
私は 
Declaração de Impostos 税金の申告について 

 火は 
Tive renda em 2021 (entre  1.º janeiro e 31 de dezembro) 

2021 年（1 月 1 日～12 月 31 日）中に収入がある 

Sou sustentado por um familiar que 
reside em Obu. 

市内に住む親族に扶養されている 

Vá para D Vá para B 

Tive renda salarial.  
給与収入がある 

Vá para ➊ 

Tive provento de 
aposentadoria 

pública. 
公的年金収入がある 

Vá para ➋ 

Tive provento temporário, por exemplo, 
reembolso de seguro (manki henreikin).  

保険の満期返戻金など 
一時的な収入がある 

Vá para ➌ 

Tive ganho de capital (proventos de negociação 
de ações, venda de terreno ou imóvel, etc.). 

譲渡所得がある（土地や建物を売ったり、株式の取
引による収入など） 

Vá para C 

Tive renda tributável de agricultor, corretor de imóveis ou autônomo 
(negócio próprio, itinerante, trabalho em casa (naishoku), etc.). 

農業所得、不動産所得、事業所得のいずれかがある（自営業、外交員、
内職など） 

 

Vá para C 

Sim 
はい 

Meu empregador fez o ajuste de fim de 
ano (nenmatsu chosei). 

勤務先で年末調整を済ませた 

No comprovante de retenção de imposto 
na fonte (gensen choushuuhyou) consta 

o valor do imposto retido na fonte.  
源泉徴収票に源泉徴収税額 

の記載がある 

Além da renda salarial tributável da empresa que fez o ajuste de fim de ano, tive renda 
salarial em outra empresa, renda tributável de produtor agrícola ou outra renda tributável.  
年末調整をした給与所得以外に、他の会社の給与収入や農業所得など、ほかの所得がある 

Você precisa fazer a declaração 
(definitiva) de imposto de renda 

所得税の確定申告が必要です A Você precisa fazer a declaração de 
imposto residencial municipal e 

provincial 
市・県民税の申告が必要です 

B 
Você precisa fazer a declaração de 

imposto de renda ou de imposto 
residencial municipal e provincial 

所得税または市・県民税の申告が必要です 
C  Você não precisa fazer a 

declaração  
申告の必要はありません D 

Minha outra renda tributável foi inferior 
ou igual a 200.000 ienes. 

ほかの所得が 20 万円以下である 

Renda – Despesas Necessárias – 500.000 ienes > 0 iene 
(a renda, menos as despesas necessárias e menos 500.000 ienes, é maior que zero) 

（収入）—（必要経費）—（50 万円）が 0 円より大きくなる 

Vá para A 

問い合わせ： 
大府市役所、1階、税務課 
Informações: 
Prefeitura de Obu, 1.º andar, Divisão de Tributação 
：0562 – 45 – 6217  

Vá para A  
 

Vá para D 
 

Vá para B 
 

Vá para A 
Vá para D 

 

Vá para C 
 

Vá para D 
 

Meu provento de aposentadoria pública 
foi inferior ou igual a 4.000.000 ienes. 
公的年金収入が 400 万円以下である 

Além da aposentadoria pública, tive 
outra renda tributável.    

公的年金以外の所得がある 

 

➊ 

➋ 

➌ 

Preciso fazer acréscimos ou alterações nas 
informações das deduções de despesas médicas 

e outras deduções. 
医療費控除など控除内容に追加・変更がある 

Minha renda tributável (sem a aposentadoria 
pública) foi inferior ou igual a 200.000 ienes. 
公的年金以外の所得が 20 万円以下である 

 Como declarar os impostos?   
税金の申告はどうやってするの？ 

 Comece aqui ここからスタート  Eu preciso fazer a declaração? 
私は申告が必要ですか？ 

Vá para B 
 

Vá para A 
 

Vá para C 
 

Vá para D 
 

Sim 
はい 

Sim 
はい 

Sim 
はい 

Sim 
はい 

Não 
いいえ 

Não 
いいえ 

Sim 
はい 

Sim 
はい 

Não 
いいえ 

Sim 
はい 

Não 
いいえ 

Não 
いいえ 

Sim 
はい 

Sim 
はい 

Não 
いいえ 

Não 
いいえ 

Sim 
はい 

Sim 
はい 

Não 
いいえ 

Sim 
はい 

Sim 
はい 

Não 
いいえ 

Não 
いいえ 

Sim 
はい 

Não 
いいえ 
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