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＆     ＆

Envio pelo 

＆ ＆ correio 

Como preparar sua declaração de impostos 
1 Siga estas instruções na HP (https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl) para preparar sua 

declaração de impostos. 
2 Preencha seu nome, endereço e outras informações necessárias na "Confirmação de Forma de 

Residência". 
3 Favor escrever seu nome e endereço na "Base de documentos anexos" e anexar os documentos 

necessários. 
4 Para a "Confirmação de forma de residência", por favor visite https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ 
shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/19.pdf e imprima-o. 

Uma cópia do seu cartão 
de residente (ou cartão de 

registro de estrangeiro) 

Instruções Confirmação de  Base de documentos anexos 
Forma de Residência

【Nota】 
Estas instruções foram elaboradas para ajudá-lo a preparar sua declaração de impostos caso tenha esquecido de incluir seus dependentes no 

ajuste de final de ano ou caso deseje solicitar deduções para despesas médicas. 
 

Anexo 
Preencha seu 

nome, endereço e 
outros detalhes 

necessários 
 

Siga as instruções e 
prepare e imprima sua 
declaração de 
impostos 

Etc., 

Declaração de 
deduções para 

despesas médicas 

 https://www.nta.go.jp/t
axes/shiraberu/shinko
ku/syotoku/r03.htm 
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Nota

Este livreto explica como preparar uma declaração de 
impostos para um cidadão estrangeiro que trabalha para uma 
empresa japonesa. 

Portanto, as únicas pessoas que podem preparar sua 
declaração de impostos desta forma são aquelas que 
recebem um salário de uma empresa. 

Há também várias deduções que podem ser retiradas de sua renda ao 
calcular seu imposto (deduções do imposto de renda), mas estas só são 
discutidas aqui se 

1 Se você tem membros da família que dependem devocê

2 Se você paga os prêmios do Seguro Nacional de Saúde

3 Se você paga uma pensão nacional 

4 Se você estiver pagando uma doação 

5 Se você paga despesas médicas 
   

Portanto, observe que se você dirige sua própria loja, se é um 
empregado assalariado com renda além de seu salário, ou se construiu 
uma casa nova e deseja fazer uma dedução especial para empréstimos 
imobiliários, etc., você não poderá preparar sua declaração de impostos 
da maneira explicada neste livreto. 

Quem administra a sua própria loja Aqueles que desejam receber uma dedução 

 especial para empréstimos 

Por favor leia 
com atenção. 

Funcionária Futaba 

Exceto se você for dependente de alguém que não seja a pessoa indicada no número ㊷ na página 15, ou 
se você for dependente de um membro da família com 70 anos ou mais que mora com você. 

 

Isto exclui a aplicação da isenção especial para despesas médicas para a 
compra de medicamentos de venda livre especificados. 
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Para preparar sua declaração de impostos, você precisará do seguinte 

1 Certificado de Imposto Retido na Fonte 

2 Uma cópia do seu cartão de residência (ou cartão de registro de 
estrangeiro) (frente e verso, ambos os lados) 

3 Documentos que podem confirmar seu número (My Number Card ou 
Cartão de notificação, etc.) 

4 No caso de requerer a isenção para dependentes, etc. 

(1)Se seus parentes dependentes vivem no Japão
Uma cópia do cartão de residente do seu dependente (ou cartão de registro de

estrangeiro)

(2) Se seu dependente não mora no Japão

① Certidão de nascimento ou certidão de casamento
② Documentos que comprovem a remessa para o dependente

（Nota） 
(a) Os documentos originais são necessários para ①. Para ②, se você tiver

mais de um dependente, favor anexar um documento para cada um.
(b) Com relação à ②, se você tiver mais de um dependente, favor anexar

um documento para cada pessoa.
(c) Se os documentos em ①  e ②  forem preparados em uma língua

estrangeira, favor anexar uma tradução.
(d) Duas pessoas não podem ser elegíveis para receber apoio ao mesmo

tempo para a mesma pessoa.

