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VIII  Trabaho, Buwis at Pagapapadala ng Pera sa Ibang Bansa 
 

VIII-1 Paghahanap ng Trabaho 
 
1. Kapag Maghahanap ng Trabaho 

Hello Work (Public Employment Security Offices o “Shokogyu Anteisho” at kilala rin sa tawag na “Shoku-an”) 

Ang Public Employment Security Offices o Hello Work ay isang pampublikong sistema na nagbibigay ng libreng 

konsultasyon tungkol sa paghahanap at pagbibigay ng trabaho sa bansang Hapon. Kahit ang mga dayuhan, kung may 

hawak silang “working visa”, maaari rin kumonsulta dito para sa paghahanap ng trabaho.  

Ang Osaka Employment Service Center for Foreigners sa Umeda at Osaka Employment Service Center for 

Foreigners ng Sakai ay may mga interpreter sa wikang-Ingles, Portugese, Kastila, at Intsik (kailangang tumawag muna 

para sa reserbasyon o iskedyul).(Apendise Ⅸ-4) 

URL https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/ 

※Ang wikang Ingles ay nasa Osaka Employment Service Center for Foreigners lamang. 

 

Mga babasahing may patalastas ng mga bakanteng trabaho 

 Ang mga patalastas (advertisement) tungkol sa mga bakanteng trabaho ay makikita o mababasa sa mga dyaryo, 

magasin at notisya na nakapaskil sa ibat-ibang lugar. Ganoon din sa mga magasin at diyaryong inilathala sa wikang 

banyaga ay may mga mababasa ring impormasyon tungkol sa mga nag-aalok ng trabaho o “job offer”. May makikita rin 

na impormasyon sa internet tungkol sa “job offer”.  

 

2. Paghahanap ng Trabaho para sa mga Estudyanteng Taga-Ibang Bansa pagkatapos Grumadweyt 

 Sa pagkakataon na balak magtrabaho ng isang estudyanteng taga-ibang bansa na nakapagtapos na sa pag-aaral, 

kinakailangan niyang palitan o baguhin ang kanyang student visa at gawin itong working visa para makapagtrabaho sa 

bansang Hapon. Ang Osaka Employment Service Center for Foreigners ay naghahandog din ng konsultasyon tungkol sa 

estado ng visa at iba pang bagay na may kaugnayan dito. 

 

Osaka Employment Service Center for Foreigners (Apendise Ⅸ-4) 

URL https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/ 

 

3. Paghahanap ng Trabahong Pang-espesyialista o Pang-teknikal 

 Bukod sa mga serbisyong nabanggit, ang Osaka Employment Service Center for Foreigners ay mayroon ding 

konsultasyon para sa mga dayuhang may permiso ng pananatili (visa) na naghahanap ng trabahong pang-teknikal o 

pang-ispesyalista tulad ng Engineer, Engineer and Specialist in Humanities/International Services at Skilled Labor. 

 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/
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VIII-2 Pagtatrabaho 
 

1. Kondisyon sa Pagtatrabaho 

 Sa bansang Hapon, pinatutupad ang proteksyon sa kondisyon ng pagtatrabaho ayon sa batas tulad ng Labor 

Standards Law. Ang mga kondisyon ng trabaho ay hindi naaapektuhan ng nasyonalidad, paniniwala at estado sa buhay. 

Lahat ay pantay-pantay. Bago magsimula sa trabaho, dapat na ipaalam muna ng inyong pinaglilingkuran ang lahat ng 

mga kondisyon sa pagtatrabaho. Dapat ipakita ng pinaglilingkuran sa empleyado ang mga sumusunod ayon sa batas: 

(1) Tagal ng panahong magta-trabaho ayon sa kontrata. 

(2) Lugar ng pagtatrabahuhan at ang uri o klase ng trabaho. 

(3) Ang oras sa pagsisimula at pagtatapos ng trabaho, oras ng pahinga, holiday, bakasyon at overtime.  

(4)  Komputasyon ng suweldo at malinaw na paraan ng kuwenta at pagbabayad.  

(5)  Mga araw na kasama sa pagkukwenta ng suweldo at ang araw ng takdang pagpapasuweldo.  

(6)  Tungkol sa pagreretiro, at pagsisante (pagpapaalis sa trabaho) at mga kadahilanan nito, atbp.  

