
ポルトガル語 

  Imposto Individual ~ Fluxo da Declaração ~  個人住民税 ～申告の流れ～ 
 

＜＜＜＜Recolhimento pela Firma: 
Tokubetsu Choushuu＞＞＞＞ 

   ＜＜＜＜Recolhimento Individual: 
Futsuu Choushuu＞＞＞＞ 

 Assalariado(a) 
 

 

 
Declaração do Imposto de Renda 

 
 
 

Reembolso do Imposto de Renda 
 

  Declaração do Imposto de Renda 
(Até o dia 15 de março) 

 
 

Fazer a declaração do rendimento 
anual do ano anterior pela Ficha 
da Declaração do Imposto de 
Renda.  

 
 

Pessoa de 
trabalho 

autônomo 

 

  
Escritório da 

Fazenda 
(Zeimusho) 

 

  Relatório do Pagamento do 
Salário (Kyuuyo Shiharai 
Houkokusho) 
Rendimento pelo salário do 
ano anterior (O conteúdo é 
igual ao Comprovante de 
Renda (Gensen Choushuu 
Hyou) após ter feito o ajuste 
do imposto no fim do ano: 
Nenmatsu Chousei) 

 

 

 
 
Cópia da Ficha 
de Declaração 

 

  
 
Caso seja a pessoa que não 
precisará fazer a Declaração 
do Imposto de Renda, deverá 
fazer a declaração na 
prefeitura até o dia 15 de 
março.  
 

  

 O Imposto será 
descontado do salário 
todos os meses pela 
firma de junho até 
maio do ano seguinte. 

Os Comprovantes dos 
assalariados residentes 
em Ritto serão 
entregues pela firma 
até o dia 31 de janeiro. 

      

  
 
 

      

 Em meados de maio, 
avisaremos, pela firma, o valor 
anual do imposto e o valor que 
será descontado do salário em 
cada mês.  

   Aviso do pagamento 
de Imposto 
 
No início de junho, 
enviaremos o aviso 
do valor do imposto 
e sua fatura.  

Data de vencimento 
Último dia dos meses 
de junho, agosto, 
novembro e janeiro do 
ano seguinte 
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Pessoa desligada da  
empresa no meio do ano 

  Ao desligar da empresa, o 
imposto até maio do ano seguinte 
será descontado (recolhimento de 
uma vez: Ikkatsu Choushuu) ou 
própria pessoa terá que continuar 
pagando individualmente 
(recolhimento comum: Futsuu 
Choushuu). 
 
  Caso seja a pessoa que deverá 
pagar o imposto residencial no ano 
fiscal seguinte, mesmo que seja 
desligada da empresa, enviaremos o 
aviso do pagamento do imposto em 
junho.    

 

 Baseado na 
Declaração do 
Imposto de 
Renda, 
calcularemos o 
valor do Imposto 
Residencial. 

    

         
 