5 Cópias da capa e da contracapa da sua caderneta bancário 

6 Deduções para prêmios de seguro social 
  Se você for membro do Seguro Nacional de Saúde ou pagar a Pensão 

Nacional, favor preparar um certificado de pagamento. 

7 Dedução para doações 
Se você tiver feito uma doação, por favor, prepare um certificado de 
dedução para a doação. 

8 Dedução para despesas médicas 
Aqueles que gastaram mais de 100.000 ienes em despesas médicas 
devem preparar recibos para despesas médicas e preparar uma 
"Declaração de Dedução para Despesas Médicas". 
Dependendo do valor da renda, a dedução para despesas médicas 
pode ser possível mesmo que o valor seja inferior a 100.000 ienes.
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No. Tela Forma de operação 

①

Abra o site da Agência    

Nacional de Impostos（https://www.nta.go.jp） 

Clique em “Preparação da declaração de impostos" na seção 

"Procedimentos de arquivamento". 

  Clique em Preparação da declaração de impostos 

②

  Clique em “Iniciar declaração” 

③

   Clique em “Imprimir e enviar”

https://www.nta.go.jp)%E3%80%81
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No. Tela Forma de operação 

④

Verifique o ambiente recomendado e 

Clique em, “Eu aceito os termos e 

condições e gostaria de continuar” 

⑤

Clique 

Clique em 

Imposto de renda 

Prepararemos sua declaração de     

imposto de renda. 

 (dedução para despesas médicas, 

 doações, deduções para despesas     

 médicas, doações, empréstimos     

  habitacionais, etc.). 

⑥

Clique em “Ir para o próxima página” 

⑦

Selecione “Calendário Ocidental” na parte inferior e 

clique nele. 

Data de nascimento da pessoa que faz a 

declaração 

＿＿＿＿＿ ano ______ mês ______ dia 

A data de nascimento será usada para 

mostrar em sua declaração de impostos 

e para calcular suas deduções. 
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No. Tela Forma de operação 

⑧

Insira a sua data de nascimento 

⑨

* Abaixo está um exemplo de como inserir suas informações se
você tiver apenas um Gensen Choshu e ainda não tiver
completado seu ajuste de final de ano.

Dúvidas sobre sua declaração

(1)"Você tem alguma renda a declarar além do salário?" 
  Clique em "Não". 

(2)Você tem somente uma cópia do seu Gensen?
Clique em "Sim".

(3)"O ajuste de final de ano foi concluído por seu 
  empregador?"  Clique em "Não". 

(4)"Você foi notificado pelo escritório de impostos sobre o 
valor do imposto devido? Clique em "Não".

⑩
Clique em “Ir para a próxima página” 

⑪

Salário 

Renda salárial Clique em “Preencher”

Exemplo
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No. Tela Forma de operação 

⑫

Clique em “Preencher”

⑬

⑭

（Se você ainda tiver outros Gensen 

 Clique em “Continuar com 

outra renda e digite os números e outras informações da 

mesma forma） 

*Verifique se o ano do aviso de retenção é o mesmo.

Uma vez que você tenha inserido o Gensen 

clique em “Confirmar conteúdo”. 

⑮

Verifique o valor inserido 

E clique em “Próximo”

Ao olhar para o Gensen Choshuhyo, 
insira os números para (1) o valor pago, 
(2) o valor do imposto retido na fonte, e
(3) o valor dos prêmios do seguro
social, etc.

Ao preencher os números, não insira 
vírgulas ou pontos. 
 × 2.115.560 
○ 2115560

Não insira o valor do imposto retido na
fonte para o período não-residente.
 

Ao olhar para o Gensen Choshuhyo 

(Certificado de Imposto Retido na Fonte), (4) 

digite o endereço (residência) ou local ou 

número da empresa do pagador. 

