
Nome do t itular  da conta (em katakana)

Nome do t itular  da conta (em katakana)

【※vide verso】

3

4 5 6 73

・本店  Hont en

・営業部  Eigyoubu

・支店  Shiten

・出張所  Shutyouj o

    (　　　　　 )

  明治    ・    大正     ・    昭和   ・   平成

Meij i     ・Taishou  ・   Showa ・  Heisei

Telefone para contato durante o dia  　000 (0000) 0000OYAMA HANAKO
    61    年　 1    月    1    日

ano 　    mês　  　dia

Nomeio a pessoa acima meu bastante procurador , com poderes para  fazer  o seguinte:

    Fazer  a conf irmação (solicit ação)                                Marque o poder  concedido.

    Fazer  o recebimento                                                       ←    Porém, quando se t ratar  de

    Fazer  a conf irmação (solicit ação) e r ecebimento            procurador  legal, não é preciso marcar .

NOME do

Chefe da

família

Assinatura（ou nome e car imbo）

P
ro

c
u
ra

d
or

nome em katakana
Parentesco ou

relação com o solicitante

data de nascimento

do Procurador
Endereço do Procurador

Nome do Procurador

オヤマ　ハナコ
ESPOSA

Tipo de conta
  普通  ・ 当座

futsuu            touza

Número da conta bancár ia

※Escreva da esquerda para a

direita.

Nome

do

banco

・銀行 Guinkou

・農協 Noukyo

・信金 Shinkin

・金庫 Kinko

    (　　　　 )

Nome

da

agência

・本店  Hont en

・営業部  Eigyoubu

・支店  Shiten

・出張所  Shutyouj o

    (　　　　　 )

4 5 6 71 2

Tipo de conta
  普通  ・ 当座

futsuu            touza

Número da conta bancár ia

※Escreva da esquerda para a

direita.

Nome

do

banco

・銀行 Guinkou

・農協 Noukyo

・信金 Shinkin

・金庫 Kinko

    (　　　　 )

código

da

agência

1 2

確認番号

1234567890

バーコードFormulário de Confirmação do Subsídio Especial Extraordinário para Famílias 
Isentas do Imposto Residencial

■Este campo deve ser preenchido pelo representante (chefe) da família.
(※Caso a confirmação for realizada por um procurador, preencha o campo  "Confirmação e/ou recebimento por um procurador" também.) 

Campo de confirmação (Confira os três itens de ①～③abaixo e preencha de preto ■ os (□) .

N O M E 
chefe da
família

OYAMA TARO
data
da

confirmação

令和 4 年 3 月 7 日

Reiwa ano mês dia

Telefone
de 

contato

000－0000－0000

【Confirmação e/ou recebimento por um procurador】

■ ② Nenhum membro da família é dependente de outro parente não isento do imposto residencial.  

■ ③ Não há nenhum membro da familia com rendimentos sujeitos ao imposto de residência e não tenha declarado

① Minha família decidi por ■ RECEBER o Subsídio（conferir o ②・③） □ NÃO RECEBER

Declaro que não há erros no conteúdo preenchido acima. 

※Selecionando "RECEBER" em ①, o subsídio será pago somente se você preencher os requisitos ② e ③
( Se algum deles estiver em branco, você não será elegível para o pagamento e não poderá receber o subsídio.)

※Em caso de erro em algum item de confirmação, a Prefeitura poderá requerer a devolução do Subsídio pago.  

E também, se a confirmação falsa for realizada intencionalmente, pode levar à acusação de fraude por recebimento ilegal. 

【EXEMPLO DE PREENCHIMENTO】
【ポルトガル語版】

OYAMA TARO

OYAMA-SHI CHUO-CHO 1-1-1

印

Sobre a conta de transferência, verifique o seguinte antes de preencher.

Coluna de verificação (preencha de preto ■ a opção desejadaＡ ou Ｂ abaixo. 

■Ａ Desejo que o depósito seja efetuado na conta bancária impressa abaixo.

■Ｂ「Desejo que o depósito seja efetuado em outra conta bancária diferente da acima.」 ou                                                                

「Como o campo dos dados da conta bancária acima está em branco, indicarei uma conta.」

BANCO○○○○ AGÊNCIA○○○○○○ FUTSUU***0000 OYAMA TARO

OYAMA

YUCHO 078

OYAMA
Para quem selecionou Ｂ. 

preencher as informações 
da conta nesta coluna de 
confirmação da conta de 
transferência.

Exemplo de preenchimento
no caso do Banco dos 
Correios do Japão.     
Verifique a parte inferior da 
contracapa da caderneta e
preencha o formulário.



■ Documentos que devem ser anexados

※ Em casos de 「mudança de conta bancár ia」ou 「conta bancár ia não está impressa 」,

「a conf irmação e recebimento for  realizada por  um procurador  」

será necessár io anexar  os documentos abaixo

（１）Documentos de confirmação da conta bancária para transferência

【Cópia da caderneta ou car tão do banco para  confer ir  o nome do banco para t ransferência, número

　da conta  e nome em katakana】

※ Anexe a conta que desej a receber  e preencheu na par te infer ior  da f rente deste formulár io.

（２）Documentos de identificação do solicitante e do procurador

※ Entregar a cópia de um dos documentos abaixo.

※ No caso da confirmação e recebimento for realizada por um procurador, entregar 

o documento de identificação do Procurador.

○ Carteira de habilitação・Certificado de histórico de condução

○ Passaporte

○ Cartão My Number (número individual)

○ Caderneta de deficiente, caderneta de reabilitação

○ Certificado de registro (no caso de um responsável adulto)

○ Cartão de Cadastro Básico de Residente (com foto)

○ Cartão do seguro de saúde

○ Cartão do seguro de cuidados de longo prazo

○ Cartão de residência

※ Para documentos de ident if icação que tenham uma data de validade, cer t if ique-se 

de que eles não expiraram.

  Anexe os documentos （１）・（２）ao Formulár io de Conf irmação, colocando dent ro no

envelope- resposta.

【Exemplos de documentos de identificação】

※ Apague os números e códigos do segurado  
dos cartões de seguro, pintando de preto.

【ポルトガル語版】