 

  Bukod sa mga nabanggit, dapat ipaliwanag o ipakita ng pinaglilingkuran sa empleyado ang mga bagay tulad ng 

bonus, bayad sa pagreretiro at iba pa. Tungkol naman sa mga empleyadong “part time” nararapat din ipaliwanag kung 

ang tatanggaping sahod ay maaaring tumaas, mga matatanggap na halaga kapag magreretiro at kung may 

matatanggap na bonus. 

 

2. Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho 

 Ang mga pamantayan sa pagtatrabaho ay makikita sa mga sumusunod:  

(1) Batas sa pagtatrabaho (Labor Standards Law) 

 

a) Mga restriksiyon sa pagsisisante 

 Hindi maaaring sisantehin o tanggalin ng pinaglilingkuran o employer ang empleyado habang siya ay nagpapagaling sa 

kanyang karamdaman na dulot ng aksidente sanhi ng anumang bagay na may kaugnayan sa pagtatrabaho sa loob ng 

30 araw. Subalit, kung babayaran ng employer ang empleyado ng naaayon sa batas, maaaring balewalain ang 

restriksiyon na ito.  

 

b) Paunang notisya o pasabi bago ang pagsisisante. 

 Kung nais isisante ng pinaglilingkuran ang isang empleyado, kinakailangang ipaalam muna ito nang 30 na araw bago 

gawin ang pagsisisante. 

 

c) Karagdagang bayad sa holiday o sa araw na walang pasok 

 May karagdagang bayad sa pagtatrabaho sa holiday kung hindi dapat magpatrabaho sa nabanggit na araw. Sa 

ganitong situwasyon, mahigit sa 60% ng pangkaraniwang suweldo sa araw na iyon ang dapat na matanggap ng 

empleyado.  

 

d) Oras ng pagtatrabaho 

 Karaniwan, ang oras ng pagtatrabaho ay hindi dapat hihigit ng 8 oras sa isang araw, maliban sa oras ng pahinga, at 

para naman sa isang linggo ay hindi dapat hihigit sa 40 na oras. Kapag sumobra sa oras ang pagtatrabaho, babayaran 

ang suweldo na may dagdag o overtime.  

 

(2) Batas sa Pagpapasuweldo (Minimum Wage Law) 

 Ang pinakamababang suweldo o minimum wage ay naaayon sa klase ng kompanya, uri ng trabaho, at lugar. 
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3. Opisina ng Labor Standard Inspection 

 Nangangasiwa ang opisina ng Labor Standard Inspection sa pangangasiwa kung natutupad ang Labor Standards Law. 

Kung magkaproblema sa mga bagay ukol sa kondisyon sa pagtatrabaho o aksidente kaugnay sa pagtatrabaho, 

kumonsulta sa opisina ng Labor Standard Inspection sa lugar na kinaroroonan ng inyong pinapasukan. 

 May serbisyong konsultasyon sa Ingles depende sa opisina sa Osaka Prefecture. (Apendise Ⅸ-4) 

 

4. Aksidente sa Trabaho 

 Kapag napatunayan ng Labor Standard Inspection na ang isang empleyado ay nagkasakit o nasaktan habang 

nagtatrabaho, o dahil sa trabaho, ang bayad sa pagpapagamot, bayad sa araw na hindi nakapagtrabaho, pensiyon sa 

pagkakadisgrasya at iba pang gastusin ay maaaring kunin sa insyurans ng employer o kumpanya nito. Para sa detalye, 

magtanong sa opisina ng Labor Standard Inspection na malapit sa iyong pinapasukan.  

 

5. Tanggapan Para sa Konsultasyon 

 May serbisyo ng konsultasyon para sa mga manggagawa ukol sa problema sa kondisyon ng trabaho at iba pa. 

Mayroon nito sa wikang Ingles, wikang Instik at wikang Portugese. 

Osaka Labor Office Foreign Worker Consultation Corner (Tungkol sa Pagkonsulta o Pagsangguni, Apendise Ⅸ-2) 

 Magagamit mo ang mga wikang Ingles, Chinese, Portuges, Espanyol at Tagalog sa “Telephone Consultation Service 

for Foreign Workers”. (Apendise IX-2) 

 

6. Insyurans Kapag Nawalan ng Trabaho 

  Kapag nawalan ang isang manggagawa ng trabaho ay makakatanggap siya ng benipisyo upang hindi mahirapan sa 

pamumuhay habang naghahanap ng bagong trabaho. Dalhin ang mga kailangang dokumento sa Hello Work sa inyong 

lugar. May alituntunin na bawat kumpanya na may mga manggagawa ay obligadong maging kasapi ng Insyurans sa 

Kawalan ng Trabaho.  
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VIII - 3 Buwis o Tax 
 

Obligasyon ng bawat taong nakatira sa bansang Hapon na kumikita ng higit sa itinakdang pamantayan ng 
pamahalaan ang magbayad ng buwis o tax ano man ang iyong nasyonalidad.  
 

