
Famílias elegíveis para pagamento (famílias que se enquadram em qualquer das situações abaixo)

“Para todas as famílias isentas da taxa per 

capita do imposto de residência”

Pagamento elegível e existência da solicitação

⚫ O benefício especial extraordinário para famílias isentas do imposto de residência (100.000 

ienes/família) é um novo benefício para auxiliar as famílias isentas da taxa per capita do imposto de 

residência e famílias que tiveram mudanças repentinas no orçamento familiar pelo impacto da infecção 

da COVID-19 a partir de janeiro de 2022.

⚫ É necessário realizar os procedimentos para receber o pagamento do benefício.

Família na qual todos os membros são “isentos 

da taxa per capita do imposto de residência” no 

ano fiscal de 2022

Família cujo rendimento tenha diminuído (família 

com mudança repentina no orçamento familiar) a 

partir de janeiro de 2022 e cujo rendimento se 

tornou “equivalente à isenção do imposto de 

residência”

Você receberá um formulário de verificação do 

município onde mora (devolução obrigatória)

* Em alguns casos, é necessário solicitar.
Prazo de solicitação: De 10 de fevereiro de 2022 

(quinta-feira) à 30 de setembro de 2022 (sexta-feira)

Solicite no município onde você possui registro de residente 

no momento da solicitação.

É necessário solicitar

100.000 ienes por família
Como referência, leva cerca de 2 semanas a partir 

do dia em que o município receber o formulário de 

verificação (ou formulário de solicitação).

Valor de pagamento do benefício Prazo de pagamento do benefício

Informativo sobre benefício especial extraordinário para famílias 

isentas do imposto de residência (100.000 ienes/família)

É necessário realizar os procedimentos para receber o pagamento

Informativo

Contato

Central de atendimento de benefício especial extraordinário 

para famílias isentas do imposto de residência do Gabinete do 

Governo

0120ｰ526ｰ145 

Horário de atendimento: Das 9h às 20h (exceto de 29/dez a 3/jan)

Prefeitura de Hekinan

Responsável do “Projeto de pagamento de benefício 

especial extraordinário para famílias isentas do imposto 

de residência”

0566-95-5131

Horário de atendimento: Dias úteis, das 8h30 às 17h


