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Para estrangeiros registrados como residentes no Japão:
Informações sobre o número individual (meu número)

Desde janeiro de 2016, os números de segurança social e de identificação fiscal (também
denominados números individuais ou "meus números") são usados nas áreas da seguro
social, impostos e nos casos de catástrofes.
1. O que é o número individual?
Os números individuais (também denominados "meus números") são números com 12 dígitos atribuídos
a indivíduos com residência no Japão ao abrigo do sistema de seguro social e identificação fiscal. Estes
são usados nas áreas de seguro social, impostos e nos casos de catástrofes. O sistema serve como
infraestrutura social para aumentar a transparência administrativa, proporcionar maior comodidade ao
público e criar uma sociedade mais justa e equitativa.
Estrangeiros registrados como residentes no Japão (residentes a médio prazo, residentes permanentes
especiais, etc.) também receberão o seu números individuais.

2. Notificação do seu número individual




Se estiver registrado como residente no Japão, o seu número individual é impresso no cartão de
notificação que recebe da prefeitura ou escritório regional correspondente ao seu endereço registrado.
(O cartão de notificação não perde a validade. Não jogue fora o seu cartão de notificação. Você deve
guardá-lo cuidadosamente.)
Os estrangeiros que entrarem no Japão com estatuto de residentes a médio ou longo prazo receberão
o respectivo números individuais quando efetuarem o registro de residente.

3. Quando usar o número individual


Você apresentará o seu número individual na Secretaria da Receita Federal para procedimentos
fiscais, por exemplo, para preenchimento da sua declaração fiscal a partir de 2016.
 Você apresentará o seu número individual à sua entidade empregadora para utilização em
procedimentos fiscais e de seguro social.
 Você apresentará o seu número individual a empresas de valores mobiliários e companhias de
seguros para procedimentos fiscais.
 Você apresentará o seu número individual na sua prefeitura ou escritório regional para receber
prestações sociais e para procedimentos ao abrigo do Sistema Nacional de Saúde e de programas
de seguros de dependência.
 Você apresentará o seu número individual no banco ou na agência de correios para fazer
transferência internacional.
Nota: Nos procedimentos acima indicados, a entidade responsável pela utilização do seu número
individual evitará casos de fraude de identidade confirmando (1) a validade do número e (2) a identidade
do titular.
Uma vez que o cartão de notificação somente serve como prova do número, você deve apresentar os
seus documentos de identificação pessoal (por ex., cartão de residência, certificado de residente
permanente especial).

4. O que é um cartão com o número individual (cartão com o meu número)?
 Este cartão comprova o número individual e serve de identificação em quaisquer procedimentos
relacionados com o número individual. Também serve de documento de identificação oficial.
 Pode solicitar a emissão de um cartão com o número individual. Estão disponíveis várias opções,
como a entrega por correio de um formulário de solicitação (recebido com o seu cartão de notificação)
juntamente com uma fotografia de rosto, ou a solicitação online através de um computador ou











smartphone. A primeira emissão do cartão é gratuita.
Após solicitar o cartão com o número individual, você receberá um postal com o aviso de que o seu
cartão está pronto para emissão. Você pode retirar o seu cartão na prefeitura ou escritório regional
levando (1) este postal, (2) o seu cartão de notificação e (3) os seus documentos de identificação
pessoal (cartão de residência, etc.). No momento da emissão, deve definir um número de identificação
pessoal.
O seu cartão com o número individual é válido até ao décimo aniversário após a emissão, se você
tiver idade igual ou superior a 20 anos, ou até ao quinto aniversário, se você tiver menos de 20 anos.
Observe que a data de validade poderá variar dependendo do seu período de residência ou outras
condições.
O cartão possui um chip CI integrado, que pode armazenar um certificado eletrônico usado para
apresentação de declarações fiscais online e outros procedimentos.
Em alguns municípios, o cartão poderá ser utilizado em bibliotecas públicas, para emissão de
comprovante de cadastro de carimbo ou para obter uma cópia do seu comprovante de residência em
uma loja de conveniência.
O chip IC conterá o seu nome, endereço, número individual e outras informações impressas na face
do cartão. Não serão gravadas informações pessoais confidenciais, como o seu rendimento.
Mesmo depois de receber o cartão com o número individual, você deverá manter o seu cartão de
residência, certificado de residente permanente especial, etc.

5. Precauções para ter com o número individual






Quando for necessário atualizar o endereço ou outras informações indicadas no cartão de notificação,
entre em contato com a prefeitura ou escritório regional.
Ninguém está autorizado a usar ou recolher números individuais, exceto quando permitido por lei.
Quando alguém solicitar o seu número individual, certifique-se de que verifica quem o usará e com
que finalidade.
Qualquer pessoa que obtenha números individuais de outras pessoas de forma ilícita será sujeita a
sanções.
Não indique levianamente o seu número individual a outras pessoas, principalmente durante
chamadas telefônicas suspeitas.

6. Dúvidas sobre o número individual


Números gratuitos, disponíveis em inglês, chinês, coreano, espanhol e português
0120-0178-26
Dúvidas sobre o sistema de números de segurança social e de identificação
fiscal
0120-0178-27
Dúvidas sobre o cartão de notificação e o cartão de pessoa física
9:30–20:00 nos dias úteis, 9:30–17:30 aos fins de semana e feriados nacionais (fechado no final do
ano/feriado de Ano Novo)
● Para suspensão de emergência do seu cartão com o número individual em caso de perda ou
roubo, entre em contato com o número 0120-0178-27, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.



Estão disponíveis informações sobre o número individual em vários idiomas nos seguintes Web sites:
• Secretariado do Gabinete: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
• J-LIS: https://www.kojinbango-card.go.jp/

É atribuído um número individual exclusivo a
todos. Trate o seu com cuidado!

