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12(ter) de fevereiro砰17(seg) de março
DECLARAÇÃO DE RENDA, DECLARAÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL刷ROVINCIAL
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Pessoas que precisam fazer a Declaração de Renda
ㇶQuando o cálculo feito a base da diferença de  valor total de lucro

de negócio, imóveis e dividendo ,excede o valor de dedução de

dividendo.

ㇷAssalariado que a renda anual ultrapassa ¥20.000.000

ㇸPessoas que recebem o salário só de um lugar que além do salário

ou indenização, tem outras rendas que o total, ultrapassa  ¥200,000.

ㇹPessoas que recebem o salário de mais de 2 lugares que o total do

salário que não foi feito o reajuste do final do ano, mais as rendas alé

m do salário e indenização, ultrapassa  ¥200,000.

Pessoas que terão restituição ao fazer a Declaração de Renda
As pessoas que não têm necessidade de fazer a declaração, que o

desconto na fonte esteja a mais, poderão fazer a declaração, para

obter a restituição.

ㇶAs pessoas que têm a renda salarial ou indenização que recebem a

dedução de despesa médica ou dedução especial de aluguel da

moradia.

ㇷAs pessoas que pararam de trabalhar no meio do ano de 2007 que

por não estarem  empregados, não fizeram o reajuste do final do ano.

互互互互Informação: Sobre Declaração de Renda, Receita NacionalInformação: Sobre Declaração de Renda, Receita NacionalInformação: Sobre Declaração de Renda, Receita NacionalInformação: Sobre Declaração de Renda, Receita Nacional 伍珙伍珙伍珙伍珙72727272♭♭♭♭2111211121112111珩珩珩珩
互互互互互互互互互互互互互互互互Imposto Municipal e ProvincialImposto Municipal e ProvincialImposto Municipal e ProvincialImposto Municipal e Provincial 伍伍伍伍Prefeitura Setor de ImpostoPrefeitura Setor de ImpostoPrefeitura Setor de ImpostoPrefeitura Setor de Imposto 珙珙珙珙76767676♭♭♭♭1182118211821182珩珩珩珩

PERÍODO DE DECLARAÇÃO
12(ter) de fevereiro(篇篇篇篇)鰣鰣鰣鰣17(seg) de março
ĆSábado e domingo não atende, exceto 24(dom) de fevereiro e 2

(dom) de março.

Horário de atendimento: das 9:00鰣17:00hs
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COMO DECLARAR

互A declaração de renda é um sistema pelo qual o

contribuinte declara corretamente sua renda e imposto corretamente

para contribuição.

No local de declaração, sente-se onde tem vaga e preencha de acordo

com o manual.

Se tiver dúvidas ao preencher, chame o funcionário encarregado

levantando a mão para fazer perguntas.

Quem puder preencher sozinho, é pratico fazer em casa e enviar pelo

correio.

Envio pelo correio

Receita Nacional珙鯉485-8651Komaki Zeimusho互72-2111珩

Declaração de imposto municipal刷provincial: Setor de Imposto

                                                                      珙485-8650互76-1182珩

Pontos de cuidado ao preencher

Dedução de despesa médica

互互互互Subtrair da despesa médica pago伍o valor que foi pago por seguro.

Descontando¥100.000 ou 5% do valor total da renda (menor valor), o

resto obtido será o valor de dedução (limite máximo de ¥2.000.000).

Dedução de conjugue e dependente

互互互互Pessoas de valor total da renda que é menos de ¥380.000 (exceto

funcionário família) que se enquadra nas condições a seguir: O

conjugue com comunhão de mesa e habitação e outros dependentes.

Criança que está sendo cuidado por incumbência do prefeito.

Idoso que está sendo cuidado por incumbência de previdência social.

Dedução especial de conjugue

互Pessoa declarante de renda, o valor total da renda  é menos de

¥10.000.000, conjugue de renda¥380.000 a ¥760.000. Pessoa que não

seja dependente do outro contribuinte. Pessoas funcionário familiar.

Dedução por invalidez

互O contribuinte, conjugue ou dependente que tenha o certificado de

deficiência, emitido por Ministério de Saúde e Trabalho ou pela provín-

cia, tem direito de dedução.

ＵPortador de certificado de Assistência à Terceira Idade ( grau 1 a 5)

superior a 65 anos, mesmo não tendo o certificado de deficiência,

tendo o certificado de dedução por deficiência emidido por setor de

Assistência à Terceira Idade da prefeitura, terá a dedução.

