ポルトガル語版

Impostos
(Zeikin)

・
・

Me disseram que não podem entregar o Comprovante de Renda e Imposto Retido (Gensenchoshuhyo)
por ser estrangeiro.
De repente foi descontado o imposto do salário.

１

Primeiro, confirmar
Os impostos à serem deduzidos são os de renda (shotokuzei) e residencial (juminzei).
Os estrangeiros também estão sujeitos à pagar impostos de renda e residencial.
A proporção da taxa de imposto varia de acordo com o contrato com a empresa localizada no Japão,
período de contrato, considerações a parte, tipo e período de visto.

２

Imposto de Renda (shotokuzei)
O Imposto de Renda incide sobre a renda obtida durante o período de janeiro à dezembro do ano.
Mesmo entre estrangeiros a tributação varia de acordo com a situação: Residentes (kyojusha) ou Não
Residentes (hikyojusha).
Os Residentes são os que possuem endereço, ou moram no alojamento da empresa há mais de um ano.
A taxa de impostos dos residentes é igual a dos japoneses, e seu valor varia de acordo com a renda (5%
a 45%).
Para os Não Residentes, exceção aos isentos pela convenção de impostos, a taxa de tributação básica
é de 20,42 % da renda. Mais informações na Secretaria da Receita Federal (Zeimusho).

３

Imposto Residencial
O Imposto Residencial é calculado de acordo com a renda total do ano anterior, independente de
nacionalidade, e a taxa de impostos e o pagamento serão determinados à partir de abril. Assim, se não
havia renda no ano anterior, estará isento, mas se ao contrário deixou o trabalho, será tributado à
partir de abril, mesmo que não tenha renda atual. Mais informações nas prefeituras locais.

４

Em caso de não entregar o Comprovante de Renda e Imposto Retido (gensenchoshuhyo)
O imposto de renda, abatido todos os meses do salário, será reajustado no fim do ano por valor em
falta ou abatimento em excesso. Este procedimento se chama “Reajuste de Fim de Ano”
(nenmatsuchosei). Nesta ocasião, se deverá entregar no período de fim de dezembro à janeiro o
comprovante de renda e imposto retido, contendo a soma dos valores tributados durante o ano, o valor
da renda e as deduções devidas. Guarde com cuidado este comprovante porque nele constam a renda
total e os valores tributados no ano.
Em caso de desligamento da empresa, solicite o comprovante (gensenchoshuhyo). É necessário
entregá-lo na nova empresa, se começar a trabalhar imediatamente.
Se apesar da solicitação, a empresa não quer entregar consulte a Receita Federal (Zeimusho) da
jurisdição da empresa. Vá acompanhado de uma pessoa que entenda japonês.

５

Solicitou melhorias mas a empresa recusa
Esclareça suas dúvidas por telefone ou visite os Centros Trabalhistas de Kanagawa para
Estrangeiros.
Você será orientado através de intérpretes, sobre como solucionar e, conforme o caso, entramos em
contato com a empresa para confirmar as circunstâncias e auxiliar na solução entre ambos.

Verificar
□ O que está sendo descontado do salário é imposto?
□ Possui folha de pagamento?
□ Por que não entregam o Comprovante de Renda e Imposto Retido (gensenchoshuhyo)?
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