
Famílias alvas (famílias que se enquadrarem em um dos requisitos abaixo)

Às Famílias Isentas de Imposto Residencial, etc.

Público alvo e Necessidade da solicitação

⚫ O “Auxílio Extraordinário às Famílias Isentas de Imposto Residencial,
etc.” (100.000 ienes por família) será fornecido às famílias isentas de
imposto residencial e às famílias que tiveram a redução de renda
demasiadamente devido às consequências da infecção pelo Novo
Coronavírus.

⚫ Para o recebimento do auxílio, será necessário efetuar o devido trâmite.

Famílias em que o imposto
residencial de todos os
membros foi isento

Famílias que tiveram a redução de
renda demasiadamente a partir de
janeiro de 2022 até o nível equivalente
às famílias isentas de imposto
residencial

Será enviado o “documento de 

confirmação” pela Prefeitura de 
Toyokawa (será necessário reenviá-lo)
*Dependendo do caso, haverá a possibilidade

de necessitar realizar a solicitação.

O “documento de confirmação” será enviado
por ordem para as famílias qualificadas que
possuem o endereço registrado na data base
(1 de junho de 2022).

As informações mais detalhadas com relação ao modo
de realizar a solicitação, requisitos, etc., verificar o verso.

Prazo de solicitação: até 30/set/2022 (sex)

A solicitação deverá ser realizada na prefeitura
onde possui o endereço registrado no dia de
solicitação.

【Guichê de Solicitação de Toyokawa】

Prefeitura de Toyokawa, sala de reunião 11 (1º
andar da ala norte)

豊川市役所 北庁舎１階 北１１会議室

Será necessário
realizar a solicitação

Mais detalhes, ver [I] no verso Mais detalhes, ver [Ⅱ] no verso

100.000 ienes por família

Será realizado dentro de 1 mês após
a Prefeitura aprovar o “documento
de confirmação” (ou formulário de
solicitação)

Valor do auxílio Pagamento do auxílio

Sobre o Auxílio Extraordinário às
Famílias Isentas de Imposto Residencial, etc. 

(100.000 ienes por família)

Será necessário efetuar o trâmite para o recebimento.

【Aviso atualizado em 1 de junho de 2022】



⚫ Para as famílias qualificadas, será enviado o “documento de confirmação”, o qual está descrito o

conteúdo do auxílio e itens a serem confirmados, pela prefeitura local onde possuía o endereço

registrado na data base (10/dez/2021).

⚫ Solicita-se que confirme o conteúdo e reenvie o documento à Prefeitura.

⚫ Para o recebimento do auxílio, será necessário realizar a solicitação.

⚫ Solicita-se que preencha os dados necessários e envie o formulário juntamente com os

documentos a serem anexos à prefeitura onde possuía o endereço registrado na data base

(10/dez/2021).

Ⅰ-① Famílias isentas de imposto residencial do ano fiscal 3 (2021)

！

1) No caso das famílias em que todos os membros estejam morando no endereço atual desde antes de 1/jan/2021

2) No caso de possuir algum membro que se mudou para Toyokawa a partir de 2/jan/2021

Modo de Solicitação do Auxílio

CONTATO

【Centro de Atendimento Telefônico sobre o Auxílio Extraordinário às Famílias Isentas
de Imposto Residencial, etc.】

Tel: 0533ｰ56ｰ2360 Horário de atendimento: 9h às 17h, nos dias úteis (exceto feriados)

Ⅱ Famílias em que a renda se tornou baixa até o nível equivalente
às famílias isentas de imposto residencial por consequência da
infecção pelo Novo Coronavírus

⚫ Para o recebimento do auxílio, será necessário realizar a solicitação.
⚫ Solicita-se que preencha os dados necessários e envie o formulário juntamente com os

documentos a serem anexos à prefeitura onde possuía o endereço registrado na data base
(1/jun/2022).

Ⅰ-② Famílias isentas de imposto residencial do ano fiscal 4 (2022) 
*Somente famílias que ainda não receberam o auxílio.

1) No caso das famílias em que todos os membros estejam morando no endereço atual desde antes de 10/dez/2021

2) No caso de possuir algum membro que se mudou para Toyokawa a partir de 11/dez/2021

Número de dependentes Valor de renda em que o imposto torna-se isento (Atenções)

0 (pessoa que mora sozinha) ９７０．０００ No caso de possuir renda com
relação à Pensão Pública,
negócios próprios, imobiliária,
etc., a avaliação não poderá ser
realizada somente de acordo
com o valor de renda em que o
imposto torna-se isento. Neste
caso, solicita-se contatar o
Centro de Atendimento
Telefônico.

1 dependente １．４７９．０００

2 dependentes １．８９９．９９９

3 dependentes ２．３５５．９９９

Família que possui membro
deficiente/Divorciada, Monoparental ２．０４３．９９９

⚫ Para o recebimento do auxílio, será necessário realizar a solicitação. Solicita-se realizar a

solicitação no guichê responsável do auxílio.

⚫ As informações mais detalhadas poderão ser observadas no site da cidade de Toyokawa.
Site: https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/kurashi/fukushikaigo/sonotafukushi/hikazeikyuufukinn.html

【Referência de padrão de renda: no caso de possuir somente a renda salarial】

⚫ Para as famílias qualificadas, será enviado o “documento de confirmação”, o qual está descrito o
conteúdo do auxílio e itens a serem confirmados, pela prefeitura local onde possuía o endereço
registrado na data base (1/jun/2022).

⚫ Solicita-se que confirme o conteúdo e reenvie o documento à Prefeitura.

https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/kurashi/fukushikaigo/sonotafukushi/hikazeikyuufukinn.html