Documentos necessários

喫Comprovante de renda 珙Gensen original珩喫Comprovante de

pagamento de taxa de Seguro Nacional de Saúde珙enviado pela

prefeitura珩喫Certificado de dedução (粃輩火蕚蟷)

da taxa de Aposentadoria Nacional 珙enviado pelo Seguro Social)

喫Comprovante pago de seguro de vida,de terremoto

喫Certificado de deficiência 珩喫Formulário de declaração de renda

(caso tenha recebido da Receita Nacional喫Carimbo, caderneta de

banco, caneta e calculadora.

ＵSe tiver a declaração de ano anterior.

Alterações de imposto de renda

Alteração de alíquota

互互互互A divisão de 4 categorias para 6 categorias.

Abolição de redução de imposto taxa fixa

互Abolido desde declaração de renda referente ao ano 2007.

Criação de seguro contra terremoto

互Com a reforma de dedução de taxa de seguro contra danos, foi

criado a nova dedução da taxa de seguro contra terremoto.

Dedução da taxa de seguro contra terremoto瑦瑦瑦瑦Valor total pago

(limite de ¥50.000).Por esta medida, a dedução da taxa de seguro

contra danos de curto prazo será abolida. O de longo prazo que fez o

contrato até o final de 2006, continua tendo dedução.

No caso de haver seguro contra terremoto e seguro contra danos de

longo prazo num contrato, poderá escolher um dos dois para dedução.

Pagamento de imposto por transferência bancária

互Para pagamento de imposto de renda dos autônomos, a transferên-

cia da conta bancária é seguro e prático. Quem vai utilizar este meio de

pagamento, favor fazer o trâmite no banco onde tem a conta ou

apresente o requerimento de transferência da conta碁講⎦ů塀柞竭

蠡属捨蟷語para Receita Nacional, até 17(seg) de março: imposto de

renda, 31 (seg) de março: imposto de consumo.

Pessoa residente no Komaki no 1 de janeiro de 2008, que não se

enquadram nos requisitos a baixo, não dependendo o valor da

renda,favor fazer a declaração

塩Pessoa que fez a declaração de renda

於Assalariado que a sua renda é comunicado à prefeitura

汚Pessoa de renda apenas o salário ou aposentadoria que deseja a

restituição de ( despesa médica,taxa de seguro e de dependente, é

necessário declarar).

ＵPessoas inscrito no Seguro Nacional de Saúde,que a renda é de

pensão ou subsídio por invalidez, tem caso que terá redução da taxa

de seguro de saúde, fazendo a declaração.

Principais alterações

Processo de medidas referentes à transferência

da fonte de receita

互Com a transferência da fonte de receita, as pessoas que sofreram a

influência de aumento de tributação do imposto municipal e provincial,

sem diminuição de imposto de renda, fazendo a declaração, terá a

restituição do imposto municipal e provincial pago do ano 2007.

ＵTerá que fazer a declaração separado desde 1 à 31 de julho de

2008.

Quando se aproxima o final do prazo de declaração deve haver

congestionamento. Aconselhamos a fazer antecipadamente.

Durante o período de declaração de renda não atende na Receita

Nacional e prefeitura sobre declaração.

Jnqptup!nvojdjqbm!f!qspwjodjbmJnqptup!nvojdjqbm!f!qspwjodjbmJnqptup!nvojdjqbm!f!qspwjodjbmJnqptup!nvojdjqbm!f!qspwjodjbm
斃斃斃斃刷刷刷刷0鴈⁴0鴈⁴0鴈⁴0鴈⁴

互Declaração de renda pelo internet

互互互互Utilize o home -page de Receita   Federal

No home-page de Declaração de Imposto de Renda

珙http://www.nta.go.jp珩pode acessar 24 hs.

Devem fazer a declaração塩No caso de gasto elevado na

despesa médica, a fim de restituição.

於Na compra e venda de ações, quando teve lucro ou

prejuízo.

Poderá elaborar o formulário azul, Especificação de

balanço e declara ção de imposto de consumo.
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ALTERAÇÃO DE
碁碁碁碁SISTEMA DE SEGURO NACIONAL
DE SAÚDE語語語語Desde abril de2008

霸癩霸癩霸癩霸癩20朮朮朮朮琰琰琰琰蠻蠻蠻蠻拘穀拘穀拘穀拘穀
碁碁碁碁楼鴈筑框胎粉韮柤楼鴈筑框胎粉韮柤楼鴈筑框胎粉韮柤楼鴈筑框胎粉韮柤語語語語控控控控哇哇哇哇腰酷合溝腰酷合溝腰酷合溝腰酷合溝

Com a criação de novo sistema de assistência
médica aos idosos vançados, desde abril de 2008, o Sistema de
Seguro Nacional de Saúde sofreu alterações.