Digite o nome do pagador 
conforme o Gensen Choshuhyo. 
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No. Tela Forma de operação 

⑯

Quando você tiver terminado de inserir seu valor de renda 

Clique em “Concluído(Próximo)” 

⑰

Controle de taxas médicas 

Se você pagou despesas médicas 

Dedução de despesas médicas Clique em 

⑱

Selecionar deduções de despesas médicas a serem aplicadas 

Clique em “Solicite a dedução de despesas médicas”   

⑲

Escolhendo como inserir suas deduções de despesas médicas 

Nesta seção, você registrará suas despesas médicas a partir  

  de seus recibos e preparará seu extrato. 
◉

Após inserir seus recibos e clicar em “Fazer declaração” 

Clique em “Próxima página” 

 “Preencher” 

Se você não pagou, por favor não clique 
em Ir para o número ㉕ na página 10.

Você registrará suas despesas médicas a partir de seus recibos e preparará seu extrato. 
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No. Tela Forma de operação 

⑳ Clique em “Inserir”

㉑

    Preencha o “Nome da pessoa que recebeu o tratamento 

médico” *Máximo de 10 caracteres 

    Preencha o nome do local onde pagou (por exemplo, 

hospital ou farmácia) *Máximo de 20 caracteres 

    Seleciona a categoria apropriada em “Categoria(s) de 

despesas médicas(escolha múltipla)” 

Cuidados médicos e tratamento Compra de medicamentos

Serviços de seguro de assistência a longo prazo 

  Outras despesas médicas (por exemplo, visitas hospitalares) 

Preencha "A. Montante das despesas médicas pagas". 

Preencha se houver "A, o montante coberto pelo seguro de 

vida, seguro social, etc."  

㉒

(Se você tiver outras despesas médicas para colocar, 

Clique em “inserir mais 1”,e digite 

os números da mesma forma). 

Clique em “Verificar conteúdo”. 

As despesas médicas pagas durante 2021 são 
elegíveis para a dedução. Você pode inserir o valor 
total para cada hospital, farmácia, etc., e não para 
cada recibo.
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No. Tela Forma de operação 

㉓

（Se você tiver outras despesas médicas para colocar, 

Digite as outras despesa médica 

e digite os números etc. da mesma forma). 
Após inserir todas as despesas médicas 

Quando você tiver terminado de inscrever todas as suas 

despesas médicas 

Clique em “Próximo”. 

㉔

A tela de confirmação dos resultados do cálculo (dedução de 

despesas médicas) aparecerá. 

  Clique em “Próximo”. 

㉕

Controle de material de seguro social 

Se você paga prêmios de seguro social, como o Seguro 

Nacional de Saúde, Pensão Nacional, 

  Dedução para contribuições clique em “Inserir” 

㉖

Para aqueles listados no Gensen Choshuhyo  favor inserir as 

informações da tela de renda de trabalho ou renda diversa, como 

pensões públicas. 

Clique em “Inserir” 

Se você não tiver pago nenhuma contribuição, não 

clique neste botão e vá para a página 12 número ㉛. 
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No. Tela Forma de operação 

㉗

Selecione "Tipo de contribuição previdenciária". 

Digite o valor pago no ano para cada tipo de contribuição no 

espaço previsto para "Contribuições pagas". 

Seguro saúde(Incluindo voluntário) 

Seguro nacional de saúde 

Pensão 

Fundo da pensão 

Pensão nacional 

Fundo pensão nacional 

Seguro de assistência 

Seguro médico para Terceira idade 

Outros 

㉘

  Se você pagar as contribuições do Seguro Nacional de Saúde, selecione a 

terceira opção do topo e insira o valor das contribuições do Seguro que você pagou 

durante o ano (janeiro a dezembro) no espaço fornecido.

㉙

  Se você pagou uma Pensão Nacional, selecione a sexta opção do topo 

e insira o valor da Pensão que você pagou durante o ano (janeiro a 

dezembro) no espaço fornecido. 

Se nenhum pagamento foi 
feito, nenhuma entrada é 
necessária. 

Confirmação  de  

entrada. 

Clique em

Confirmação de  

entrada. 

Clique em 

Se nenhum pagamento foi 
feito, nenhuma entrada é 
necessária. 
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No. Tela Forma de operação 

㉚

(Se você tiver qualquer outra contribuição previdenciária para 

inserir, 

Inserir como outra contribuição 

previdenciária e inserir os números da mesma forma). 

