방        85억원

•선진위생문화 정착   7억원

총예산규모

7,039억원

깨끗하고 아름다운 
도시환경 조성

269억원

• 청결한 도시환경 관리 
                       258억원

• 수질 및 대기환경 보전 등 
                         11억원

주민 중심의 
자치역량 강화

318억원

•일반행정            280억원

•열린의회 운영 지원 
                           20억원

• 건전한 지방재정 운용 및  
자주재원 확충        18억원

글로벌 리더 양성 및 
지식 문화 소통도시 조성

443억원

• 문화예술 및 관광산업 진흥 
                       188억원

• 글로벌 인재육성 및 평생 
학습체제 구축       84억원

•생활체육 활성화   164억원

•문화유산 보존관리   7억원

인건비, 
예비비 등

1,140억원

•인건비, 예비비 등 
                        1,140억원



도서관•
평생학습센터

 수성도서관

 책숲길도서관

 물망이도서관

 용학도서관

 사월역작은도서관

 범어도서관

 파동도서관

 고산도서관

 무학숲도서관

 고산평생학습센터

 지산평생학습센터

 두산평생학습센터

 수성동평생학습센터

 만촌평생학습센터

 파동평생학습센터

수성구
교육•문화•
체육안내도

대구은행역

수성시장역

수성못역

지산역

범물역

용지역

수성구민운동장역

어린이회관역

황금역

범어역 수성구청역 만촌역

담티역

문화•체육

 수성문화원

 수성아트피아

 수성영상미디어센터

 국립대구박물관

 대구시립미술관

 대구스타디움

 대구육상진흥센터

 대구삼성라이온즈파크

 범어궁도장

 만촌롤러스케이트장

 만촌자전거경기장

 수성구민운동장

 고산정수사업소 축구장

 시민생활스포츠센터

 수성국민체육센터

 수성구청소년수련관

 수성구청소년수련원

 함장생활문화센터

 청소년문화의집

연호역

대공원역 고산역

신매역

사월역
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「2021 외국인 및 다문화 가족을 위한 알기 쉬운 지방세」는	

다문화	가족,	외국인	주민이	함께	하는	지방세,	

“세금”에	대한	이야기를	말씀드리고자	

우리	수성구에서	발간한	지방세	안내책입니다.

지방세란?

지방자치단체가	지역	주민의	생활	환경개선,	복지증진	등	삶의	질	향상을	

위해	필요한	비용을	조달하기	위해서	지역의	주민들에게	부과하는	세금이다.	

지방세의 종류
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월별 지방세 납부 안내

월별 세목 주요내용

1월

자동차세(연납) 1월 ~ 12월분 선납(연세액의 9.15% 공제)

등록면허세(면허)
과세기준일 1월 1일 현재 면허를 받은 

개인 또는 법인

3월 자동차세(연납) 4월 ~ 12월분 선납(연세액의 7.5% 공제)

4월 지방소득세(법인소득) 12월말 결산법인

5월 지방소득세(종합소득) 종합소득세 신고 대상자

6월
자동차세(연납) 7월 ~ 12월분 선납(연세액의 5% 공제)

자동차세(정기) 상반기(1월 ~ 6월) 자동차세(후납)

7월 재산세(주택, 건축물)
•과세기준일 6월 1일 현재 소유자

•주택 1/2, 건축물

8월 주민세(개인분, 사업소분)

•개인분 : 세대주

•사업소분 :  연면적 330㎡ 초과 사업소 및  

일정규모 이상 사업소를 둔  

개인�법인

9월

자동차세(연납) 10월 ~ 12월분 선납(연세액의 2.5% 공제)

재산세(주택, 토지)
•과세기준일 6월 1일 현재 소유자

•주택 1/2, 토지

12월 자동차세(정기) 하반기(7월 ~ 12월) 자동차세(후납)

매월

•주민세(종업원분) : 다음 달 10일까지

•지방소득세(특별징수) : 다음 달 10일까지

•지역자원시설세(특정자원�시설분) : 다음 달 말일까지

수시

•취득세 : 취득일부터 60일 이내

   ※ 상속에 의한 취득세는 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내

•등록면허세 : 등기�등록시, 면허 신청�변경시

•미신고�누락세원 수시부과

•자동차세 일할계산 수시부과
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취 득 세

취득세란?
01

부동산,	자동차	등을	구입했을	때	납세자가	취득가액(과세표준액)에	해당세율을	

적용하여	자진신고	납부하는	세금이다.

취득세 과세표준액은?
02

취득세를	과세할	때	기준이	되는	금액으로서,	부동산,	차량	등을	취득한		

가액을	말한다.	단, 취득가액이 과세관청에서 정한 금액(시가표준액)보다 적을 때는 

시가표준액으로 한다.

