
FRENTE VERSO

Aqueles que desejam utilizar o cartão de pessoa física (My number card 
com foto) nos seguintes casos, deverão efetuar a solicitação!!!
     - Utilizá-lo como documento para reconhecimento de identidade;
     - Utilizá-lo para emissão de documentos pela máquina automática;
     - Utilizá-lo na declaração de impostos pelo sistema e-tax; 
     - Utilizá-lo futuramente para emissão de documentos por lojas de conveniência.

FRENTE

Após o preenchimento, coloque no correio utilizando 
o envelope retorno.

Méritos do cartão de pessoa física (My number card)

1- O cartão poderá ser utilizado como documento para reconhecimento de identidade.
2- Disponibiliza o uso da máquina automática para emissão de documentos como: 
    Comprovante de endereço, Comprovante de registro do carimbo e Koseki (para
    pessoas com nacionalidade japonesa e o mesmo esteja registrado na Cidade de Koka.)
3- Disponibiliza o uso do sistema e-tax para declaração do imposto.
4- Futuramente será disponibilizado a emissão de documentos como: Comprovante
    de endereço, Registro do carimbo, Comprovante de Tributos ou Isensão e Koseki
    (para pessoas com nacionalidade japonesa cujo o mesmo esteja registrado na Cidade de
     Koka) em lojas de conveniência. 

FRENTE

VERSO

Cartão de pessoa física
(My number card)

VERSO

・ A primeira emissão do cartão é gratuita.
・ Maiores informações sobre as maneiras de solicitação do cartão, estão 
  descritas no informativo (em japonês) em anexo.

A emissão do cartão será iniciado a partir de janeiro de 2016.
Aqueles que possuem o cartão do Juki-Card deverão devolver o mesmo no ato
da emissão do cartão de pessoa física (My number card), pois não é possível 
utilizá-los juntamente.
※ Cuidado com o manuseio deste cartão e não apresente-o desnecessáriamente.

Maiores informações sobre o sistema do My number:  0570-20-0178

Recorte e guarde-o.

Cole a foto.
 (4.5 x 3.5cm)

Escreva a data do
preenchimento.

O proprio requerente 
deverá escrever o seu

nome a punho ou escrever
 o nome e carimbar.

Caso pintar estes

□, deixarão de 
corresponder aos

 méritos 3 e 4 
descritos abaixo. 

O representante 
oficial dos menores
 de 15 anos que irão

solicitar o cartão, 
deverão preencher

esta coluna.
(nome do respon-

sável, relação, 
endereço e telefone)

Confira os dados 
descritos neste 
requerimento, 

pois caso houver
dados incorretos, 
não poderá utilizar
este formulário e 
será necessário 
apresentá-lo na 

prefeitura.

Escreva o telefone
de contato.

Os deficientes visuais 
que precisam do 

braile deverão pintar
este □.

Os estrangeiros deverão
 verificar esta coluna
(dados sobre o visto).

Pontos sobre 
as maneiras de 
preenchimento


