Hướng dẫn

Dành cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú
bình quân theo đầu người, v.v...

Hướng dẫn về tiền trợ cấp đặc biệt một lần (100.000 yên/1 hộ gia
đình) dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...
Cần phải làm thủ tục để được nhận trợ cấp

⚫

Tiền trợ cấp đặc biệt một lần (100.000 yên cho mỗi một hộ gia đình) dành cho những hộ
gia đình được miễn thuế cư trú, v.v... là khoản tiền trợ cấp mới nhằm hỗ trợ cho những hộ
gia đình được miễn thuế cư trú bình quân theo đầu người hoặc những hộ bị thay đổi đột
ngột về kinh tế gia đình do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới từ
tháng 1 năm 2021 trở đi.

⚫

Cần phải làm thủ tục để được nhận tiền trợ cấp.

Số tiền trợ cấp

Thời điểm cấp tiền trợ cấp

100.000 yên cho mỗi một hộ gia đình

Khoảng 2 tuần sau ngày địa phương thụ lý phiếu
xác nhận (hoặc đơn đăng ký).

Đối tượng chu cấp và việc đăng ký
Hộ gia đình thuộc đối tượng chu cấp

(hộ gia đình thuộc bất kỳ trường hợp nào dưới dây)

Hộ gia đình có tất cả thành viên trong hộ gia
đình đều được “Miễn thuế cư trú bình

Hộ gia đình bị giảm thu nhập từ tháng 1 năm
2021 xuống đến mức thu nhập “Tương

quân theo đầu người” trong năm tài

đương với mức được miễn thuế cư
trú” (Hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột)

chính 2021

Địa phương nơi bạn đang sinh sống sẽ gửi
cho bạn phiếu xác nhận (cần phải gửi trả lại)

Cần phải đăng ký

* Có một số trường hợp cần phải đăng ký
Địa phương nơi bạn có đăng ký cư dân tại thời
điểm ngày 10 tháng 12 năm 2021 sẽ gửi cho bạn
phiếu xác nhận.

Xem chi tiết tại mục "I" ở mặt sau.

Thời gian đăng ký: Ngày 10 tháng 2 năm 2022
(thứ Năm) đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 (thứ
Sáu)
Hãy nộp đơn đăng ký cho địa phương nơi bạn có
đăng ký cư dân tại thời điểm đăng ký.

Xem chi tiết tại mục "II" ở mặt sau.

Vui lòng xem mặt sau để biết chi tiết về thủ tục chu cấp và điều kiện chu cấp.

Thủ tục chu cấp tiền trợ cấp
I. Hộ gia đình được miễn thuế cư trú (bình quân theo đầu người) năm tài
chính 2021
⚫

Địa phương sẽ gửi phiếu xác nhận có ghi nội dung chu cấp và những nội dung cần xác
nhận cho những hộ gia đình thuộc đối tượng nhận trợ cấp.

⚫

Hãy xác nhận nội dung bên trong và

trả lời lại cho địa phương.

[Những nội dung cần xác nhận]
① Số tài khoản để chuyển khoản tiền trợ cấp được ghi trong phiếu này
có bị sai sót không?
② Không phải là hộ gia đình chỉ có người thân phụ thuộc của người chịu thuế cư trú

Tên

II. Hộ gia đình bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng
mới khiến thu nhập của các thành viên trong hộ gia đình chỉ còn tương đương với mức
được miễn thuế cư trú(*) (Hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột)
(*) Tương đương với mức miễn thuế cư trú có nghĩa là số tiền ước tính thu nhập cả năm của từng thành viên trong hộ gia đình (thu nhập của 1 tháng tùy ý từ tháng 1 năm 2021 × 12 lần)
nhỏ hơn hoặc bằng mức miễn thuế cư dân địa phương bình quân theo đầu người. (Mức giới hạn được áp dụng sẽ khác nhau tùy vào từng địa phương do đó xin hãy vui lòng liên hệ với
địa phương nơi bạn sinh sống).
Ví dụ: Ước chừng thu nhập lương trong năm được miễn thuế cư trú (đối với khu vực thủ đô Tokyo): Trường hợp độc thân là 1.000.000 yên trở xuống, trường hợp mẹ và con (1 người)
là 1.560.000 yên trở xuống

⚫

Cần phải làm đơn đăng ký để nhận tiền trợ cấp.

