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Questões e Respostas sobre o imposto de residência (o imposto do município e o imposto 
da província sobre a pessoa física) para os residentes estrangeiros 

Esclarecemos as dúvidas recebidas no balcão do Setor de Receita (zeimu-ka) ou por telefone no dia-a-dia sobre o imposto 
de residência (jyumin-zei), 

 
 
Q. Quais são os impostos deduzidos 

do salário?  

 
R. Normalmente, são deduzidos o imposto de renda (shotoku-zei) e o 
imposto de residência (jyumin-zei) do salário. 

 
Q. O que é o imposto de renda 

(shotoku-zei)? / O que é o imposto 
de residência (jyumin-zei)? 

 
R. O imposto de renda (shotoku-zei) é o imposto nacional. O imposto 
de residência (jyumin-zei) é composto do imposto municipal de 
Yokohama e do imposto provincial de Kanagawa. Este imposto de 
residência também se chama o imposto da província e do município 
(shi-kemmin-zei). Tem as diferenças entre o imposto de renda e o 
imposto de residência pela forma de pagamento e pela taxa de 
impostos. Trata-se do imposto de renda no Posto da Secretaria 
Escritório da Receita de Tsurumi (Tsurumi zeimusho). Quanto ao 
imposto de residência, trata-se na Sede de Administração de Tsurumi 
(Tsurumi kuyakusho) 
 

 
Q. O imposto de renda e o imposto de 

residência são tributados sobre o 
salário? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R. Tanto ao imposto de renda quanto ao imposto de residência, são os 
impostos a serrem tributados sobre a renda como o salário ganho 
por pessoa física. O imposto de renda, por exemplo, quando a pessoa 
recebe o salário mensalmente, será deduzido mensalmente do seu 
salário. E, depois, será ajustado pelo Ajuste de Final de Ano 
(nemmatsu chousei) ou pela Declarações de Imposto de Renda 
(kakutei shinkoku). 
  O imposto de residência (jyumin-zei) é calculado somente após a 
confirmação do valor líquido pelo Ajuste de Final do Ano (nemmatsu 
chousei) ou pela Declaração do Imposto de Renda (kakutei 
shinkoku) e, será tributado o imposto de residência sobre o 
rendimento do ano anterior: o ano fiscal do imposto de residência 
vem 1 ano depois, comparando com o ano fiscal do imposto de renda. 
Por exemplo, o imposto de residência sobre o rendimento do ano 
2009 será arrecadado em 12 parcelas desde do mês junho do ano 
2010 até o mês maio de 2011.   
■Ajuste de Final de Ano (nemmatsu chousei): No final do ano, a 
empresa onde você trabalha recalcula o imposto de renda bruto 
deduzido do salário mensalmente e confirma o imposto de renda 
liquido por cada empregado. 
■Declaração do Imposto de Renda (kakutei shinkoku)：Declarar 
pessoalmente o imposto arrecadado sobre a renda anual (do dia 01 
de janeiro ao dia 31 de dezembro) ao Posto da Secretaria da Receita 
(zeimusho). 
 

 
Q. Tem a diferença na forma de 

cálculo entre os residentes 
japoneses e os residentes 
estrangeiros sobre o imposto de 
renda e o imposto de residência? 

 
R. Em princípio, será aplicado a mesma forma de cálculo do 
residente japonês ao residente estrangeiro de qualquer 
nacionalidade, quando o residente estrangeiro tem o registro de 
domicílio no Japão no dia 01 de janeiro e vai continuar a morar mais 
de 1 ano.  Além disso, a forma de cálculo dos impostos é a única em 
todo o Japão. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Q. Há o desconto do imposto de renda 

(shotoku-zei) e o do imposto de 
residência (jyumin-zei) para 
residentes estrangeiros? 

 

 
R. Não há nenhum desconto por ser residentes “estrangeiros”. 

 
Q. Vou regressar ao Brasil no mês de 

outobro deste ano. Eu devo pagar 
o imposto de residência somente 
até a parcela de outubro? E, será 
que vai ser reembolsado sobre as 
parcelas restantes caso as parcelas 
do ano foram previamente pagas 
de uma vez? 

 

 
R. Como o imposto de residência é tributado sobre a renda do ano 
anterior, mesmo retorna ao seu país no meio do ano, você terá a 
obrigação de pagar o valor restante do imposto antes do retorno. 
Portanto, não será reembolsado o imposto de residência já pago. 
 

 
Q. Eu desliguei da empresa no mês de 

outubro do ano passado e, recebi o 
Aviso de Pagamento do Imposto 
de Residência (jyumin-zei no 
nouzei tsuchisho). Porquê foi 
enviado para mim? 