1. Paraan ng Pagbabayad ng Buwis 
(1) Kung nagtatrabaho sa kompanya (income tax/ prefectural tax/municipal tax) 

Hindi na kailangang magpunta pa sa opisinang nangangasiwa sa buwis o tax (zeimusyo) para magbayad kung 
nagtatrabaho sa kompanya; kusang kinakaltas mula sa suweldo ang income tax, prefectural tax, municipal tax atbp., lalo 
na kung wala kang iba pang pinagkikitaan bukod sa iyong suweldo.  
 
(2)  Kung hindi nagtatrabaho sa isang kompanya; nagtatrabaho sa kompanya na hindi nagbabayad ng buwis; hindi 

kinakaltas ang buwis mula sa suweldo. 
Mag file ng Income Tax Return (ITR) taon-taon sa opisinang nangangasiwa ng buwis o tax at magbayad ng income 

tax, prefectural tax at municipal tax. Bukod dito kapag may sariling negosyo, maaaring kakailanganin magbayad ng 
business tax.  
 

2. Mga Uri ng Buwis 
(1)  Income Tax 

Mag file ng final ITR (income tax return) sa opisinang nangangasiwa sa buwis o tax kung hindi ito kinakaltas mula sa 
suweldo (1-2). Ibinabase ito sa iyong kinita sa loob ng isang taon, binibilang ang halagang nararapat na bayaran ng 
buwis, kung kaya’y dapat itong ideklara. Ang panahon ng pag-asikaso ng final ITR ay mula ika-16 ng Pebrero hanggang 
ika-15 ng Marso, at maaari ito sa opisinang nangangasiwa sa buwis o tax sa inyong lugar. Mayroong inihandang mga 
papeles para dito ang opisina ng nangangasiwa sa buwis o tax.  
 

Kapag umutang sa bangko upang bumili ng bahay, nabiktima sa anumang kapahamakan, o nagpagamot dahil sa 
matinding sakit na gumastos ng malaki atbp.para sa malaking halagang dapat bayaran atbp. ay maaaring magkaroon ng 
bawas sa bayad sa buwis sa inyong kinita sa loob ng isang taon (tax deductions) kung idedeklara ang mga ito, 
Kumonsulta sa opisinang nangangasiwa sa buwis o tax.  
 

Maaaring may katangi-tanging tuntunin ukol sa income tax ayon sa pagkakaroon ng kasunduan ng dalawang 
bansa,para sa kaukulang detalye magtanong sa kunsultasyon sa telepono, tawagan ang telepono ng tanggapan ng 

nangangasiwa ng buwis sa inyong luga r(zeimusyo) at pindutin ang numero isa 1 o sa inyong Konsulado. (Apendise Ⅸ-

5) 
*Mga Pagpapaliwanag o impormasyon ukol sa income tax sa Internet na maaari sa Ingles: 

URL https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/02.htm 

  
 
(2) Prefectural at Municipal Tax 

Ang mga nakatira sa Osaka Prefecture na mayroong tinatanggap na suweldo na mas mataas sa itinakdang batayan 
ng pamahalaan ano man ang iyong nasyonalidad ay dapat magbayad ng prefectural tax at municipal tax. Kukuwentahin 
ang mga ito ayon sa neto ng iyong kita o matapos mabawas ang mga kaltasin at babayarin mula sa buong kita sa 
nakaraang taon. Kung i-file ang final ITR sa opisinang nangangasiwa sa buwis, hindi na kailangan ang pagdedeklara ng 
prefectural tax at municipal tax. Taon-taon tuwing ika-1 ng Enero, naniningil ng buwis ang inyong perefactura o 
munisipyong tinitirahan. Kinakaltas ang mga ito mula sa suweldo kung trabahador sa kompanya. Para sa mga hindi 
binabawasan ng kanilang kumpanya, ipadadala ng inyong munisipyo ang kuwenta o bill ng inyong buwis mangyari 
lamang na bayaran ito sa bangko atbp.  

