
Aos assalariados 

Sim         Não       
         Partida 

O salário anual era mais de 1.030.000 yens ? 
Na firma, fez o ajuste do Imposto 
de Renda no fim do ano ? 

O salário anual era mais de 20.000.000 yens ? 
Não precisa fazer a Declaração. 

Na firma, fez o ajuste do Imposto de 
Renda no fim do ano ? 

O “valor do imposto recolhido pelo rendimento” 
no Comprovante de Renda (Gensen Choushuu 
Hyou) que recebeu pela firma ? 

Trabalhou só numa firma ? 
(Mesmo que trabalhou em mais de uma 
firma, caso tenha juntado os salários 
no ajuste do Imposto de Renda no fim 
do ano, siga pela seta “”Sim”.) 

Se fizer a Declaração do Imposto 
de Renda, terá reembolso do 
Imposto de Renda.  
O local de declaração é o Escritório da 
Fazenda (Zeimusho). Caso não faça a 
Declaração do Imposto de Renda, favor 
fazer a Declaração do Imposto 
Municipal e Provincial.  

Gostaria de fazer a declaração da 
dedução de renda como o custo do 
tratamento médico, pagamento do 
financiamento na compra de 
moradia, dedução de doação, 
dedução de dependentes entre 
outros que não fez o ajuste do 
Imposto de Renda no fim do ano ? 

Teve algum rendimento fora salário ? 

O rendimento fora salário 
era mais de 200.000 yens ? 

Gostaria de fazer a declaração da dedução 
de renda como o custo do tratamento 
médico, pagamento do financiamento na 
compra de moradia, dedução de doação, 
dedução de dependentes entre outros que 
não fez o ajuste do Imposto de Renda no 
fim do ano ? 

Não precisa fazer 
a Declaração. 

 

O rendimento anual era maior que 
o valor total das deduções ?  

Favor fazer a declaração 
do Imposto Municipal e 
Provincial.  
A declaração deverá ser 
feita na Divisão dos 
Serviços de Imposto 
(Zeimu Ka) da prefeitura.  

Favor fazer a Declaração do Imposto 

de Renda. 

(Obs.) Mesmo que não precise fazer a declaração, aq ueles que precisem de algum comprovante como o 
Comprovante de Renda ou outro emitido pela prefeitu ra o qual é necessário para a solicitação de Subsíd io para 
Crianças, matrícula numa creche, inscrição do apart amento municipal entre outros, ou aqueles que gosta riam de 
usufruir do sistema das medidas de redução do impos to pelo julgamento de renda referente a Pensão pela  Assistência 
Social ou Imposto do Seguro Nacional de Saúde poder ão precisar fazer a Declaração do Imposto de Renda.   



給与収入のあった人 

はい      いいえ       

       スタート 

 

 

 

給与収入は 103 万円以上ですか？ 勤務先で年末調整をしましたか？ 

給与収入は 2,000 万円以上ですか？ 
申告は不要です 

勤務先で年末調整をしましたか？ 

職場からもらった源泉徴収票の 

「源泉徴収税額」は 0 円ですか？ 

勤務先は 1 つだけですか？ 

（複数であっても、年末調整で

合算している場合は「はい」へ） 

確定申告確定申告確定申告確定申告をすればをすればをすればをすれば所得税所得税所得税所得税のののの 

還付還付還付還付がががが受受受受けられますけられますけられますけられます 
申告場所は税務署です。確定申告

しない場合は市県民税の申告を

してください。 

年末調整で申告していない医療

費、住宅ローン、寄附金控除、扶

養控除などの所得控除を申告し

ますか？ 

給与以外に所得がありますか？ 

給与以外の所得は 20 万円 

以上ありますか？ 

年末調整で申告していない医療

費、住宅ローン、寄附金控除、扶

養控除などの所得控除を申告し

ますか？ 

申告は不要です 

所得の合計が、所得税の控除

の合計より多いですか？ 

市県民税市県民税市県民税市県民税のののの申告申告申告申告をしてをしてをしてをして 

くださいくださいくださいください 
申告は市役所税務課です 

所得税所得税所得税所得税のののの確定申告確定申告確定申告確定申告をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてください 
申告場所は税務署です 

（注）申告は不要であっても、子ども手当・保育所入所・市営住宅入居などの申請に必要な所得証明書等の各種証

明書を要する方、また福祉年金・国民健康保険税関係の所得の判定による軽減措置を受ける方は申告が必要になる

ことがあります。 


