ポルトガル語 Português

Como Solicitar Atestados Pelo Correio
(郵便請求の方法)

Atestados referentes a impostos podem ser solicitados via correio. É um
serviço cômodo para aqueles que não tem tempo de vir a um dos guichês da
prefeitura ou para aqueles que se mudaram para outra cidade e precisam dos
documentos emitidos pela cidade de Minokamo.
Coloque em um envelope, o formulário preenchido (1-1), a taxa de emissão
(Vale-postal) (1-2), o envelope-resposta com o seu endereço (selado)(1-3), Gaikokujin
Toroku Shomeisyo (1-4), e envie-o para a Prefeitura de Minokamo.

1. Documentos a serem enviados - Baixe o formulário de requerimento (PDF)
1-1. Formulário
- Favor preencher (sem falta) os campos em branco. (nome, endereço, número de
telefone, etc.)
- Se for solicitar atestados de terceiros é necessário apresentar uma procuração.(No
caso de morarem juntos ou solicitarem o comprovante de pagamento do imposto de
veículos leves, não é necessário apresentar uma procuração.)
1-2. Taxas de emissão・・・Atestados referentes a impostos.
- Nozei Shomeisho (Atestado de pagamento do imposto)
300 yen/ano (*1)
- Shotoku Shomeisho (Atestado de Renda)
300 yen/folha (*1)
- Shotoku Kazei Shomeisho (Atestado de Renda e Tributação)
300 yen/folha (*1)
- Shakenyo Kei Jidoshazei Nozei Shomeisho
(Atestado de pagamento do imposto de veículos leves (placa
Gratuito
amarela))
(*1) Adquira um vale-postal (teigaku kogawase) no valor da taxa de emissão do
comprovante, nas Agências dos Correios. Não se aceita pagamento em dinheiro.
1-3. Envelope de resposta
Escreva o nome, endereço do solicitante e cole um selo adequado ao peso.
*O atestado poderá ser enviado só no endereço do solicitante.
1-4. Cópia do Gaikokujin-Toroku-Shomeisho (Carteira do Registro de Estrangeiros) /
Zairyu Card

2. Endereço
505-8606
Minokamo-shi Ota-cho 3431-1
Minokamo Shiyakusho Zeimuka

3. Cuidados a tomar
- Favor marcar os itens necessários no formulário (atestado necessário, ano de
referência e quantidade).
- Favor escrever sem falta, o número de telefone para que possamos entrar em
contato durante o horário comercial, no caso de ser necessário confirmar as
informações.

