
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cuidado com os acidentes de trânsito neste feriado.  
Nas férias de inverno, é a época em que mais aumentam os acidentes de trânsito. Até 

quem não está acostumado à dirigir o carro no dia a dia, vão viajar e fazer as compras. Pela 

falta na prática de dirigir o carro, informações adicionais sobre as condições da estrada e do 

tempo, etc...são as possíveis causas que acarretam em algum acidente no trânsito. É 

importante ter alguns cuidados com o automóvel, ligar o farol antes de escurecer, prestar 

muita atenção ao dirigir nas ruas congeladas para não escorregar. Vamos dirigir com muita 

atenção neste feriado para não causar nenhum acidente!!! 

 

Sobre a declaração dos dependentes familiares que moram fora do Japão 
  A partir do dia 1 de janeiro de 2016, para poder declarar a família que mora fora do japão 

como seu dependente, precisará dos 「documentos familiares」e do「documento de remessa 

bancária」.Houve mudanças em algumas regras, principalmente no ítem sobre as remessas. 

►「documento de remessa bancária」 são ①comprovante de remessa ao exterior ou ②recibo 

da remessa através do cartão. Caso enviar em dinheiro sem comprovantes bancários, não 

será aceito à declarar como dependente.  

►Caso tenha mais de uma pessoa como dependente no exterior, é necessário enviar a 

remessa para cada um deles. Exemplo; Tem uma esposa e um filho fora do pais como seu 

dependente e você envia dinheiro para os dois na conta bancária da esposa, neste caso você 

terá um comprovante de remessa apenas da sua esposa, portanto o seu filho não tem um 

comprovante de remessa bancária. 

►「documento de remessa bancária」é preciso ter e apresentar 

todos os comprovantes do ano corrente. Mas para quem enviou 

mais de 3 vezes em um ano para uma mesma pessoa, pode 

anexar apenas o primeiro e último comprovante do ano. Não é 

necessario apresentar todos os comprovantes, mas deixe 

guardado o restante dos comprovantes. 

Neste ano, devido as mudanças nas regras, algumas pessoas não conseguirão declarar 

alguém como dependente no reajuste fiscal de fim de ano. Caso tenha outros dependentes ou  

alguma duvida, favor fazer o KAKUTEI SHINKOKU á partir de meados de fevereiro até 

meados de março de 2017. 

 

FERIADO DE INVERNO 
A partir do dia 29 de dezembro de 2016 até o dia 5 de janeiro de 2017 

o escritorio da Shin-Ei estará fechado. Como vocês pretendem passar o 

final e a entrada do novo ano?? Devido ao serviço, conseguimos levar 

uma vida moderada, mas nos feriados prolongados temos a tendência 

para descontrolarmos este ritmo. Vamos iniciar o novo ano com muita 

saúde para voltarmos a trabalhar com ânimo novamente. 
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  Reflexão do mês  
   Vamos usar palavras carinhosas no ｃotidiano. 
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