塩塩塩塩Os segurados do Seguro Nacional de Saúde,
serão até menos de 75 anos de idade.
互Os cadastrados no Seguro Nacional de Saúde珙segurados珩,serão
menos de 75 ano,quando completa 75anos珙exceto pessoas
deficientes,até 65 anos珩,serão cadastrados no Assistência Médica
aos Idosos Avançados歙袗㔾滽70膝̃韮柤, deixando de ser
segurados de Seguro Nacional de Saúde.
於於於於O Cálculo de Tributo de Taxa de Seguro
互A taxa de contribuição do Seguro N.de Saúde é calculada,incluindo
o 碁Fundo de Ajuda aos Idosos Avançados語para apoiar os
segurados com mais de 75 anos que vão se cadastrar no Sistema de
Assistência Médica aos Idosos Avançados
汚汚汚汚Desconto Especial da Taxa de Contribuição de Seguro N. de
Saúde珙珙珙珙Descontado da  aposentadoria珩珩珩珩
互As pessoas que se enquadram em todos ítens abaixo de 塩 à 汚
serão sujeitos à desconto especial:
塩O chefe da família é cadastrado e todos membros da família que
são cadastrados, são menos de 65砰75anos.
於O chefe da família que recebe aposentadoria, que o valor anual
ultrapassa ¥180.000.
汚Quando o valor total da taxa de Seguro de Assistên- ncia à Terceira
Idade mais a taxa de Seguro N. de Saúde é menos de metade da
aposentadoria.
ＵPessoa que não enquadra nos ítens acima, continua contribuição
normal.
ＵA data da vigoração da reforma varia de município. No Komaki será
descontado da aposentadoria referente a pagamento de outubro de
2008.
甥甥甥甥A parte pago de despesa médica por segurado de 70 à 75
incompleto珙珙珙珙exceto de renda igual a ativo珩珩珩珩
互A parte a ser pago por pessoas de 70 `a 75 anos que er de 10%
seria 20%. Porém teve prorrogação de 1 ano, até 2009. Para pessoas
que tem a carteira de Idoso co m validade até 31 de março, será
enviado a nova carteira (㔾滽奮6170火) no final de março.
ＵExceto pessoas que pagam 30%珙renda igual a ativo珩, pessoas
que enquadra no sistema de Beneficio Médico de Idade Avançada (歙
袗㔾滽70膝̃韮柤) e certificado dedeficientes.
凹凹凹凹Unificação de gasto elevado de saúde e Assistêcia a Terceira
Idade
互Quando o valor total pago por segurado da despesa de saúde e
assistência, ultrapassa o valor limite, terá  a restituição.
央央央央Inicia o exame específico e orientação médica
específico
互Com a implementação de exame específico, começa  a
prevenção contra sindrome metabolico (gordura interna).
奥奥奥奥Renovação de carteira de Seguro Nacional de Saúde

Uem lixos e recicláveis no local de lixo fora do dia determinado.
O local que deixa o lixo, não é lugar para jogar os lixos. É apenas local
provisório para a coleta.
Os lixos e recicláveis devem ser postos no local e data determinado até
às 8:30hs da manhã.
Veja o calendário de lixos.

Informações: Kankyo- Seisaku-ka
互互互互           猤劵膕ø㌼猤劵膕ø㌼猤劵膕ø㌼猤劵膕ø㌼珙珙珙珙76-1187珩珩珩珩

Favor respeitar a regra!
Leve o lixo no dia determinado!

