
Começará no mes de outubro o sistema de numeração 

para cada habitante-¨Meu número¨ 

 
O que vem a ser ¨Meu número¨? 

Em todo país começará a vigorar para cada cidadão (incluindo os 

estrangeiros)、 e esse número constará de 12 dígitos。Aos judiciários serão 

designados números com 13 dígitos。 

 

A utilização desse número será limitada 

A partir do mes de janeiro do ano Heisei 28 começará a vigorar a numeração 

nos casos de certidão pública, impostos, e atos que envolvam as leis do país。

Abaixo , como proceder para o cadastramento desse número, preenchendo o 

formulário devido。 

Ministério da Justiça：Verificação do Seguro trabalhista e o salário recebido 

         ：Escritórios da Hello work e adjacentes 

       Saúde：Seguro médico e tratamento ocorrido 

       Social：Serviço Social e benefícios 

         ：Parte Comunitária 

Impostos  ：Escritórios encarregados dos impostos receberão as declarações 

      ：formulários preenchidos em cada bairro、pagamento dos impostos 

declarados 

Seção de prevensão a acidentes：Gastos nos acidentes da natureza 

      ：Escritório de ocorrência dos acidentes naturais 

 

Após o dia 05 de outubro serão entregues os cartões com os números 

 

Quando e o que fazer？Cheque a programação！ 
A partir de outubro do ano Heisei 27～ 

Receber o cartão da numeração 

Após a data de 05 de outubro serão distribuídos pelos correios com cartas registradas。 

Como irão de acordo com o endereço registrado na prefeitura, favor certificar se o 

endereço está atualizado até o dia 02 de outubro (sex)。 

Aos que desejarem, pedir o「cartão de numeração individual」※a aquisição é opcional。 

O pedido deverá ser feito por carta-retorno e deverá ter uma fotografia para checagem。

Não será aceito na prefeitura nem nos escritórios da prefeitura。 

A partir de janeiro do ano Heisei 28～ 

Peça na Prefeitura por「Kojinbangou card」, isto é, cartão individual. 

Àqueles que fizerem o pedido receberão depois de 1 mes o recibo através do correio。 

E logo que receberem esse recibo deverão levar na prefeitura para receber o cartão。 

Informações Balcão especializado encarregado do Cartão Individual 

☎366-8178 (dias úteis, das 8.30～17 horas) 


