
国外にいる親族の扶養申告をする場合・ポルトガル語版

Conforme determinação da Agência Nacional de Impostos, para incluir dependentes 
residentes fora do Japão na Declaração de Rendimentos após 2016, é necessário observar os 
seguintes pontos: 
 - Remessas feitas em pessoa (transportadas pelo declarante ou por terceiros) não mais 
serão consideradas. 
  - A remessa de dinheiro deve ser feita diretamente em nome de cada dependente. 
  - Deve-se comprovar o parentesco entre o declarante e o familiar beneficiário. 

Ao fazer a Declaração, apresente os documentos comprovantes de parentesco e os 
comprovantes de remessa conforme abaixo explanado. Assalariados podem ter seus 
dependentes incluídos por ocasião do Ajuste Tributário de Final de Ano mediante o 
cumprimento desses requisitos. 

◎Documentos comprovantes de parentesco  
É necessário apresentar 1 (um) dos documentos abaixo listados em ① ou ②: 
① Cidadãos com nacionalidade japonesa: Extrato de Endereços do Registro Familiar, 

cópia do Passaporte etc. que comprovem que o familiar dependente não é 
considerado residente no Japão. 

② Cidadãos estrangeiros: Certificados de Registro Civil emitidos por autoridade 
competente que atestem nome, data de nascimento e endereço do familiar 
dependente.  

≪Atenção!≫
1 Todos os documentos devem ser originais, exceto o passaporte.  
2 Exemplos de Certificados de Registro Civil : 

・Certidão de Nascimento出生証明書
・Certidão de Casamento婚姻証明書 
・Certificado de Registro Familiar etc.戸籍謄本等

3 Se o vínculo familiar e endereço do familiar dependente não puder ser comprovado com 1 
(um) único documento, aceita-se a combinação de vários documentos. 

4 Atestados emitidos em língua estrangeira devem vir acompanhadas da respectiva tradução 
para o japonês. 

5 Podem ser declarados dependentes familiares consanguíneos até 6º grau, o cônjuge, e 
familiares por vínculo matrimonial até 3º grau. 

◎Comprovantes de Remessa 
As Remessas devem ser feitas diretamente em nome do familiar dependente via remessa 

bancária ou postal (1) ou por intermédio da quitação de fatura de cartão de crédito emitido 
em nome de cada dependente (2). 

- No caso (1), o declarante deve apresentar os Comprovantes de Remessa para cada 
dependente declarado. 

- No caso (2), o declarante deve apresentar os extratos de utilização de cada cartão de  
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crédito e as respectivas quitações. A liquidação da fatura referente ao uso do cartão no 
exterior será considerada como remessa. 

≪Atenção!≫
１ Serão considerados Comprovantes de Remessa: 
・Via do Remetente/Solicitante da Guia de Remessa de Recursos Financeiros ao Exterior; 

Recibo do Terminal de Atendimento Automático (caixas eletrônicos) etc.  
・Comprovante de quitação das faturas de cartão de crédito: o uso do cartão de crédito para 

custeio de despesas de manutenção familiar e/ou educacionais e sua consequente quitação no 
Japão é considerada como remessa.  
※Não serão consideradas remessas transportadas em pessoa pelo declarante por ocasião 
de visita a seus familiares. É imprescindível que as remessas sejam feitas por um dos 
métodos descritos acima.  

２ A Remessa deve ser feita em nome do declarante. O Comprovante de Remessa somente será 
considerado válido se o nome do remetente/solicitante for o mesmo do declarante.  
３ No caso de haver múltiplos dependentes, a remessa deverá ser feita individualmente. Somente o 

beneficiário constante no Comprovante de Remessa pode ser considerado dependente. 
４ Todos os documentos emitidos em outra língua que não a japonesa devem vir acompanhados das 
respectivas traduções. 

≪Observações importantes≫
◎Se houver Imposto de Renda passível de restituição, por favor apresente a Declaração de 

Imposto de Renda à Receita Nacional (torna-se desnecessário declarar à Prefeitura: a Receita 
Nacional encaminha as informações à Prefeitura). Se o Declarante necessita de Atestado de 
Renda urgentemente, venha à Divisão de Impostos Municipais portando a Via do Declarante da 
Declaração de Imposto de Renda. 
◎A Declaração não será aceita sem a apresentação dos documentos supracitados. 
◎Este Informativo foi elaborado com base na legislação tributária em vigor a 31 de dezembro de 

2021.  

Alterações em vigor a partir de 2023 
A partir de 2023 (Declaração de Rendimentos do Ano Fiscal 2024), dependentes com idade 

entre 30 a 69 anos residentes fora do Japão somente serão considerados se: 
(1) O dependente estuda em país que não o de residência OU 
(2) O dependente é deficiente OU 
(3) O dependente, no ano anterior, recebeu do Declarante remessas de mais de 380.000 

ienes. 
 Assim, será necessário apresentar: Caso (1): documento que comprove o visto de 
estudante emitido pelo respectivo governo, nacional ou local; Caso (3): comprovantes de 
remessas totalizando mais de 380.000 ienes. 

Informações:  Prefeitura de Toyota – Divisão de Impostos Municipais – Tel: 0565-34-6617 
Horário de atendimento: de segunda a sexta (exceto feriados), das 8h30 às 17h15 