窩巵荳窩巵荳窩巵荳窩巵荳瓉瓉瓉瓉嶂嶂嶂嶂洿涪𣜿泆欛椊洿涪𣜿泆欛椊洿涪𣜿泆欛椊洿涪𣜿泆欛椊詇詇詇詇

Com a alteração de forma de separação e modo de jogar os lixos e
recicláveis, com a colaboração de todos veio reduzindo os lixos e
aumentando os recicláveis.
Porém há pessoas que comentam que ( a separação não está
perfeita), (desejo ensinar como separar a estrangeiro, mas como
falar.....)
Por isso, a cidade de Komaki produziu o DVD e Vídeo em 5
idiomas(português, espanhol, inglês, chi-
nês e japonês) sobre a [ forma de separeção e modo de jogar os lixos e
recicláveis]
Este DVD será distribuído a todas as escolas e distritos e
estabelecimentos seguintes a disposição de todos:
Biblioteca Central, Shimin-Center Tôbu, Ajioka, Kitasato.
Através deste DVD contamos com a colaboração de todos para reduzir
os lixos e aumentar os materiais recicláveis
Informação: Kankyô Seisaku-ka
            猤劵膕ø㌼猤劵膕ø㌼猤劵膕ø㌼猤劵膕ø㌼Tel:76-1187

[ DVD e Vídeo educativo,Forma de
Separação e como Jogar os Lixos e

Recicláveis], para alugar
絓絓絓絓晸晸晸晸∇遜∇遜∇遜∇遜菏菏菏菏㰏煨潙㰏煨潙㰏煨潙㰏煨潙薙薙薙薙𣝣𣝣𣝣𣝣苜苜苜苜淝淝淝淝頓頓頓頓歧歧歧歧苜苜苜苜暍暍暍暍
勿̇詹勿̇詹勿̇詹勿̇詹羿肞羿羿肞羿羿肞羿羿肞羿菏菏菏菏粠竽眊粠竽眊粠竽眊粠竽眊潙潙潙潙〝〝〝〝歧歧歧歧頓頓頓頓歧歧歧歧絙絙絙絙



11 Mar (Ter) 1 a 7 de novembro de 2007
18 Mar (Ter) 8 a 15 de novembro de 2007
25 Mar (Ter) 16 a 22 de novembro de 2007

7 Mar (Sex) 1 a 12 de setembro de 2006
14 Mar (Sex) 13 a 20 de setembro de 2006
21 Mar (Sex) 21 a 30 de setembro de 2006

6 Mar (Qui) 1 a 15 de dezembro 2005
13 Mar (Qui) 16 a 31 de dezembro de 2005

5 Mar (Qua) 1 a 11 de Março de 2005
12 Mar (Qua) 12 a 20 de março de 2005
19 Mar (Qua) 21 a 31 de março de 2005

             

DATA DATA DE NASCIMENTO

 

     

DATA

 

    

DATA DATA DE NASCIMENTO

DATA

DATA DE NASCIMENTO

DATA DE NASCIMENTO

(É necessário fazer a reserva)(É necessário fazer a reserva)(É necessário fazer a reserva)(É necessário fazer a reserva)

MÃE E FILHOSMÃE E FILHOSMÃE E FILHOSMÃE E FILHOS

EXAMES

４４４４

Exame de saúde p/bebê de 4meses, Vacina BCGExame de saúde p/bebê de 4meses, Vacina BCGExame de saúde p/bebê de 4meses, Vacina BCGExame de saúde p/bebê de 4meses, Vacina BCG
Exame dentário para mãesExame dentário para mãesExame dentário para mãesExame dentário para mães

４カ月児健康診査及びＢＣＧ接種・母親歯科検診

Exame de saúde p/bebê de 1ano e 6mesesExame de saúde p/bebê de 1ano e 6mesesExame de saúde p/bebê de 1ano e 6mesesExame de saúde p/bebê de 1ano e 6meses
１歳６カ月児健康診査

Consulta dentária p/criança de 2anos e 3mesesConsulta dentária p/criança de 2anos e 3mesesConsulta dentária p/criança de 2anos e 3mesesConsulta dentária p/criança de 2anos e 3meses
２歳３カ月児歯科健康診査

Exame de saúde p/criança de 3anosExame de saúde p/criança de 3anosExame de saúde p/criança de 3anosExame de saúde p/criança de 3anos
３歳児健康診査

Curso gratuito  sobreCurso gratuito  sobreCurso gratuito  sobreCurso gratuito  sobre 　　　　alimentaçalimentaçalimentaçalimentaç
ão do bebêão do bebêão do bebêão do bebê
離乳食教室

Prevenção de câncer na mama

乳がん検診

Prevenção de câncer noPrevenção de câncer noPrevenção de câncer noPrevenção de câncer no
 estômago estômago estômago estômago
胃がん検診

Prevenção de osteoporosePrevenção de osteoporosePrevenção de osteoporosePrevenção de osteoporose
骨粗しょう症検診