  Uma vez inscritas todas as suas contribuições à previdência 

social 

Clique em “Próximo” 

㉛

Doações 
Se você tiver pago uma doação (por exemplo, Furusato 

nouzei) 

Doação Clique em “Inserir” 

㉜

Clique em “Inserir” 

㉝

Digite a "Data da doação". 

Selecione o "Tipo de doação". 

Digite o "Valor da doação paga" para cada certificado. 

Digite a localização do recebedor do pagamento. 

*Máximo 28 caracteres

Digite o nome do destinatário. 

*Dentro de 28 caracteres

Se você não pagou, por favor não clique 
em e vá para a página 14, número ㊲.
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No. Tela Forma de operação 

㉞

Doações para o governo nacional 

Doações para prefeituras e municípios（Ex.Furusato Nouzei）

Doações para filiais da Sociedade da Cruz Vermelha Japonesa 

Doações para associações comunitárias de baús

Doações a partidos políticos e organizações de financiamento político

Doações para organizações sem fins lucrativos autorizadas, etc.

 Doações a associações de interesse público incorporadas ou fundações de 

interesse público incorporadas, etc.

 Doações aos organizadores, etc., devido ao não reembolso dos preços dos 

ingressos, etc

Doações diferentes daquelas listadas acima que são dedutíveis como doações

㉟

  Se você pagou imposto por Furusato Nouzei, digite a "data de 

pagamento" exibida no certificado de dedução para doação, e selecione o 

segundo item no topo do tipo de doação, "doação à prefeitura ou município 

(por exemplo, Furusato Nouzei). 

Para os contribuintes do Furusato Nouzei, marque a caixa "Doações aos 

municípios" e selecione o município na caixa de listagem onde a doação foi 

feita. 

Digite o valor da doação que você gastou. 

Após inserir, clique em “Confirmar conteúdo” 

Se você não
pagou, você 
não precisa 
inserir.
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No. Tela Forma de operação 

㊱

（Se você tiver outra doação para inserir, 

 Insira outra doação 

e digite os números e outras informações da mesma forma) 

Após inserir todas as doações 

Clique em “Próximo” 

㊲

A cargo do cônjuge ou Exclusão Especial do Cônjuge 
Se você estiver auxiliando sua esposa ou marido, 

Clique em 

  “Inserir”. 

* Se a esposa ou marido tiver uma renda, ela pode não ser
dedutível, dependendo do valor.

㊳
Digite o nome e a data de nascimento da esposa ou marido 

dependente. 

*O método de inserir a data de nascimento é o mesmo de quando você

inseriu a sua própria data de nascimento. 

㊴

Verificar se a esposa ou marido dependente é um não-residente. 

Após inserir clique em “Próximo” 

A cargo do cônjuge 

Exclusão Especial do Cônjuge

Se você não é um dependente, não 
clique e vá para a página 15, número ㊵. 
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No. Tela Forma de operação 

㊵

Dependente 

Se você é dependente de um membro da família que não seja 

sua esposa ou marido, 

  Dependente Clique em “Inserir”

㊶

Clique em “Inserir” 

㊷

Digite a data de nascimento de cada um de seus dependentes. 
*Não é necessário inserir aqui a data de nascimento da esposa ou do
marido, pois eles já foram inseridos.
O método de inserir a data de nascimento é o mesmo de quando você
inseriu a sua própria data de nascimento.

㊸

Assinale se o dependente é um não-residente. 

Se você tem mais de 2 dependentes  

Clique em “Continuar para inserir outra pessoa” e inserir as 

mesmas informações que para a primeira pessoa. 

  Após inserir clique em “Confirmar conteúdo” 

Filho(a) 
Pai 
Mãe 
Avó 
Avô 
Neto 
Sem parentesco familiar 
Outros parentes 

Se você não é um dependente, não 

clique e vá para a página 16, número ㊻. 
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No. Tela Forma de operação 

㊹

Clique em “Próximo” 

㊺

 Se você tiver inserido um dependente com menos de 16 anos 

de idade a mensagem à esquerda aparecerá. 