취득세의 신고납부는 어떻게 할까?
03

납세의무자가	부동산,	차량	등을	취득하는	경우	해당	재산의	소재지	시�군�

구청	세무부서에	취득한	날로부터	60일	이내(상속은 6개월, 외국에 주소를 둔 경우 

9개월 이내) 자진신고	납부해야	한다.	

취득세를 자진신고 납부하지 않으면?
04

취득세	과세대상을	취득하고	신고납부기간(60일)	이내에	신고	및	납부를	하지		

않으면,	무신고가산세(20/100 ~ 40/100)와	납부지연가산세(1일 25/100,000)를		

본세에	추가하여	더	내야	한다.

재 산 세

재산세란?
01

재산세는	매년	6월	1일을	기준으로	주택(아파트�단독주택 등),	건축물,	토지	등을	

소유한	자에게	7월과	9월에	부과하는	세금이다.	

재산세 납부방법은?
02

납부기한

○	주  택	:	7월	16일	~	7월	31일(1/2),			9월	16일	~	9월	30일(1/2)	

														1년분을	2회(매년 7월과 9월)로	나누어	과세

○	건축물, 선박, 항공기	:	7월	16일~	7월	31일	

○ 토  지	:	9월	16일	~	9월	30일		

       ※  재산세 분할납부 : 재산세의 납부세액이 250만원을 초과하는 경우 납부할 세액의 

일부를 납부기한이 지난 날부터 2개월 이내에 분할납부할 수 있다.  

미납부시 불이익은

○	가 산 금	:		재산세를	납기내	납부하지	않을	경우에는	추가로	3%에	해당

하는	가산금이	부과된다.	

○	중가산금	:		체납된	세액이	30만원	이상인	경우	매월	0.75%에	해당하는		

중가산금이	부과된다(최대 60개월).

○	계속	미납부시	재산	압류	및	공매	등	불이익을	당할	수	있다.	
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자동차세 등

구   분 부과내용

자동차 구입시

지방세

취득세 납부

자동차 보유시 자동차세 납부 

자동차 폐차시 등록면허세 신고납부

주�정차 위반시 과태료 과태료 납부

자동차등록은?  
01

자동차를	구입하였을	경우에는	자동차를	구입한	영수증을	근거로	하여	취득 

세를 먼저 신고납부한	후	취득세납부영수증을	첨부하여	자동차	등록부서에		

자동차등록을	하고	사용하여야	한다.

신규 등록시 구비서류

①	신규등록	신청서	

②	책임보험가입증명서

③	자동차	제작증	

④	세금계산서		

⑤	임시운행허가를	받은	경우	임시운행허가증	및	번호판	2개(앞, 뒤)  

⑥	국립환경과학원	발행	자동차배출가스	인증서	및	소음신청서(수입차)	

⑦	본인등록	시	신분증	지참		

⑧	대리신청시	:	위임장,	대리인	신분증,	위임인	인감증명서		

⑨	세관발행	수입신고필증	또는	수입사실증명(수입차) 

⑩	지역개발채권	또는	도시철도채권매입필증	

⑪	차량	취득세	영수필통지서

중고차 등록시 구비서류

①	이전등록	신청서	

②	자동차	등록증		

③	책임보험가입증명서	

④	신분증		

⑤	양도�양수증명서	

⑥	양도인	인감증명서(자동차매매용)  

⑦	대리신청시	:	위임장,	대리인	신분증,	위임인	인감증명서

⑧	지역개발채권	또는	도시철도채권매입필증		

⑨	차량	취득세	영수필통지서

   

자동차를 구입하여 등록하지 않을 경우 양수일로부터 등록기간 15일 경과 후 

10일 이내는 10만원, 10일 초과시 매 1일마다 1만원씩 붙어 최대 50만원까지의 

범칙금을 부담하게 된다.

자동차세란? 
02

자동차세는	구청에	등록되어	있거나	신고되어	있는	자동차등록원부	상	소유

자에게	매년	6월 1일, 12월 1일을 기준으로	부과하는	세금이다.

납부기한

○	제1기분	:		6월	16일	~		6월	30일

○	제2기분	:	12월	16일	~	12월	31일

미납부시 불이익은

○	가 산 금	:		자동차세를	납기내	납부하지	않을	경우에는	추가로	3%에		

해당하는	가산금이	부과된다.

○	중가산금	:		체납된	세액이	30만원	이상인	경우	매월	0.75%에	해당하는	

중가산금이	부과된다(최대 60개월).

○	계속	미납부시	자동차	압류	및	공매,	번호판	영치등	불이익을	당할	수	있다.
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자동차 등록말소는?
03

자동차를	폐차하고자	하면	자동차	등록부서에	등록말소를	해야하며	등록	

면허세를	납부한다.

