
23 Consultor Fiscal 
O consultor fiscal exerce uma função importante, ele calcula os impostos de pessoas físicas e jurídicas, e oferece 

consultas fiscais. Diferente do contador público certificado, que atua principalmente com as empresas, o consultor 

fiscal é uma presença mais próxima. 

Para obter o certificado de consultor fiscal é necessário ser aprovado no exame, que é composto de 5 matérias. 

Mas, já que é possível prestar 1 matéria de cada vez, é também um exame voltado para quem trabalha. No entanto, 

para se registrar oficialmente como consultor fiscal, é necessário 2 anos ou mais de experiência de trabalho.  

Para se tornar um consultor fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

*1 Terá direito de inscrição ao exame os que satisfazem pelo menos um dos itens listados abaixo 

1- Aqueles que trabalharam por 3 anos ou mais em serviços realacionados à contabilidade. 

2- Aqueles que trabalharam por 3 anos ou mais em serviços relacionados ao empréstimo/gerenciamento de capital em 

 bancos, “shintaku gaisha” (empresa fiduciária), seguradoras, entre outros. 

3- Aqueles que trabalharam por 3 anos ou mais como assistente de consultor fiscal, advogado, contador público 

 certificado, entre outros. 

*2 Terá direito de inscrição ao exame os que foram aprovados no “Nissho Boki Kentei 1 Kyu” (Exame Oficial de 

Contabilidade Nível 1) e/ou “Zenkei Boki Kentei Jokyu” (Exame de Contabilidade Nível Avançado Zenkei). 

Se prepare o quanto antes 

O exame de consultor fiscal é considerado como um dos difíceis, e requere conhecimento de matemática e de 

contabilidade. Tente aperfeiçoar o quanto antes o seu japonês, os estudos na escola e a sua língua materna. 

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar? 

Ao se tornar um consultor fiscal, é possível trabalhar em escritórios de consultoria fiscal (atuar na elaboração de 

documentos, consulta, gerenciamento relacionados ao imposto de uma pessoa física/jurídica) ou em corporações 

públicas de contabilidade. Além disso, é possível abrir um escritório próprio de consultoria fiscal. A sua renda anual 

média é de 8.000.000 de ienes, e dependendo da competência, é possível receber ainda mais. 

Quanto custam as escolas? 

As faculdades públicas custam 2.400.000 ienes (4 anos) ou mais, já as particulares, 4.000.000 de ienes (4 anos) 

ou mais. 
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