




SIM NÃO

Que tipo de renda obteve durante o ano de 2018?

Não tive renda

Renda de 
aposentadoria

Renda salarial

 Estou como dependente de familiares moradores
 na Cidade de Koka.

 - Não estou como dependente de familiares.
 - Estou como dependente de familiares que não 
   são moradores na Cidade de Koka.

 Obtive renda de aposentadoria abaixo do valor de 
 ¥4,000,000 e outras rendas abaixo de ¥200,000

 Obtive outras rendas, exceto à de aposentadoria
 que ultrapassam o valor de ¥200,000 

  Além da renda salarial, obtive outras rendas
  (agrícola, imóveis e outros) abaixo de ¥200,000 

 - Obtive renda acima de ¥20,000,000
 - Obtive outros tipos de renda, que ultrapassaram o
    valor de ¥200,000
 - Não foi feito o ajuste no final do ano pela empresa
   (Nenmatsu-Chosei) e/ou tenho correções à serem
   feitas

Renda de 
atividades 

autônomas, 
imóveis e outros

 As deduções são menores que o valor da renda 
 (É cobrado o imposto de renda - Shotokuzei)

 As deduções são maiores que o valor da renda 
 (Não é cobrado o imposto de renda - Shotokuzei)

Não é 
necessário

Providencie
o “Juminzei
Shinkoku”
(Imposto 

residencial)

“Kakutei
Shinkoku”

  Obtive somente a renda de aposentadoria 
  abaixo de ¥4,000,000 

  Obtive renda somente de um local e já foi 
 feito o ajuste no final de ano (Nenmatsu-Chosei) 

Não é 
necessário

Providencie
o “Juminzei
Shinkoku”
(Imposto 

residencial)

Não é 
necessário

Declaração do imposto de renda (Kakutei-Shinkoku)
Período: Dia 18 de Fevereiro ~ 15 de Março
確定申告のご案内 (Exceto finais de semana e feriados)

O valor  anual  do  imposto  de  renda  (Shotokuzei)  cujo  é  descontado  da  folha  de  pagamento
mensal,  deve ser declarado pelo contribuinte através da declaração de imposto de renda. Leia com
atenção  as   informações  abaixo  e  apresente  a  sua  declaração  no  escritório  da  receita  federal

(Zeimusho) ou nos  locais indicados.  Quando a declaração não é feita dentro do período estipulado e/ou a
mesma for efetuada com dados incorretos, consecutivamente as cobranças dos impostos serão feitos com
dados incorretos podendo assim, haver novas cobranças com taxas de acréscimo e taxa de juros. Mesmo
aqueles que não tiveram renda ou não têm a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda, devem
fazer a declaração do imposto residencial (Juminzei Shinkoku) para avaliação e cálculo da taxa do seguro, emissão
de comprovantes de renda e outros. Portanto providencie a sua declaração sem falta.

Verifique se no seu caso é necessário fazer ou não a declaração!
Estava com o endereço registrado na Cidade de Koka em 2019/01/01?

A declaração deverá ser feita na cidade que
 estava registrado em 2019/01/01

Providencie o 
“Kakutei 

Shinkoku”
(Declaração
 Individual

do imposto 
de renda)



   >>> Horário de atendimento: 
Das 8:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 16:00 hs (Somente em Minakuchi das 9:00 ~16:00 hs)

   >>> Local: 
 Minakuchi-Shakai-Fukushi-Center, 1F  Entre 18 de Fevereiro ~ 15 de Março

 Tsuchiyama-Kaihatsu-Center, 2F  Dia 18 ~ 19 de Fevereiro e Dia 6 ~ 8 de Março

 Centro de Atendimento Regional de Koka-Ohara, 2F  Dia 25 ~ 26 de Fevereiro e Dia 12 ~ 14 de Março

 Centro de Atendimento Regional de Konan-Dai-Ichi 2F  Dia 18 ~ 21 de Fevereiro e Dia 6 ~ 15 de Março

 Shigaraki-Dento-Sangyo-Kaikan, 3F  Dia 22 ~ 28 de Fevereiro e Dia 1 ~ 5 de Março

   - Quando houver a necessidade de fazer a dedução de dependentes no exterior e outros
     conteúdos considerados mais complexos como alienações, rendas autônomas e outros, 
     a declaração deverá ser feita em Minakuchi!!!  
   - Aqueles que não compreendem suficientemente a língua japonesa, deverão comparecer
     acompanhados por algum tradutor! 