Ang tax rate para sa Osaka prefecture ay 4%, at idinagdag dito ang 1,800 yen. Ang buwis para sa munisipyo ay 6% at 

idinadagdag dito ang 3,500 yen. (Ang Prefectural tax ng itinalagang lunsod ay 2%, ang municipal tax ay 8%)  

 

(3)  Fixed Property Tax (Amilyar) 

Kung ikaw ay nagmamay-ari ng mga ari-ariang hindi natitinag (tulad ng lupa, bahay, atbp. depreciable assets), 
kinakailangang magbayad ng fixed property tax o amilyar sa munisipyo ng lugar na kinatatayuan o kinaroroonan ng mga 
ari-ariang ito. Kukuwentahin ang tax ayon sa halaga ng ari-arian. Ipapadala ang kuwenta o bill taon-taon, sundin ang 
panuto na nakasulat dito at bayaran sa banko atbp. 

 

https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/02.htm
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(4)  Automobile/Light Automobile Tax 

Ang taong naka pangalan sa rehistro ng kotse, maliliit na sasakyan o motorsiklo ay dapat magbayad ng buwis ng 
sasakyan, tuwing Abril hanggang Mayo taon-taon. Pag natanggap ang “debit note” mula sa koreo, bayaran ito sa 
bangko o sa iba pang lugar gaya ng “post office”. 
 
(5)  Iba pang Buwis 
   a) Consumption tax 

 May 8% na consumption tax sa pagbili ng bawat bagay o sa anumang serbisyong ibibigay. 
 

   b) Mga iba pang Buwis 

 Bukod pa sa mga nabanggit, kapag nakabili ng mga real estate, bumili ng sasakyan, kapag nagtamo ng 
propyedad atbp., ay kakailanganin ding magbayad ng tax o buwis. 
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VIII-4 Mga Bangko at Pagpapadala ng Pera sa Ibang Bansa  
 
 

1. Bangko (Ginkoh) 
Ang mga dayuhang nagtratrabaho sa isang kumpanya sa bansang Hapon o mananatili ng 6 na buwan o mas matagal 

ay maaaring magbukas ng savings account sa bangko. Dalhin ang Resident Card at hanko sa bangko at isulat ang mga 
hinihinging impormasyon sa application form. Kung hihingi ka, makakatanggap ng bankbook kapag nag-open ng 
account. Magagamit ito para itala ang mga transaksiyon sa bangko at para na rin magpatunay ng pagmamay-ari ng 
account. Sa pag-withdraw ng pera, kakailanganin ang bankbook at hanko, para sa mga dayuhan ay maaari na rin ang 
pirma nito bilang kapalit ng tatak ng hanko.  
 

Kung nais magkaroon ng ATM card (Cash Card) ay iisyuhan nila kayo. Kung mayroon na kayo nito, kahit walang 
bankbook ay maaaring maglabas o magdeposito ng pera sa ATM. Bukas ang mga bangko mula 9 ng umaga hanggang 
alas 3 ng hapon lamang sa karaniwang araw, subalit maaaring gumawa ng transaksiyon sa ATM tulad ng withdrawal at 
iba pa kahit na tapos na ang oras ng serbisyo ng bangko.  
 

May mga ATM machine din sa mga “convenience stores” at sa loob ng istasyon ng tren (kadalasan, may 
karagdagang bayad ito).                     

  

2. Post Office (Yubinkyoku) 
Ang mga post office ng bansang Hapon ay may mga serbisyong katulad ng sa bangko. Kahit sinong dayuhan na may 

Resident Card ay maaaring magbukas ng account. Tulad ng bangko, nag-iisyu rin sila ng ATM card.  
 

Ang pag-dedeposit at remitans ay simula 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon lamang (maliban sa katapusan ng 
taon at bagong taon, Sabado, Linggo at mga national holidays).  
 

3. Pagpapadala ng Pera sa Ibang Bansa o Remitans 
Dalawa ang pangkaraniwang pamamaraan ng pagpapadala ng pera sa ibang bansa: sa bangko at sa post office.  

 
Dapat alalahanin na hindi lahat ng sangay ng bangko ay may serbisyong pagpapadala ng pera o remitans sa ibang 

bansa. Sa mga post office naman ay maaari lamang ang pagpapadala ng pera o remitans sa Yutyo bank sa post office 
na mayroong international remitans.  
 