○	등록말소 기한	:	폐차일로부터	1개월	이내

○	폐차 후 등록말소 미 이행시 과태료 	:	폐차	후	1개월경과	시	10일	이내		

5만원,	10일	초과시부터	1일	초과마다	1만원,	최고	50만원까지	부과됨.

폐차말소시 구비서류

①	자동차말소등록신청서	

②	자동차등록증	 	

③	폐차업자	발급	폐차	인수증명서	

④	사용본거지를	확인할	수	있는	서류

⑤	대리인	신청시	:		대리인	신분증,	차주	인감증명서	및	인감도장이	날인된	

위임장

차량을 불법으로 주�정차 시 과태료 처분을 받게 된다.

주ㆍ정차위반 과태료                                                     (단위 : 원)

위반장소 차  종 과태료
자진납부시
(20% 경감)

과태료최고액
(최대 60개월)

일반구역
승용 40,000 32,000 70,000

승합 등 50,000 40,000 87,500

어린이
보호구역

승용 120,000 96,000 210,000

승합 등 130,000 104,000 227,500

도로의 차선에 따른 주�정차 금지구역 

•흰색실선 : 주�정차 가능한 구역

•노란색 점선 : 5분 이내 정차만 가능하고 주차는 금지구역

•노란색 실선 : 시간대와 요일에 따라 주�정차 가능여부가 다른 구역

•2중 노란색 실선 : 주�정차 금지구역

주 민 세

주민세(개인분) 
01

○	납세의무자	:		과세기준일(매년 7월 1일)	현재	관내에	주소(외국인은 체류지)를	

둔	개인(세대주)

○	세     율	:	12,500원(지방교육세 포함)

○	납부기한	:	보통징수(매년 8월 16일 ~ 8월 31일)

○	미납부시	본세에	3%의	가산금	추가

주민세(사업소분)
02

○	납세의무자	:		과세기준일(매년 7월 1일)	현재	일정	규모	이상의	사업소를	둔	

개인	및	법인	사업주(1년 이상 계속 휴업시는 제외)

○	세      율	:	기본세율	+	연면적에	대한	세율

-	기본세율(지방교육세 포함)

	 •	개인사업자	:	62,500원

	 •	 법인사업자(자본금액 또는 출자금액 30억원 이하 ~ 50억원 초과)	:		

62,500원	~	250,000원

-	 연면적에 대한 세율

	 •	사업소 연면적	:	1제곱미터당	250원

	 •	폐수 또는 오염물질배출사업소	:	1제곱미터당	500원(2배 중과)

○	납부기한	:	신고납부(매년 8월 1일 ~ 8월 31일)

○	면 세 점	:	사업소	연면적	330제곱미터	이하
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주민세(종업원분)
03

○	납세의무자	:	종업원에게	급여를	지급하는	사업주

○	세     율	:	종업원	급여총액의	1,000분의	5

○	납부기한 :	급여지급일	다음달	10일까지

○	면 세 점 :		최근	1년간	해당사업소	종업원	급여	총액의	월평균	금액이		

1억5천만원	이하인	경우

가산세 부과
04

납세의무자가	신고	또는	납부를	하지	아니하면	산출세액	또는	그	부족세액에	

무신고가산세(10%~40%)와	납부지연가산세(1일 0.025%)를	본세에	합하여	보통

징수함.

지방세 체납시 불이익

가산금 징수
01

○	대     상	:	납기내	미납부자	

○	적용방법	

-	가	산	금	:	최초	납부기한	경과시	체납된	지방세의	3%를	가산	

-	중가산금	:		체납된	지방세를	납부기한이	경과한	날로부터	매1월	경과

시마다	체납된	지방세의	0.75%를	「지방세징수법」	제30조		

가산금에	가산	

       ※  중가산금은 체납세액이 30만원 미만(세목별)은 제외하며, 중가산금을 가산하여  

징수하는 기간은 60개월을 초과하지 못함 

재산압류
02

○	대     상	:	독촉장을	받고	지정된	기한까지	납부하지	않은	납세자	

○	적용방법	:		부동산,	자동차,	기계장비,	예금,	급여	등	불문하고	체납자		

소유의	재산	압류	

압류재산의 매각
03

○	대     상	:	압류된	재산이	있는	체납자	

○	적용방법	:	한국자산관리공사에	매각	의뢰	

자동차등록 번호판 영치
04

○	대     상	:	자동차세를	체납한	자동차

○	적용방법

-	독촉기간내	체납된	자동차세를	납부하지	않은	경우	자동차등록번호판을	

영치

-	영치활동은	연중실시(영치 시기나 장소 불특정함)