 

R. Por exemplo, o imposto de residência sobre a renda do mês de 
janeiro ao mês de dezembro do ano 2008, é deduzido do salário em 
12 parcelas a partir do mês de junho do ano 2009 até no mês de maio 
de 2010. Caso você desligou da empresa no mês de outubro do ano 
2009, o imposto de residência do ano 2009 é deduzido somente das 5 
parcelas desde do mês de junho até no mês de outubro do ano 2009. 
Pois então, você tem a obrigação de pagar pessoalmente as 7 parcelas 
restantes do imposto de residência através do aviso pela Sede de 
Administração (kuyakusho). 
 

 
Q. Para renovar a qualificação de 

permanência (zairyu-shikaku), 
vou precisar do Comprovante de 
Tributação do Imposto de 
Residência (jyumin-zei no kazei 
shoumeisho)(figura 2) e o 
Comprovante de Pagamento de 
Imposto de Residência 
(jyumin-zei no nouzei 
shoumeisho)(figura 3). 
Quais são os trâmites para 
conseguir estes comprovantes? 

 

 
R. Requerer na Sede de Administração (kuyakusho).  Poderá 
requerer os referidos comprovantes exclusivamente pelo próprio 
requisitante ou por parentes do requisitante com quem mora junto. 
Caso requerer os comprovantes por procurador, será necessário 
apresentar a procuração escrita pelo próprio requisitante. Além 
disso, favor trazer um documento para reconhecer a identidade 
pessoal da pessoa comparecida no balcão (passaporte, registro de 
estrangeiros, carteira de licença de motorista, etc.,) 

 
Q. Não trabalho e nem tenho renda 

nenhuma.  Mas será que posso 
conseguir o Comprovante de 
Tributação do Imposto de 
Residência (jyumin-zei no kazei 
shoumeisho)? 

 
R. Requerer na Sede de Administração (kuyakusho). Quando o 
residente não tem nenhuma renda, a Sede de Aministração emite o 
“Comprovante de Isenção de Tributação do Imposto (hi-kazei 
shoumeisho)”.  Porém, caso você não submete o formulário de 
Declação do Imposto de Renda (kakutei shinkokusho) nem o 
formulário de Declaração do Imposto de Residência, ou, quando a 
empresa onde você trabalha não submete o Relatório de Pagamento 
dos Salários (kyuyo no shiharai houkokusho) à Sede de 
Administração, haverá o caso de que não poder emitrio 
comprovante. Favor entrar em contato com a Sede de Aministração 
(kuyakusho). 
 

 



 

① ② ③ ⑥

④

⑤ 

Gensen-choushu-hyou 

Forma de ver o hollerith do imposto retido na fonte: 

Favor receber este hollerith de fonte de renda através da empresa que paga seu salârio. 

③Valor total de dedução variável por renda salarial: 
 

O valor total de dedução básica, de dedução por conjugê, de dedução 
por seguro social e de dedução por seguro de vida, etc. 

⑤Valor total das taxas de seguros sociais: 
 

É o valor total pago das taxas de pensão e bem-estar e das 
taxas de seguro de saúde. 

⑥Valor do imposto 
retidos na fonte: 

 

É o total dos impostos de 
renda do ano. 
 

É a forma de cálculo é 
como segue:   
1. Do valor descriminado 
no campo n°②, deduza o 
valor descriminado no 
campo n°③  
2. Mutlplique a soma 
calculada no ítem 1. com a 
taxa de imposto variável 
(do 5% a 40%). 

①Valor de  
pagamento: 

 
É a sua renda 
anual. 
 
É o valor total 
dos salários e 
bônus a partir do 
mês de janeiro ao 
mês de 
dezembro. 

④Número de 
dependetes 

 
São os números 
de dependetes 
além de conjugê 
(ex.)filhos, pais, 
etc.,). 

Seu nome 

Nome da sua empresa  

【Figura1】 

Seu endereco 

21



Os residentes que têm o registro de domicílio no distrito no dia 01 de janeiro  e
até o momento deverá declarar o imposto de residência. 
Mas, não é necessário declarar ao distrito sobre os residentes que já submeteram 
a Declaração do Imposto de Renda (kakutei shinkoku), sobre os residentes já 
submeteram os Relatórios de Pagamento de Salários (kyuyo shiharai

【Figura2】 【Figura3】 【Figura4】

★Comprovante de Pagamento do Imposto de Renda (amostra)★Comprovante de Tributação do Imposto de Renda (amostra)

★ kazei-shoumei shinseisho

★ nouzei-shoumeisho★ kazei-shoumeisho

★Formulário de Comprovante de Tributação do Imposto de Renda
(cor branco)

★jyumin-zei shinkokusho★ nouzei-shoumei shinseisho

Este formulário comprova quanto você pagou o imposto de
residência no ano.

Neste formulário, é citado o valor da receita do ano anterior e
o valor do imposto de residência do ano.

★Formulário de Declaração do Imposto de Residência (amostra)★Formulário de Comprovante de Pagamento do Imposto de Renda
(cor verde clara)

considerados como os dependentes no cálculo de imposto
houkokusho） através da empresa empregadora e sobre os residentes
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