Bukod sa pagpapadala ng pera sa ibang bansa sa pamamagitan ng account-to-account transmission, maaari rin 
gumamit ng money order (pagpapadala ng tseke sa pamamagitan ng mail o koreo). Maaaring magpa-isyu ng money 
order sa bangko at post office.  
 

Ayon sa regulasyon ng batas, maaaring hilingin na ipakita ang Resident Card o iba pang ID at My Number sa 
pagpapadala ng pera. Bukod dito, ang pagpapadala ng pera o remitans sa ibang bansa na hindi sa pamamagitan ng 
post office, bangko at iba pang lisensiyadong institusyon ay isang paglabag sa batas.  
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VIII - 5  Pensyon 
 

Ang mga tao na nasa mahigit 20 taong gulang hanggang 60 taong gulang na naninirahan sa bansang Hapon, maging 

mga dayuhan man, ay kailangang maging kasapi ng National Pension Fund at Insyurans. May dalawang uri ang 

National Pension Fund tulad ng pensiyon para sa mga empleyado (Kousei nenkin) at pensiyon para sa mamamayan 

(Kokumin nenkin). 

 

1. Pensiyon para sa mga Empleyado 

Para sa isang kumpanyang na may mahigit sa limang manggagawa na 20 taong gulang pataas, kailangang maging 

kasapi ng Pensiyon para sa mga Empleyado (Kousei nenkin). Maging ang mga part-timer ay maaaring maging kasapi 

nito kung nagtatrabaho ng mahigit sa 75 na porsyento ng oras ng regular na manggawa (Ang mga manggagawa na 

nagtatrabaho ng mas mababa sa 75 na porsento ng oras ng regular na manggawa ay maaring maging kasapi ng 

pensiyon kung matutugonan ang mga kailangan para maging short-term worker*.). Ang premium o bayad sa insyurans 

ay pinaghahatian 50 porsyento ng kumpanya at ng empleyado, subalit maaaring magkaiba ang halaga nito dahil 

depende ito sa tinatanggap na buwanang sahod at bonus ng manggagawa. Dumaraan sa kumpanya ang pagbabayad 

ng premium o buwanang bayad sa insyurans. 

(*) 1. Nagtatrabaho ng mahigit sa 20 na oras sa loob ng isang linggo. 

  2. Inaasahang magtatrabaho ng mahigit sa isang taon. 

  3. Kumikita ng 88,000 Yen kada buwan. 

  4. Hindi estudyante. 

  5. Nagtatrabaho sa isang kompanya na may mahigit sa 501 na empleyado.  

 

2. Pensiyon para sa Mamamayan (Kokumin nenkin) 

Para sa mga hindi kasapi ng Pensiyon para sa mga Manggagawa, maaaring sumapi sa Pensiyon para sa 

Mamamayan. Ang halaga ng premium o buwanang bayad sa insyurans ay walang kinalaman sa kinkita ng indibidwal at 

dapat lamang mag bayad ng 16,340 yen (taong 2018) kada buwan. Kung ang kinikita ay maliit o kaya’y nahihirapang 

magbayad ng premium, maaaring malibre sa pagbabayad ng buo o bahaging halaga kung hihilingin ito. Para sa higit na 

kaalaman hinggil dito, magsadya sa tanggapan ng Pension Section ng munisipyong inyong kinabibilangan. 

 

 

3. Lump-sum Withdrawal Payments  

Mayroong withdrawal refund system sa Pensiyon para sa mga Mamamayan (Kokumin nenkin) at Pensiyon para sa 

mga Manggagawa (Kousei nenkin). Ito ang sistema kung saan maaaring makuha ang Lump-sum Withdrawal Payments  

na kalahati ng ibinayad kung siya ay nagbayad ng mahigit sa anim (6) na buwan habang siya ay nasa bansang Hapon, 

at kung mag a-aplay ng Lump-sum Withdrawal Payments sa loob ng dalawang taon simula ng umuwi siya sa sariling 

bansa. Subalit ang may kwalipikasyong makatanggap ng pensyon ng 10 taon o mahigit ay hindi makakatanggap 

ngLump-sum Withdrawal Payments. Para sa higit na kaalaman tungkol dito ay mangyari lamang na magsadya sa 

Pension Section sa munisipyong inyong kinabibilangan, sa Pension Office o sa Pension Consultation Center na malapit 

sa inyo. (Apendise Ⅸ-1) 
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