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6. QUANDO RETORNAR AO PAÍS
  No caso de retorno ao Brasil, será necessário tomar algumas providências; e algumas são 

demoradas, desta maneira, aconselhamos que se previnam antecipadamente.

◆Devolução da carteira de estrangeiro  (pag.17)

◆Acerto de contas de aluguel (pag.31)

◆Trâmites junto às escolas (pag.67)

◆Acertos das contas de água, luz, gás, telefone, taxa de NHK (pag.31)

◆Acerto do Seguro Nacional de Saúde  (pag.53)

◆Formulário de requerimento da devolução da aposentadoria (pag.63)

◆Trâmite para evitar bitributação:

  Antes de vir ao Japão deverá ser feito os trâmites junto à Receita Federal do Brasil. 

Deverão requerer o certifi cado de pagamento de imposto de renda e trâmite de alteração de 

domicílio para não residente no Brasil. Caso não efetue esse trâmite, perante a lei de imposto 

será considerado como residente, logo os 12 meses após a saída do Brasil terá que fazer 

a declaração como residente no país. Entretanto, há o [Acordo bilateral de imposto] entre 

Japão e Brasil, no qual ao regressar ao país, poderá comprovar o imposto pago no Japão e 

pagar a diferença do imposto. (somente para as pessoas que não tenham renda no Brasil)

Quando decidir retornar ao país 
(defi nitivamente)

Será necessário fazer os trâmites para evitar o pagamento 
de impostos em duplicidade.

Receber os “Gensens” das 
empresas ou empreiteiras onde 
trabalhou

Juntar todos os “Gensens” das empresas onde trabalhou. 
Esses documentos não tem validade no Brasil, sem as 
devidas providências no Japão.

Solicitar o reconhecimento do 
“Gensen” no cartório japonês, 
anexando-os numa declaração.

Providencie o reconhecimento de fi rma junto ao cartório 
japonês (Koushounin Yakuba). Necessário:
“Gensen”, passaporte, “Gaikokujin Touroku”, carimbo.
Cartório de Toyohashi
Toyohashi-Shi Ekimae Odori 2-33-1  9º andar
Tel. 52-2312 (No prédio da Associação Internacional)

Solicitar o reconhecimento do 
“Gensen” no Consulado de 
Nagoya.

Para o reconhecimento do “Gensen” no Consulado Geral do 
Brasil em Nagoya. Poderá fazer download dos formulários 
pelo site do consulado.

Consulado Geral do Brasil em Nagoya
〒 460-0002
Nagoya-Shi Naka-Ku 1-10-29 Daihachi Shirakawa 2F
HP: www.consuladonagoya.org
E-mail: consulado@consuladonagoya.org




