
 
Sobre o SHAKEN digital 

A partir de 4 de janeiro de 2023, o SHAKEN será digitalizado. Fora os itens mínimos registrados no SHAKEN, as 

informações serão registradas nas etiquetas IC. As informações da etiqueta IC podem ser visualizadas em um PC 

conectado a um leitor de cartão IC ou em um smartphone com função de leitura. Como especificação, ele será reduzido 

do tamanho A4 convencional para o equivalente ao tamanho A6, e uma etiqueta IC será anexada. Como não é possível 

checar o proprietário/usuário e o prazo de validade do SHAKEN, é necessário também apresentar o JIDOUSHA KENSA 

KIROKU JIKO que é emitido juntamente com o SHAKEN, no caso de se cadastrar no seguro particular, na compra e 

venda do veículo ou para a empresa onde trabalha. O SHAKEN dos veículos leves estão programados para serem 

eletrônicos a partir de janeiro de 2024. 
 

Acidentes de Colisão com Bicicletas ou Pedestres 
Se você se envolver em um acidente de carro com uma bicicleta ou pedestre, não fuja ou saia do local. Se a outra 

parte for ferida, será uma violação do dever de resgate (atropelamento) e estará sujeita a punição. Atropelar e fugir 

pode ser punido com pena de prisão com trabalho de até 10 anos ou multa de até 1 milhão de ienes (Artigo 72 da Lei 

de Trânsito Rodoviário). 

Mesmo que a outra parte desapareça após o contato, certifique-se de chamar a polícia e lidar com o acidente pelos 

motivos mencionados acima.  
 

 

Aviso sobre Declaração de Imposto de Renda (Kakutei Shinkoku) 
Este ano será realizada a Declaração de Imposto conforme abaixo. Neste período, o Setor de Impostos 

de Renda (Zeimusho) não estará aberto para receber as Declarações de Impostos. Os locais designados 

serão abertos durante a semana, e alguns locais vão atender aos domingos. As pessoas que necessitam 

fazer a declaração, procure ir em algum dia que não interfira no trabalho. Para evitar aglomerações, 

uma "senha" será necessária para entrar no local.          Verifique aqui como adquirir a senha → 

 

 

   

 

 

 

Além disso, use o "e-Tax de casa" para reduzir o risco de infecção. No site da Agência Nacional de 

Impostos em "Campo para emissão da Declaração de Imposto ", você pode criar uma declaração de 

imposto inserindo o valor de acordo com as orientações na tela. A declaração de imposto criada pode 

ser enviada usando o e-Tax. Você também pode imprimi-la e enviá-la pelo correio 
 

 
FEVEREIRO 

2023 

Outros serviços da Shin-Ei 

053-472-6099 Shin-Ei Sogo Service （Empreiteira） 

053-476-5955 Shin-Ei Hoikuen（Creche） 

053-472-6070 SINCERO（Representante da Tokio Marine） 

053-488-7007 FUTURO (Dept. de apoio à integração social) 

LOCAL        ACT City Hamamatsu - Hall de Exposições e Eventos 

(Hamamatsu-shi, Naka-ku, Chuo 3-12-1)  

DATA         16 de fevereiro (quinta-feira) até 15 de março (quarta-feira)  

※19 e 26 de fevereiro (domingo) terão atendimentos 

HORÁRIO     9:00 ～ 17:00  


