DECLARAÇÃO DE
DEPENDENTES 2020
A DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA ANUALMENTE.
CASO NÃO DECLARADO O IMPOSTO DE RENDA (SHOTOKUZEI)
FICARÁ MUITO MAIS CARO QUE O NORMAL
Para aqueles que vão declarar dependentes no exterior
Os seguintes documentos são obrigátorios, envie ambos junto com a declaração.
• Documento que comprove parentesco emitido pelo país de origem (certidão de nascimento,
casamento etc..)
• Tradução do mesmo documento em japonês.

[IMPORTANTE] DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES DO ANO FISCAL REIWA 2 (2020)
Caso não envie a declaração de dependentes, o imposto de renda (shotoku-zei) ficará caro, msmo não havendo
dependentes preencha os campos de preenchimento obrigatório e envie o mais rápido possível.

Envio
obrigatório

Código
de Staff

Este formulário é para realizar a declaração e receber os descontos sobre o cônjuge dependente, familiares dependentes e dependentes especiais.
É necessário o envio independente de ter ou não o cônjuge dependente, ou familiares dependentes.
No caso de ter duas ou mais fontes de rendas, só é possível a declaração em uma das fontes de renda.

【Campo de preenchimento obrigatório】
Diretor geral da receita
federal

Empresa que paga
o salário (nome)

Co., ltd. Techno Service

Carimbo
(hanko)

Nome Completo

Data de
nascimento

Showa
Heisei

Diretor geral da receita
federal

月
mês

日 Cônjuge
dia

Sim ・Não

Chefe
da
família
(nome)

Endereço

（Relação）

①【Campo de preenchimento para pessoas que se enquadram】Só preencha se você (possui deficiência) for (viúva/o), (viúva especial) ou (trabalhador-estudante)
Deficiência（própria pessoa）

Viúvos（somente homens）

Campo de preenchimento para viúvas e "viúvas especiais" (somente mulheres)

Nível/grau data
ano mês dia
□Física （
級） 交付（ 年 月 日）
□Psicológica （
級） 交付（ 年 月 日）
□Mental （
級・度） 交付（ 年 月 日)

□Comum
□Especial

□Separação devido a falecimento（renda anual inferior a \6,780,000）
□Falecimento ou divórcio（outros dependentes fora filhos）
□Falecimento ou divórcio（renda anual superior a \6,780,000 com filhos dependentes）
□Falecimento ou divórcio（renda anual inferior a \6,780,000 com filhos dependentes）[Viúva especial]

Trabalhador-estudante（própria pessoa）

□Falecimento ou divórcio
（renda anual inferior a \6,780,000 com filhos
dependentes）

□Previsão de renda anual inferior a \130,000,000
Nome da escola（
）
※ Necessário cópia da carteira de estudante

②【Campo de preenchimento para pessoas que se enquadram】Só preencha se você tiver familiares dependentes que se enquadram nas seguintes condições
〈Condições para colocar como dependente①〉no ano Reiwa 2 (2020) ser responsável e ter contribuido com parte nos custos de vida da pessoa. *Menores de 16 anos
〈Condições para colocar como dependente②〉renda estimada em 2020 (excluindo aposentadoria, seguro desemprego, assistência de parto) se enquadre nas seguintes condições *Caso não seja preenchido, será considerado como "sem renda".
●Cônjuge que se enquadra no imposto de renda ・・・(Somente renda salárial inferior a ¥1,500,000)(Somente renda de aposentadoria, com mais de 65 anos, renda inferior a ¥2,005,000/ mais novos que 65 anos, renda inferior a ¥1,630,000) *No entanto, somente se a sua previsão de renda durante o ano for em questão for menor que ¥1,120,000

●Parentes（exceto o cônjuge）・・・(Somente renda salárial inferior a ¥1,030,000)(Somente renda de aposentadoria para maiores de 65 anos ¥1,580,000 / menos que 65 anos ¥1,080,000)
〈Condições para colocar como dependente③〉Pessoas de idade: terem nascido após 1951/01/01 dependentes especiais: terem nascido de 1998/01/02 a 2002/01/01
Classificação

Familiares dependentes
(inclui menores de 16 anos)

Cônjuge
dependente

Dedução no salário

Exemplo de preenchimento

Prefeito

Empresa que paga
Tokyo-to, Chiyoda-ku, Kanda-Neribeichō 85 Banchi JEBL
o salário
Akihabara Square
(endereço)

年
ano

Auxílio Sustento para Menor
de Família Monoparental

Nome

Parêntesco
Cônjuge

Renda anual

Data de nascimento

Salario (renda)￥□,□□□,□□□
Aposentadoria （renda)￥□,□□□,□□
□Outras (rendas) ￥□,□□□,□□□
□Sem renda

Taisho Shouwa

Salarial（
Aposentadoria（
Outras (rendas)（
□Sem renda

円）

Taisho Shouwa

Salarial（
Aposentadoria（
Outras (rendas)（
□Sem renda

円）

Salarial（
Aposentadoria（
Outras (rendas)（
□Sem renda

円）

Salarial（
Aposentadoria（
Outras (rendas)（
□Sem renda

円）

Salarial（
Aposentadoria（
Outras (rendas)（
□Sem renda

円）

□Caso você esteja recebendo o auxílio,
assinale a caixa e preencha as informações

円）
円）

大 昭
平

.

.

Heisei

大 昭
平 令

.

.

Heisei Reiwa
円）
円）

Taisho Shouwa

大 昭
平 令

.

.

Heisei Reiwa
Taisho Shouwa
円）
円）

大 昭
平 令

.

.

Heisei Reiwa
Taisho Shouwa
円）
円）

大 昭
平 令

.

.

Heisei Reiwa

Número de registro
do auxílio

Taisho Shouwa
円）
円）

大 昭
平 令
Heisei Reiwa

.

.

Reside

Endereço (no caso de não residir junto)

Dependentes especiais (deficiência)

□Junto
□Separado（Japão）
□Separado
（Exterior）
□Junto
□Separado（Japão）
□Separado
（Exterior）
□Junto
□Separado（Japão）
□Separado
（Exterior）
□Junto
□Separado（Japão）
□Separado
（Exterior）
□Junto
□Separado（Japão）
□Separado
（Exterior）
□Junto
□Separado（Japão）
□Separado
（Exterior）
Nome da criança que
recebe o auxílio

Renda total da criança
prevista para o ano de Reiwa

Data de ingresso no auxílio

◎(Dedução de menores de 16 anos)(Auxílio Sustento para Menor de Família Monoparental) a partir de 1°de Janeiro de 2011 foi cancelado pelo governo a dedução para menores de 16 anos, porém, de acordo com o artigo 45, é obrigatório a declaração de familiares dependentes
através do empregador para a prefeitura local. Portanto os campos de familiares dependentes estão inclusos nesta declaração.