  - Os valores recebidos por “ARUBAITO” também são considerados como renda, portanto devem ser declarados
    sem falta!
 - O cônjuge que não for casado legalmente, não poderá ser considerado como dependente.
 - Pessoas que estão como dependentes de outros, não podem ser considerados em duplicidade.

  << Documentos necessários no ato da Declaração >>
申告に必要な書類等

1- Cartão do My-number com ou sem foto e mais algum documento que comprove a
    identidade (Zairyu-Card, Carteira de habilitação e outros);

  2- Inkan (Carimbo);
  3- Documento que comprove a renda:

    - Guensen original (Comprovante de Renda) ou Guensen referente aos valores de aposentadoria 
       nacional, social e outros (Nenkin-Shotoku);
    - Aqueles que tiveram renda de imóveis, deverão apresentar a expecificação de pagamento, lista do

         Imposto sobre imóveis e outros;
       - Outros documentos que comprovem a renda obtida.   
  4- Documentos que comprovem as deduções e outros:
       - Comprovantes de pagamento da taxa de Seguro Social, Kokumin-Hoken (Seguro de Saúde Nacional),
         Kaigo-Hoken (Seguro de Assistência e Cuidados Especiais), Kooki-Koreisha-Iryo-Hoken (Seguro de
         Saúde para Idosos) e outros;
       - Comprovante para dedução de seguros de vida particular (Seimei-Hoken) e Seguro contra terremoto 
          (Jishin-Hoken);
       - Aqueles que pretendem obter a dedução de despesas médicas, deverão apresentar os recibos e/ou 
         expecificações de tratamentos com despesas altas e internação. Atenção, pois os recibos deverão ser  
         somados separadamente por hospitais e por pessoa. Poderá utilizar o “Aviso de despesas médicas”
         enviado pela seguradora;

   - Listagem detalhada do sistema de auto-medicação (self-medication) (Aqueles que irão utilizar esse 
sistema, não poderão utilizar o sistema de dedução médica normal);

   - Outros documentos que comprovam as deduções que pretende obter.
  5- Caderneta de banco para casos de restituição de imposto;
   6- Documentos que comprovem as condições dos dependentes:
        - Caderneta de deficiência, reconhecimentos e outros;
        -  Aqueles que pretendem obter a dedução de dependentes no exterior, deverão apresentar documentos
           que comprovem a identidade do dependente e os comprovantes de remessas. Há casos que não 
           poderão ser considerados como dependentes, quando o valor enviado ou a frequência de envio for 
           julgada não ser suficiente.
       - Comprovante de saldo do financiamento (Kariirekin-Nenmatsu-Zandaka-Shomeisho) cujo é enviado pelo
         banco onde fez o financiamento, escrituras da casa e terreno (Kaoku-Tooki-Jiko-Shomeisho e Shikichi-
         Tooki-Jiko-Shomeisho), Contrato de compra e venda (Baibai-Keiyakusho), Contrato de empreitação de 
         serviços (Ukeoi-Keiyakusho) e outros conforme a necessidade, para adquirir a dedução de financiamento
         para casa própria.

  <<< Informações >>>
   - Dpto. de Impostos (Zeimu-Ka) TEL: 0748-69-2128   FAX: 0748-63-4574 <Sobre o Imposto residencial>
   - Escritório da Receita Federal (Zeimusho) TEL: 0748-62-0314 <Sobre o Imposto de renda>

ATENÇÃO!!!