 • 대구광역시(자치구 포함)에서 부과한 자동차관련 과태료 체납액이  

30만원 이상이고, 60일을 넘어 체납한 자동차에 대해서도 자동차등록

번호판을 영치

   -  자동차관리법 위반, 자동차검사위반, 자동차의무보험 미가입,  

버스전용차로 위반, 주정차위반 등
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한
  국

  어

외국인 체납자료 제공
05

○	대     상

-	지방세	체납액이	1년	이상	지나고	100만원	이상인	자

-	지방세를	3회	이상	체납하고	체납액이	5만원	이상인	자

○	적용방법	:		법무부장관에게	외국인	체납자의	인적사항,	체납액	등		

정보제공

      ※ 「출입국관리법」에 의한 외국인 체류 관련 각종 허가 심사시 이용

관허사업의 제한 
06

○	대     상	:		지방자치단체의	허가	등을	받아	사업을	경영하는	자가	지방세를	

3회	이상	체납한	경우로서	그	체납액이	30만원	이상일	때	

○	적용방법	:		정당한	사유	없이	지방세를	3회	이상	체납한	경우	인�허가	주무

관청	및	위임부서에	관허사업의	신규�갱신	제한,	면허정지�허가

취소	요구	

      ※ 체납횟수 계산은 납세고지서 1통을 1회로 보아 계산

체납액 등 자료 제공 
07

○	대     상	:		체납액	또는	결손처분액이	5백만원	이상인	경우로	지방세	체납

액이	1년	이상	경과하거나	1년에	3회	이상	체납한	경우	

○	적용방법	:		「신용정보의	이용	및	보호에	관한	법률」	제25조의	규정에	따른	

신용정보회사	또는	신용정보	집중기관에	체납액	등	정보제공	

지방세 납부방법 안내

○	인터넷 납부

-	공인인증서	로그인	후	계좌이체	및	신용카드	납부

-	이용가능시간	07:00	~	23:30(365일 가능)

	 •위택스납부(www.wetax.go.kr)

	 •인터넷	지로납부(www.giro.or.kr)

	 •대구사이버지방세청(http://etax.daegu.go.kr)

	 •은행	인터넷뱅킹(각 은행 홈페이지)

	 •신용카드	포인트	납부	:	위택스	및	인터넷지로

○	신용카드 납부

-	인터넷(공인인증서로 지로 회원가입 필수)	납부

           ※  대구사이버지방세청(07:00 ~ 22:00)  

: 인증서 없이 납부 가능(BC, 삼성, 현대카드)

-	은행	CD/ATM기(현금입출금기) 납부

          ※ 타행 신용카드 이용시 1회당 기기이용료 900원 청구

○	ARS 납부(080-788-8080, 무료) 

-	이용가능시간	07:00	~	23:30(365일)

-	납부방법	:	신용카드	납부(씨티카드 납부불가)

          ※ 본인휴대폰을 통한 인증 후 이용, 본인 및 타인명의 카드 가능

 < 이용가능시간은 금융기관별로 다소 차이가 있을 수 있습니다. >
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지방세 상담창구

부서명 팀명 전화번호 관련업무

세무1과

부 과 1 팀 053-666-2381
부동산취득세, 재산세

부 과 2 팀 053-666-2391

지 방 소 득 세 팀 053-666-2351 지방소득세

주 민 세 팀 053-666-2331 주민세

과   표   팀 053-666-2374 개별주택가격 산정 및 공시

세무2과

자 동 차 세 팀 053-666-2401 자동차취득세, 자동차세

체 납 정 리 팀 053-666-2421 지방세 체납

세외수입체납팀 053-666-3091 세외수입 체납

교 통 과 교 통 지 도 팀 053-666-3023 주정차위반과태료 관련 문의

  주  소   

대구광역시 수성구 달구벌대로 

2450(범어동)

  버스노선

• 수성구청 앞 : 100, 309, 

323-1, 413, 425, 509, 609, 

649,724, 840, 939, 990, 

991, 동구1-1, 수성1

• 수성구청 건너 : 100-1, 309, 

323, 413, 509, 609, 649, 

724, 840, 939, 990, 991,  

동구1, 수성1-1

대구여자고등학교

지상철 3호선
수성구민운동장역

대구 MBC

영남일보

대구고등검찰청

지하철 2호선
수성구청역

지하철 2호선
만촌역

수성구립 범어도서관

동대구역

지하철 2호선
범어역

지하철 2호선
대구은행역 수성구청

  찾아오시는 길  

  지하철

• 2호선 수성구청역 하차 후 2번 출구에서 범어네거리 방향으로 도보 6분(약 400m)


