DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO DE RENDA ESPECIAL DE
RECONSTRUÇÃO
O período de aceitação de consultas e declaração de imposto de renda de 2016 será do dia
16 de Fevereiro (quinta-feira) de 2017 até dia 15 de Março (quarta-feira).Para mais
informações a respeito da declaração de Imposto de Renda clique aqui.
A data de vencimento da declaração de imposto de renda será no dia 15 de Março
(quarta-feira) de 2017. Para aqueles que fazem o pagamento de imposto de renda via
transferência bancaria, será até o dia 20 de Abril (quinta-feira) de 2017.
Introdução do sistema My Number
O sistema My Number foi iniciado para que houvesse mais eficiência e clareza para a
segurança social e prevenção de falhas na declaração de imposto de renda. Também para
estabelecer uma sociedade justa em que as pessoas exerçam melhor sua cidadania.
Declaração de imposto de renda a partir de 2016
Mensão do My Number (12 dígitos)
No formulário de declaração encontra-se uma coluna para descrever o My Number
(número pessoal), a pessoa que irá fazer a declaração precisa descrever o sei prórprio My
Number e de seus dependentes, funcionários de companhias e etc.

+
Apresnetação dos documentos pessoais ou cópia do anexo.
Quando for entregar a declaração em que foi descrevido o My Number, é necessário a
apresentação de documentos de identificação pessoal ou uma cópia do anexo.
＊Não será necessário nehum documento de verificação de ID de dependentes,
funcionários de companhias, etc.
(Exemplos de documentos de verificação de identidade)
Ex.1 My Number Card
Ex.2 Cartão de notificação+Carteira de Motorista, Segurado do Seguro de Saúde
Pública, etc.
Se você realizar o processo pela internet via e-Tax utilizando o My Number Card, não
será necessário enviar separadamente seus documentos de verificação de identidade.
Para obter mais informações a respeito da declaração e informação do local de Imposto
de Renda e etc, ligue para a Secretaria de Impostos mais perto de sua residência.