● Horário de atendimento: 13:05hs às 13:55hs
* o atendimento depende do dia de nascimento da criança

● Horário de atendimento: 13:05hs às 14:15hs
* o atendimento depende do dia de nascimento da criança

●  Horário de atendimento:
①9:00hs às 9:10hs para crianças nascidas nos dias 1 a 5 e 16 a 20
②9:30hs às 9:40hs para crianças nascidas nos dias 6 a 10 e 21 a 25
③10:00hs às 10:10hs para crianças nascidas nos dias 11 a 15 e 26 a 31

●  Horário de atendimento:
①13:05hs às 13:15hs para crianças nascidas nos dias 1 a 4, 11 a 14 e 21 a 24
②13:35hs às 13:45hs para crianças nascidas nos dias 5 a 7, 15 a 17 e 25 a 27
③14:05hs às 14:15hs para crianças nascidas nos dias 8 a 10, 18 a 20 e 28 a

(É necessário fazer a reserva)(É necessário fazer a reserva)(É necessário fazer a reserva)(É necessário fazer a reserva)

(É necessário fazer a reserva)(É necessário fazer a reserva)(É necessário fazer a reserva)(É necessário fazer a reserva)

※A partir do ano 2007, o exame será
realizado   1 vez a cada 2 anos conforme o
ano par ou ímpar   (ano japonês) de seu
nascimento.
 Pedimos a compreensão e colaboração de
todos.

(Raio X)(Raio X)(Raio X)(Raio X)

● Data: 13 (qui)de mrç. das 13:15hs
●  Informações e reservas: no Centro de Saúde até o dia 10 de
março (seg)

● Data:4(ter) de mar, das 9:00hs às 12:00hs,13:00hs às 16:00hs
21(sex), 26(qua)demarço, das 13:00hs às 16:00hs

    [Primeira fase: Curso Gokkun]
● Data: 18(ter) de mar, das 10:00hs às 11:45hs, recepção a partir das 9:50hs
● Para as 25 mães e filhos com idade entre 4meses a 6meses
   [Última fase: Curso Kamikami]
● Data: 21(qui) das 10:00hs às 11:45hs, recepção a partir das 9:50hs
● Para as 20 mães e filhos com idade acima de 9meses
● Informações e reservas: no Centro de Saúde

● Data:  24 de Março(seg) das  das 9:00 às 15:30hs, no Hoken Center
● Idade: Moradoras de Komaki, acima de 40 anos (110)
●   acima de 40 anos que nasceram no ano impar, aos que completaram 40 anos no ano 2007
●   aos que nasceram no ano par que não fizeram exame no ano passado.
● Taxa: ¥1.200
● Inscrição por tel. no Centro de Saúde.

 DATA / HORÁRIO / LOCAL

● Data:16/mar.(dom), das 09:00hs às 11:00hsHoken Center
● Idade: Moradores de Komaki, acima de 40 anos (50 pessoas)
● Taxa:¥ 930
● Inscrição por tel. no Centro de Saúde

● Data: 27 de Mar(qui) das 9:00 às 15:00hs No Hoken Center
● Idade: Moradores de Komaki, acima de 30 anos (150 pessoas)
● Taxa:¥ 830
● Informação por tel. No Centro de Saúde

Prevenção de cancerno úteroPrevenção de cancerno úteroPrevenção de cancerno úteroPrevenção de cancerno útero
子宮がん検診

※A partir do ano 2007, o exame será
realizado   1 vez a cada 2 anos conforme o
ano par ou ímpar   (ano japonês) de seu
nascimento.
 Pedimos a compreensão e colaboração de
todos.

● Data:  6 de Março(qui) das  das 12:00 às 15:30hs, no Hoken Center
● Idade: Moradoras de Komaki, acima de 20 (100pessoas)
    ① pessoas acima de 20 anos que nasceram no ano impar,
    ② pessoas que completaram 20 anos no ano 2007
    ③ pessoas que nasceram no ano par que não fizeram exame no ano 2006
● Taxa: ¥750
● Inscrição por tel. no Centro de Saúde.

Consulta gratuita sobreConsulta gratuita sobreConsulta gratuita sobreConsulta gratuita sobre
a amamentaçãoa amamentaçãoa amamentaçãoa amamentação  母乳相談

Consulta dentária gratuita para grávidasConsulta dentária gratuita para grávidasConsulta dentária gratuita para grávidasConsulta dentária gratuita para grávidas
妊婦無料歯科検診


