
What is a premium voucher?
Premium vouchers are vouchers with a face value of 5,000 yen that will be sold for 4,000 yen. The tax 

rate in Toyohashi will increase starting in October and the vouchers are being sold in order to mitigate 

the effect of the tax rate increase for persons who are exempt from paying municipal residence tax.

Participating stores

Vouchers can be used at registered locations in the city. A list of participating stores can be found at the 

voucher sales location or on the Toyohashi city website at: http://www.city.toyohashi.lg.jp/38430.htm

Eligible purchasers

*Persons who were registered as residents of Toyohashi city as of January 1, 2019. Excludes persons

who provide support to someone subject to municipal residence tax, persons on public assistance

(welfare), etc.

Sales price of vouchers

To purchase

Please fill out the enclosed Premium Voucher Exchange Ticket Application and submit by mail (in the 

enclosed return envelope) or in person.

After receiving your application, you will be sent a Premium Voucher Exchange Ticket by mail.

Bring the Premium Voucher Exchange Ticket, your cash payment, and your ID to the premium 

voucher sales location（to be announced at a later date）.

Guide to the Premium Voucher Program

August 19, 2019-November 29, 2019

Submit to : Toyohashi City Public Hall　1F Meeting Room 2　(Hatchodori Nichome 22)

Open：９:00 ～ 17:00（excluding weekends and national holidays）

Those exempt from municipal residence tax
(on a per capita basis)for FY2019 (Heisei 31/Reiwa 1)*

4,000 yen per 1 set (10 vouchers with face value of 500 yen) 
* Up to 5 sets (sets may be purchased separately)

Applications accepted

September 17, 2019-February 28, 2020
（excluding weekends, holidays, and year-end holidays）

※Exchange tickets will be void after the sales period

Voucher sales period
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For those exempt from municipal residence tax

October 1, 2019-March 31, 2020Period of validity
※The vouchers will be void after the period of validity.

Please be aware you cannot exchange unused vouchers for cash.

For inquiries（Open 8:30-17:15, closed weekends, national holidays, and year-end holidays）

Toyohashi City Hall Premium Voucher Call Center ☎0532－51－3065

※Applications by mail must be postmarked by November 29, 2019.



São bilhetes que você compra por 4 mil ienes, mas que têm o valor de 5 mil ienes para compras. O município de 
Toyohashi estará enviando o bilhete a todas as famílias isentas do imposto municipal, com o objetivo de amenizar 
os efeitos do aumento do imposto de consumo, que será aplicado à partir de outubro deste ano.

Loja onde poderá usar os bilhetes

Em lojas no município vinculadas ao programa. A lista das lojas será distribuida nos locais de vendas do bilhete e 
também poderá ser conferida através do site da prefeitura de Toyohashi.（http://www.city.toyohashi.lg.jp/38430.htm）

Público Alvo

*Possuem o perfil alvo, as pessoas com o registro de residência em Toyohashi na data de 01/JAN/2019.
Entretanto, não se encaixa no perfil , quando a pessoa de quem é dependente não está isenta de imposto, ou se
estiver recebendo a ajuda de bem-estar social/ "Seikatsu Hogo".

Valor

Modo de comprar

Preencher o Requerimento para Emissão do Cupom "Hikikaeken" para Compra de Bilhetes "Premium Tsuki 

Shouhinken", conforme o modelo de preenchimento anexo.（reenviar utilizando o envelope-resposta anexo ou 
entregar pessoalmente）

Após averiguação dos dados, o cupom "Hikikaeken" será enviado via correio ás pessoas com perfil alvo.

Comparecer ao (local a ser definido), munido de cupom "Hikikaeken" para compra do bilhete 
"Premium Tsuki Shouhinken", dinheiro equivalente à quantidade que irá comprar e documento de 
identificação.

Comunicado sobre o bilhete 
"Premium Tsuki Shouhinken/Programa de Vale Mercadoria"

Pessoas Isentas do Imposto Municipal (taxa per capita)
no ano fiscal de 2019

Cada maço (com 10 bilhetes de 500 ienes) por 4 mil ienes. 
É possível comprar até 5 maços por pessoa.

De 17/SET/2019 (ter) à 28/FEV/2020 (sex).
(exceto sábados, domingos, feriados e, feriado de final e início de ano)

*Após o período de vendas dos bilhetes "Premium Tsuki Shouhinken",

o cupom "Hikikaeken" perderá a validade.

Período de Venda dos Bilhetes

De 19/AGO/2019 (seg) à 29/NOV/2019 (sex)Período de requerimento do cupom "Hikikaeken"
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Pessoas Isentas de Imposto Municipal

de 01/OUT/2019 (ter) à 31/MAR/2020 (ter)Prazo de validade do bilhete

Premium Tsuki Shouhinken Call Center Prefeitura de Toyohashi ☎0532－51－3065

*Os bilhetes expirados não poderão ser usados.
E também não será possível a devolução do dinheiro pago nos bilhetes.

Contato（Atendimento das 8:30 às 17:15h, exceto sáb., dom., feriados, e feriado de final e início de ano）

O que é o bilhete "Premium Tsuki Shouhinken"?

*Em caso de envio via correio, serão aceitos todos os que tiverem
o carimbo do correio com a data de envio até 29/NOV/2019.

Local para entregar pessoalmente: Toyohashi-shi Koukaidou 1F, Dai Ni Kaiguishitsu (Hacchou Doori 
2 Choume 22 Banchi). Horário de Atendimento: das 9:00 às 17:00h (exceto sáb., dom. e feriados).


