○ Comunicação da Repartição de Impostos (Delegacia Fiscal)

ポルトガル語版

Pessoas que recebem renda proveniente do salário podem obter diversas
deduções no ajuste de final de ano realizado pela empresa onde trabalham.
○ No ajuste de final de ano podem ser obtidas deduções relacionadas a cônjuges, especial de cônjuges, dependentes,
prêmios de seguros, etc. Portanto, obtenha a correta dedução apresentando o formulário de solicitação adequado à
empresa onde trabalha.
Ao receber as deduções através do ajuste de final de ano, não há necessidade de apresentação da declaração definitiva.
Não obstante, quando ocorrerem mudanças, faltas ou omissões na dedução de dependentes, etc., mesmo após o ajuste
de final de ano, poderá ser obtida a dedução, através da reelaboração (reajuste) do ajuste de final de ano.

No “Setor de Elaboração da Declaração Definitiva”, pode-se
elaborar a Declaração.
www.nta.go.jp ←

clique

○ Pode-se elaborar a Declaração Definitiva dos impostos de renda e de renda especial de reconstrução, ao fazer a entrada
do valor, etc., de acordo com a indicação que aparece no painel do “Setor de Elaboração da Declaração Definitiva” da HP
do Ministério da Receita Nacional. O cálculo do imposto é feito automaticamente.
A Declaração elaborada pode ser impressa e enviada através do correio postal.
Para maiores informações, consulte a HP do Ministério da Receita Nacional. www.nta.go.jp

Quando há necessidade de se realizar uma consulta na Repartição
de Impostos é preciso marcar um horário com antecedência.
○ Se houver interesse ou necessidade de consultas na Repartição de Impostos é preciso marcar um horário com
antecedência. Pedimos a gentileza de fazer a reserva pelo telefone antes de nos visitar.

Para mais informações sobre os impostos, consulte a HP do Ministério da Receita Nacional.

www.nta.go.jp

○税務署からのお知らせ

給与所得者の方は、勤務先での
年末調整でいろいろな控除が受けられます。
○年末調整では、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、保険料控除などの控除が受けられますので、扶
養控除申告書などを勤務先に提出して、これらの控除を正しく受けてください。
これらの控除を年末調整で受けた場合、確定申告をしていただく必要がありません。
なお、年末調整後に扶養控除等に異動や控除漏れがあった場合は、年末調整のやり直し（再調整）により
控除を受けることができます。

「確定申告書等作成コーナー」で申告書の作成ができます。
www.nta.go.jp ← click
○国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の画面の内容に従って金額等を入力すれば、税額な
どが自動計算され、所得税及び復興特別所得税の確定申告書が作成できます。
作成した申告書等は、印刷をして郵送等で提出することができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

www.nta.go.jp

税務署での相談が必要な場合は、事前予約が必要です。
○税務署での相談をご希望の場合、事前予約が必要となります。
電話にてご予約の上、お越しください。
税に関する情報を国税庁ホームページに掲載しています。国税庁ホームページアドレス

www.nta.go.jp

