
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Seminário sobre Declaração de Renda 
No dia 17 de novembro, um funcionário da Receita Nacional de 

Hamamatsu-Nishi realizou o seminário sobre a Declaração de 

Dedução (Nenmatsu-chosei) e Declaração de Renda (Kakutei- 

shinkoku). Em especial, a fim de evitar o risco de 3 MITSU no 

local de atendimento, é recomendado que, a Declaração de 

Renda do Reiwa ano 3 (referente ao Reiwa ano 2), seja feita 

através de meio eletrônico por e-Tax ou que o formulário seja 

criado on-line e enviado através do correio. A Declaração de 

Renda é para aqueles que ganham mais de 200 mil ienes por ano com um trabalho secundário, aqueles 

que pagaram acima de 100 mil ienes em despesas médicas e aqueles que compraram a casa própria. 

Como a Declaração de Renda não tem em idiomas estrangeiros, se você tiver dúvidas, nós podemos te 

ajudar no escritório da Shin-Ei. Caso precise, entre em contato com o seu Tantosha. 

 

Recesso de final de ano 
O escritório estará fechado do dia 30 de dezembro de 2020 (quarta-feira) ao dia 5 de 

janeiro de 2021 (terça-feira) durante os feriados de final de ano e ano novo. Como você 

planeja passar as férias de fim de ano e ano novo? Recentemente, o número de pessoas 

infectadas com o coronavírus aumentou significativamente. Pode ser tentador esbanjar 

nas férias, mas coloque a sua própria segurança e a de sua família em primeiro lugar. 

Preste mais atenção à prevenção de infecções e aja com responsabilidade. Além disso, 

como sempre, cuide bem da sua saúde e nunca dirija sob a influência de álcool. Vamos 

aproveitar as férias de inverno para que possamos trabalhar bem no próximo ano. 

 

Recado da Sincero   
Como os agentes de seguros costumam fechar durante os feriados de fim de 

ano, consulte o contato de emergência de cada seguradora abaixo: 

・Tokio Marine Nichido   0120-119-110     

・Sompo Japan    0120-256-110 

・Mitsui Sumitomo Seguros  0120-258-365 

・Aioi Nissay Dowa   0120-024-024 

・Nisshin Fire & Marine Insurance  0120-257-474 

・Kyoei Fire & Marine   0120-044-787 

Shin-Ei Sogo Service 

http://www.shinei-net.jp 
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Frase do mês 

Se não houver falha na vida, a vida irá falhar 

Dept. Administrativo 

http://www.shinei-net.jp/

