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*Sublinhado: Locais alterados ou inclusos nesta revisão 

 

Data da revisão: 01 de janeiro de 2012 

Local das revisões:”Guia de Investimentos Partners FX” 
 

 

Antigo Novo 

Ⅳ Impostos 

Os lucros gerados pelo Partners FX (lucro da diferença 

cambial/pontos swap), no caso de pessoa física, são 

passíveis de tributação como “Rendas diversas” 

(Zatsushotoku). Caso haja outros rendimentos diversos 

(direitos autorais, recompensa por palestras, etc.), e o total 

desses rendimentos diversos acumulados durante o ano (de 

1º de janeiro a 31 de dezembro) somarem mais de 200 mil 

ienes, é necessária a declaração de imposto de 

renda.(excluído)

  Em relação ao investimento no mercado cambial pelo 

sistema de depósito de garantia no mercado de balcão feito 

pelo cliente, quando houver liquidação financeira e afins, as 

empresas de investimentos em produtos financeiros, em 

princípio, devem enviar ao superintendente do escritório de 

tributação (Zeimusho) da jurisdição da referida empresa de 

investimentos em produtos financeiros o relatório de 

pagamento que conste o endereço, nome, valor pago, etc., 

do referido cliente. Os lucros provenientes do investimento 

no mercado cambial pelo sistema de depósito de garantia 

no mercado de balcão por pessoa jurídica, para efeito de 

cálculo dos proventos referentes ao imposto de pessoa 

jurídica, o valor do lucro é contabilizado. 

※É necessária a declaração separada da declaração de 

taxas segregadas provenientes de investimentos de futuros 

em bolsa ou ações, etc., devido à classificação ser 

diferente. (excluído) 

※No caso de assalariado cujo rendimento salarial anual 

seja abaixo de 20 milhões de ienes e ainda o rendimento 

diverso durante o ano fique abaixo de 200 mil ienes está 

isento da declaração. (excluído)

Para maiores informações sobre a maneira de realizar a 

declaração e a margem de despesas necessárias(excluído), 

favor consultar a receita federal (Zeimusho) de sua 

jurisdição ou a Home Page da National Tax Agency. 

Ⅳ Impostos 

Os lucros gerados pelo Partners FX (lucro da diferença 

cambial/pontos swap), em relação às operações após 01 de 

janeiro de 2012, serão passíveis de tributação de taxas 

segregadas como “Rendas diversas”, e será necessária a 

declaração de imposto de renda. A alíquota de imposto será 

de 15% para imposto de renda e 5% para imposto local. 

Estes lucros e prejuízos poderão ser totalizados com 

outros lucros e prejuízos de investimentos de futuros 

liquidados pela diferença de valor, entre outros, e além 

disso, caso o valor totalizado seja prejuízo, poderão ser 

transportados por três anos após o ano seguinte, perante 

determinadas condições. 

  Em relação ao investimento no mercado cambial pelo 

sistema de depósito de garantia no mercado de balcão feito 

pelo cliente, quando houver liquidação financeira e afins, as 

empresas de investimentos em produtos financeiros, em 

princípio, devem enviar ao superintendente do escritório de 

tributação (Zeimusho) da jurisdição da referida empresa de 

investimentos em produtos financeiros o relatório de 

pagamento que conste o endereço, nome, valor pago, etc., 

do referido cliente. Os lucros provenientes do investimento 

no mercado cambial pelo sistema de depósito de garantia 

no mercado de balcão por pessoa jurídica, para efeito de 

cálculo dos proventos referentes ao imposto de pessoa 

jurídica, o valor do lucro é contabilizado. 

※Para maiores informações, por favor, consultar a receita 

federal (Zeimusho) de sua jurisdição ou a Home Page da 

National Tax Agency. 

Sem mais 

 


