
 
 
 

 
 

 

 

 

Fim do Estado de Emergência 

No dia 30 de setembro, o estado de emergência emitido em 19 províncias 

foi suspenso. No entanto, o risco de propagação do coronavírus não 

desapareceu. Especialmente no inverno, espera-se que o risco de infecção 

aumente devido ao ar seco e à ventilação menos frequente. Muitas 

pessoas estão cansadas do novo cotidiano causado pelo coronavírus, mas 

para se protegerem e aos seus entes queridos, ações básicas como uso de máscaras, 

desinfecção das mãos e evitar sair de casa desnecessariamente continuam essenciais. 

 

Pedido de entrega do formulário da declaração para dedução 

Este mês, os formulários para a declaração de dedução do imposto serão 

enviados junto ao holerite. Preencha os campos e providencie os documentos 

necessários. Caso a declaração não seja apresentada, o cálculo do imposto será 

realizado como se não houvesse dependentes (mesmo que o tenha). Caso tenha 

trabalhado em outra empresa neste ano (2021), favor apresente o comprovante de imposto do 

ano 2021 (Reiwa 3 Gensen Choushuuhyou). Caso tenha dependentes em outro país, precisará 

do comprovante de remessa que será exigido por cada dependentes. Por exemplo, se sua 

esposa e filho estão no exterior, precisará do comprovante de remessa para cada um deles. Se 

estiver enviando o dinheiro somente em nome da esposa, o filho não poderá ser colocado como 

dependente. Por favor, verifique os documentos. Houve uma atualização nos formulários desde 

2020. Por favor, envie-nos todos os formulários. Caso não entregue, não será possível fazer a 

declaração para dedução. 

 

Sobre a dedução de ajuste de final de ano para pessoas com deficiência 

 O imposto de renda e o imposto de residência podem ser reduzidos se você ou seus 

dependentes (cônjuge ou filho) tiverem a carteirinha de deficiente (Shougaisha Techou). Por 

favor, anexe uma cópia da carteirinha da pessoa com deficiência para que possamos 

confirmar o conteúdo e o grau da deficiência.  

Sobre o preenchimento dos formulários, acesso o QR code abaixo. 
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