Clique em “Sim” 

㊻

Após inserir

Clique em “Concluído (Próximo)” 

㊼

  Clique em “Concluído (Próximo)” 
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No. Tela Forma de operação 

㊽

O valor a ser reembolsado será afixado. 

Clique em “Próximo” 

㊾ Clique em “Concluído (Próximo)” 

㊿

O valor de seu reembolso será exibido novamente. 

Clique nos seguintes itens de acordo com o método de 

recebimento que você escolher. 

（１）Se for "Transferência para um banco que não o Japan Post

Bank"「ゆうちょ銀行以外の銀行等への振込み」

（２）Se for “Transferência para o Japan Post Bank”

「ゆうちょ銀行への振込み」

（３）Não clique em「ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便窓口での受

取り」

51

Insira o endereço. 
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No. Tela Forma de operação 

52

Insira o nome. 
Nome（Furigana）*Até 11 caracteres 

Nome（Kanji ou Alfabeto）*Até 10 letras 

Telefone 

Responsável 

Relação com o responsável 

Ocupação 

Nome commercial ou nome da família 

Salvar temporariamente os dados 

Clique em “Próximo” 

53

Insira o My Number (12 números)

Se o número digitado estiver incorreto, uma mensagem 
aparecerá, clique em OK e digite o número certo 

Clique em “Próximo” 

54

Se você não tem ou não sabe seu número, deixe-o em branco 

e clique em (Próximo). 

Ao aparecer a seguinte mensagem 

Clique em “Não”

55

Selecione o formulário para imprimir 

Com todas as caixas marcadas 

Clique em “Ver e imprimir formulários”. 

Se você não tem o My Number ou não sabe o número 
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No. Tela Forma de operação 

56

Afixado na parte inferior da tela 

Clique em “Abrir file” 

*A instalação do Acrobat Reader é necessária.

57 

A declaração de impostos a ser impressa será afixada. 

  Clique e faça a impressão 

58

Clique para imprimir sua declaração de impostos. 

Escreva seu nome e endereço como mostrado nas páginas 
21-24 para apresentação, e apresente-o ao departamento de
impostos junto com os documentos anexos.
As instruções para o envio são dadas na página 26.

Há no canto superior 
  esquerdo 

cópia 
uma impressão. 

A cópia não deve ser apresentada ao departamente de 

impostos. 

59

Clique em “Próximo” 

控 
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No. Tela Forma de operação 

60

O que fazer depois de ter impresso sua declaração de impostos 

Se você quiser salvar os dados inseridos, clique em, 

Clique em “Salvar”. 

61

62

Clique em “Concluir” 

63

Clique em “Sim” e termine o processo. 

O prazo para apresentação de sua devolução é 

2022 Fevereiro dia 16 (Qua) 
-2022 Março dia 15 (Ter)

*Entretanto, o reembolso de impostos pode ser
apresentado a partir de janeiro de 2022
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O que incluir em sua declaração de impostos

Endereço

ou 

Nome
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O que incluir em sua declaração de impostos 

Endereço ou Localização 

Nome ou Designação 

Endereço

Nome

Nome do marido ou esposa dependente 

Nome do membro da família dependente 

Endereço 
Nome comercial 
Furigana 
Nome 
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O que incluir em sua declaração de impostos 

Endereço Nome
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O que incluir em sua declaração de impostos

Endereço Nome
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Cópia da declaração

Por favor, não envie estas 4 
cópias, pois elas são uma 
cópia. 
Eles não são um certificado. 
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Onde apresentar sua declaração de impostos e documentos de apoio 

＆  & 

 Coloque no envelope 

 

Favor enviar sua declaração de impostos e documentos ao 
seu departamento fiscal local.   
 Favor consultar o site da Agência Tributária Nacional para 
obter o endereço da repartição tributária em questão. 
（https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm#map） 

1 

２２ 

Declaração Confirmação do tipo de 
residência 

Documentos e anexos 

Onde apresentar sua declaração de impostos e documentos 
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