GUIA DO DIA-A-DIA EM SASAYAMA

TRABALHO 6-a
● CONTRATO DE TRABALHO
☐ Entre o empregador e o trabalhador deve haver um contrato de trabalho.
☐ O empregador deve apresentar expressamente as condições de trabalho, como: tipo de trabalho, local do trabalho,
horário de expediente, salário, dias de folga, etc. (Existe um padrão mínimo sobre condições de trabalho estabelecido
pela lei, a saber: 8 horas de trabalho por dia, menos de 40 horas por semana, folga de pelo menos 1 vez por semana,
etc.)
☐ Ao firmar contrato de trabalho com o empregador, não esqueça de verificar a possibilidade de entrar no Seguro-Saúde
da empresa. Caso isto não seja possível, há necessidade de se cadastrar no Seguro Nacional de Saúde [kokumin
kenko hoken], porém desde que o trabalhador tenha o visto de permanência de mais de 1 ano.
▼ Informações: [Iryô Hoken-ka] da Prefeitura (☎079-552-7103)
☐ Todas as empresas possuem o Regulamento de Trabalho onde está especificado o horário de início e término do
trabalho, salário, demissão, etc.
Quando estiver em dificuldade, você pode procurar ajuda nos seguintes locais:
▼ Órgão de Inspeção dos Padrões Trabalhistas de Hyogo [Hyogo Rodokyoku Rodo Kijun-bu Kantoku-ka]
Setor de Consulta aos Trabalhadores Estrangeiros ☎078-367-9151
Segunda e quinta

10:00h às 16:00h (atendimento em inglês)

▼ Associação Internacional de Hyōgo Centro de Informação para Residentes Estrangeiros
[Hyogo-ken Kokusai kouryu kyokai Gaikokujin Kenmin information center]

☎078-382-2052

Português,chinês,espanhol,inglês: Segunda à sexta-feira 9:00h às 17:00h

● ACIDENTE DE TRABALHO [Rosai - Rodosha Saigai Hosho Seido]
☐ É um sistema estabelecido pelo governo japonês que proporciona indenização ao trabalhador em caso de acidente ou
doença proveniente do trabalho ou durante o percurso ao trabalho.
☐ Toda despesa de seguro é coberta pelo empregador.

● SEGURO DESEMPREGO
☐ É um sistema estabelecido pelo governo japonês que proporciona pagamento de salário em caso de perda de emprego,
de tal forma que se possa manter a estabilidade de sobrevivência e promover a procura de um novo emprego.
☐ O trabalhador pode receber o salário desemprego durante o período em que estiver desempregado.
☐ Para receber o salário desemprego há necessidade de se inscrever no Órgão Público de Estabilidade Empregatícia
[Kokyo Shokugyo Anteisho] – Hello Work.
▼ Hello Work Sasayama

Sasayama-shi Gunge 403-11 ☎079-552-0092

☐ O ônus do seguro desemprego é arcado pelo empregador e pelo trabalhador (o valor é deduzido do salário).

● SEGURO PENSÃO [KOSEI NENKIN]
☐ É um sistema que proporciona estabilidade de sobrevivência à família ou à própria pessoa em caso de morte, deficiência
ou velhice.
☐ O ônus do seguro é arcado pelo empregador e pelo trabalhador (o valor é deduzido do salário).
☐ Caso o trabalhador deixe o Japão, poderá receber o valor referente ao desligamento do sistema.
✱ A pessoa que não estiver inclusa no [kosei nenkin] passa para o [kokumin nenkin], que é o sistema subsidiado pelo
governo. No [Iryô Hoken-ka] da Prefeitura existe um panfleto explicativo da Organização Japonesa do Seguro
Pensão (há versão em inglês, coreano, chinês, português, tagalogo e espanhol). Informações: ☎079-552-7103
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☐ Além do Imposto de Renda e do Imposto Municipal, existem outros tipos de impostos: Imposto de Consumo, que incide sobre a
mercadoria adquirida; Imposto sobre Veículo; Imposto sobre Propriedade, que incide sobre imóveis como casa, terrenos, etc.


O Imposto Municipal é calculado sobre a renda do ano anterior e de acordo com o número de dependentes.

☐ A pessoa que trabalha por conta própria deve calcular a sua renda e o valor do imposto e efetuar a sua declaração [kakutei shinkoku].


A pessoa deve declarar todos os anos nos Postos da Receita Federal entre 16 de fevereiro e 15 de março.

☐ No caso de assalariado, baseando-se no comprovante de renda-recolhimento de imposto na fonte [guensen choshu-hyo], o
empregador deduz do salário o valor do imposto.


