
 

 

 
   

 
 

Consultas sobre a Declaração de Imposto de Renda serão realizadas aos estrangeiros, na Associação Internacional de 

Toyokawa, como se segue. Haverá intérpretes de português e espanhol no dia e local referido.
 

 

1) Pessoas que não realizaram o ajuste de final de ano em 2019; 

2) Pessoas que trocaram/se deslicaram do emprego em 2019; 

3) Pessoas que não declararam os dependentes (inclusive remessa para dependentes 

no exterior); 

4) Pessoas que receberam fontes de renda de 2 ou mais locais em 2019; 

5) Pessoas que pagaram despesas médicas no valor maior que o padrão estabelecido 

(mais de 100.000 ienes/família) em 2019; 

6) Pessoas que compraram remédios de OTC, no valor de mais de 12.000 ienes/família 

em 2019; 

7) Pessoas que não declararam taxas de Seguro Nacional de Saúde e de Seguro de Vida 

que foram pagas em 2019. 

 

Data e horário: 16 de fevereiro de 2020 (dom), a partir das 10h às 16h 

Local: Kinro Fukushi Kaikan de Toyokawa, sala de audiovisual (1º andar) 

Intérprete: português e espanhol 

Reserva: será necessário (via telefone/e-mail) 

(informar o nome completo, endereço, nacionalidade, nº. de telefone, anos fiscais a serem declarados 

 e o conteúdo da declaração)  

Vagas: 30 pessoas (por ordem de inscrição) 

Organizador: Associação Internacional de Toyokawa 

Patrocínio: Associação de Assesores fiscais (filial de Toyohashi), Setor de Imposto Municipal de Toyokawa 
 

 

 

Gensen choshuhyo (original), Zairyu card (cópia frente e verso), Cartão de My number (cópia frente e verso), 

Caderneta bancária (cópia), carimbo pessoal (inkan) 

 

 
 

・ No caso de ter dependentes no Japão: Zairyu card e cartão de My number de todos os dependentes (cópia 

frente e verso). 

・ No caso de estar enviando remessa de dinheiro para os dependentes no exterior: certidão de 

nascimento/casamento (com a tradução japonesa), comprovante de remessa bancária (de cada dependente). 

・ Despesas médicas: recibos de pagamento expedidos por instituições médicas (mais de 100.000 ienes no total), 

recibos de pagamento de remédios de OTC (mais de 12.000 ienes no total), atestado de exame de saúde, etc.  

・ Com relação ao seguro de saúde e seguro de vida: comprovante de pagamento de taxas de Seguro Nacional 

de Saúde, Seguro de Vida, etc.  

・ Dedução de financiamento bancário para a compra de moradia: especificação do cálculo de dedução de 

financiamento para a compra de moradia, comprovante do valor restante do financiamento bancário. 
 

 

【Reserva/Contato】Associação Internacional de Toyokawa   

Endereço: Toyokawa-shi, shinmichi-cho, 1-1-3   Telefone: 0533-83-1571   E-mail: oiden.tia@toyokawa-tia.jp 

Documentos necessários (para todos em geral) 

Outros documentos 

Gratuita 
É necessário realizar 
a reserva (a partir 

de 16/dez) 

Ano 2020 


