2019
A Prefeitura de Toyohashi, realizará a declaração Individual de Imposto de Renda com presença de
intérpretes em Português, Espanhol, Inglês e Tagalog, direcionado aos assalariados que se enquandram
nas condições abaixo:

GRATUITO
Necessário
Reservar !!

17 dez ~

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

A empresa não fez o ajuste de final de ano 2018.
Mudou de emprego ou ficou desempregado.
Não declarou todos os dependentes (incluindo dependentes do exterior)
Tem mais de 2 fontes de rendas.
Despesas médicas familiar acima de 100 mil yenes.
Recibos médicos familiar de farmácia OTC acima de 12 mil
Seguro de saúde Kokumin ou seguro de vida.

Atenção: 1.Não atenderemos autônomos. (Deverá ir diretamente na receita - zeimusho)
2.Para quem comprou imóveis, poderá fazer conosco somente a partir do segundo ano. (primeira declaração
deverá ser feita na feita no próprio zeimusho).

Data:

3 de Fev. (dom) e 10 de Fev. (dom)

Local:
Intérpretes:
Reservas:

Prefeitura de Toyohashi 13º andar
Português, Espanhol, Inglês, Tagalog
Necessário por via tel, email ou pessoalmente
(1.Nome completo, 2. Cidade, 3. Nacionalidade, 4.Telefone, 5. Ano a declarar, 6. O que declarar)
80 pessoas por dia (ordem de inscrição)
Prefeitura de Toyohashi (organizador: Associação Internacional de Toyohashi)
Associação dos Contadores de Tokai
NPO-ABT Associação Brasileira de Toyohashi, Associação Filipina de Toyohashi

Vagas:
Realizador:
Apoio:

10:00 ~ 16:00 hs

Documentos necessários: 0s documentos variam conforme o que for declarar

TODOS deverão trazer
 DEPENDENTE NO JAPÃO
- Zairyu card e My number de todos (+cópias frente e verso)
 DEPENDENTE NO EXTERIOR
- Certidão nascimento ou casamento (original com tradução + cópias)
- Comprovante remessas bancárias (de cada dependente)
 DESPESAS MÉDICAS
(+ cópia capa e anti-capa)
- Recibos médicos (acima 100 mil) já somado com o total
5. Carimbo (inkan)
- Recibos médicos OTC de farmácias (acima 12 mil) +
Resultado do exame médico geral (anual)
 SEGURO DE SAÚDE E VIDA
- Comprovante do pagamento do seguro (kokumim hoken, shakai, seguro vida)
 IMÓVEIS - Declaração da receita referente ao Ano e Saldo do finaciamento bancário.
1. Comprovante de renda
(Todos Gensen Original)
2. Zairyu card (+cópia fren/verso)
3. My number (+cópia fren/verso)
4. Caderneta bancária

Reservas: Associação Internacional de Toyohashi Ekimae Odori 2-33-1 Kaihatsu biru 3º andar
Tel: 0532-55-3671 (10:00~17:00hs) / Email: guida@tia.aichi.jp