A pessoa que se desligar da empresa no transcorrer do exercício fiscal deve solicitar a empresa, o comprovante de
renda-recolhimento de imposto [guensen choshu-hyo] referente ao período trabalhado.



A pessoa que teve gastos médico-hospitalares de alto valor, assim como quem teve gastos excepcionais por
calamidade, pode ressarcir parte do valor do imposto retido, efetuando o acerto do imposto [kakutei shinkoku].

☐ Informações: [Kazei-ka] da Prefeitura (☎079-552-5306) ou na sua empresa.

● MODELO DO COMPROVANTE DE RENDA-RECOLHIMENTO DE IMPOSTO NA FONTE [GUENSEN CHOSHU-HYO]

① endereço (do trabalhador)

⑪ número de deficiente físico-mental

② nome (do trabalhador)

⑫ valor de dedução do seguro social

③ espécie (1. salário, 2. membros da família que trabalham)

⑬ valor de dedução do seguro de vida

④ valor pago

⑭ valor de dedução do seguro contra terremoto

⑤ valor da renda após as deduções

⑮ valor de dedução especial do aluguel de casa

⑥ valor total das deduções

⑯ estrangeiro

⑦ valor do imposto retido na fonte

⑰ emprego no transcorrer do exercício fiscal/demissão

⑧ existência ou não de cônjugue objeto de dedução

⑱ data de nascimento do trabalhador

⑨ valor de dedução especial do cônjugue

⑲ endereço (do empregador)

⑩ número de dependentes

⑳ nome (do empregador)

O [Guensen Choshu-hyo] é um instrumento que demonstra o valor da renda anual, bem como o valor real do imposto
retido, sendo entregue pelo empregador entre dezembro do ano corrente e janeiro do ano seguinte.
Deixe guardado, pois é um documento necessário no momento da prorrogação do visto.
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● IMPOSTO RESIDENCIAL (Shikenminzei)
□ É o imposto que incide sobre a renda do ano anterior, arrecadado pela província, município.
□ O município de Sasayama vem oferecendo diversos serviços públicos, mas isto é apoiado no Imposto Residencial
(Jumin-zei) pago pelos moradores da cidade.
□ Se a pessoa estiver obtendo renda, trabalhando dentro do Japão, independente da nacionalidade, ela terá que pagar
impostos.
Imposto de Renda: a empresa deduz mensalmente do salário do funcionário para pagar ao Governo Federal
Imposto Residencial: Cada indivíduo paga ao seu Município conforme a renda do ano anterior
□ Este imposto será arrecadado de todos que estiverem morando na cidade de Sasayama em 1 de janeiro do ano do exercício,
independente da nacionalidade.
□ Valor do Imposto
 Proporção de igualdade: valor uniforme por pessoa no valor de ¥4800, sendo que deste valor ¥800 refere-se ao imposto
provincial para manutenção do verde, previsto até o exercício do ano de 2015.
 Proporção sobre a renda: é o imposto que incide sobre a renda do ano anterior. Mesmo que a pessoa não estiver
trabalhando, se ela tiver obtido renda no ano anterior, terá que pagar o Imposto Residencial.
(Valor da Renda－valor da isenção) X porcentagem de taxação = valor do Imposto Residencial
Imposto Residencial

Imposto Residencial

(Município)

(Província)

6%

4%

□ Como fazer o pagamento
 Este imposto é dividido em 4 parcelas a serem pagas em junho, agosto, outubro e janeiro.
 A Prefeitura de Sasayama enviará um comunicado de Pagamento de Imposto.
 O contribuinte poderá efetuar o pagamento nos locais abaixo descriminados, ou ainda, através de débito automático do
Banco, mas para tanto tome as devidas providências na instituição financeira. O formulário adequado pode ser obtido
também no Setor de Arrecadamento de Impostos da Prefeitura (079-552-6927)
□ Locais de pagamento
Prefeitura de Sasayama central e sucursais

8:30 h às 17:15 h

Banco Yucho /Agências do Correio

9:00 h às 16:00 h

Banco Mitsui Sumitomo, Naka Hyogo Shinyo Kinko, Banco
Minato, Tanba Sasayama Nogyo Kyodo Kumiai, Hyogo-ken

9:00 h às 15:00 h

Shinyo Kumiai, Banco Tajima
□ Se deixar de fazer o pagamento
 Será cobrado multa por dias de atraso a contar do dia seguinte da data de vencimento até o dia em que efetuar o
pagamento.
 Caso o contribuinte deixe de efetuar o pagamento poderá haver penhora de bens.
 Caso tenha dificuldade de efetuar o pagamento, consulte ao Setor de Arrecadamento de Imposto (079-552-6927)
 Antes de retornar ao país, o contribuinte deverá saldar todo imposto em débito.