⚫

Vui lòng điền các hạng mục cần thiết vào đơn đăng ký, sau đó nộp trực tiếp hoặc gửi qua
đường bưu điện đến quầy dịch vụ của địa phương nơi cư trú cùng với các giấy tờ kèm
theo.

!

!

Trường hợp đăng ký nhận trợ cấp do thu nhập giảm nhưng không phải do bệnh truyền nhiễm
virus corona chủng mới có thể sẽ bị xem là hưởng trợ cấp bất chính (tội lừa đảo).

Xin hãy lưu ý với các hành vi “Lừa đảo chuyển tiền” hoặc “Lừa gạt lấy cắp
thông tin cá nhân” liên quan đến tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ
gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...!
Trường hợp nhà riêng hoặc nơi làm việc, v.v... nhận được các cuộc gọi hoặc thư bưu
chính đáng ngờ giả danh (cán bộ) của địa phương hoặc nhà nước, v.v... thì hãy liên hệ
đến địa phương nơi cư trú, đồn cảnh sát gần nhất hoặc số điện thoại chuyên tư vấn của
cảnh sát (# 9110).

Thông tin liên hệ
Tổng đài tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho
những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...
của Văn phòng Nội các

0120-526-145
Thời gian tiếp nhận: Từ 9:00~20:00 (trừ 29/12~3/1)

Trụ sở hành chính thành phố Hekinan
Ban phụ trách “Hoạt động chu cấp tiền trợ cấp đặc
biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn
thuế cư trú, v.v...”
0566-95-5131
Thời gian tiếp nhận: Từ 8:30~17:00 các ngày làm việc trong
tuần

Phiếu xác nhận [Ví dụ mẫu về cách điền]

Kính gửi: Taro Hekinan
(〇〇〇〇)

Ví dụ mẫu về
cách điền

Ngày phát hành

Ngày 10 tháng 2 năm 2022

Thị trưởng thành phố Hekinan: Masanobu Negita

Phiếu xác nhận điều kiện chu cấp tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...

Dựa vào tình trạng chịu thuế cư trú trong năm tài chính 2021, vì hộ gia đình của bạn tương thích với đối tượng được chu cấp tiền trợ cấp đặc
biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v... nên chúng tôi xin thông báo số tiền trợ cấp dự kiến như sau.
Hãy xác nhận nội dung dưới đây và gửi lại phiếu xác nhận này cho chúng tôi sao cho đến được Trụ sở hành chính thành phố trước ngày 9 thá
ng 5 năm 2022 (thứ Hai).

Hãy xác nhận nội dung xác nhận
①, ② và ③, nếu tương thích thì
đánh dấu ✔ vào trong ô đánh
dấu.
Nếu dấu ✔ được đánh trong tất
cả các ô đánh dấu thì sẽ thuộc đối
tượng được chu
cấp. hộ hãy
■ Chủ

* Có ghi
tài tài
khoản
chuyển
Phương pháp chu cấp Chuyển
qua
khoản
ngânkhoản
hàngkhi chu cấp tiền trợ cấp cố định đặc biệt trong
năm tài chính 2020.
* Đối với những người không có ghi thông tin tài khoản thì hãy ghi thông tin tài
khoản thông thường, chi nhánh 〇〇, ngân hàng 〇〇
**** 000 (chủ tài khoản)
Tài khoản chu cấp Tài khoản
vào phía dưới của biểu mẫu này
và đính kèm hồ sơ xác nhận tài khoản
và giấy tờ xác minh danh tính vào mặt sau.
Số tiền chu cấp
* Nếu không
100.000
yên có tài khoản thì vui lòng liên hệ với người phụ trách tiền trợ cấp

tự điền vào.

Ô xác nhận (hãy xác nhận những hạng mục dưới đây và đánh dấu ✓ vào trong ô đánh dấu (□) sau khi xác nhận)
☑ ① Tất cả các thành viên trong hộ gia đình không phải là người phụ thuộc của những người thân trong gia đình khác, v.v... có chịu thuế cư trú.
☑ ② Trong hộ gia đình, không có người nào có thu nhập chịu thuế phải chịu thuế cư trú nhưng chưa tiến hành kê khai.
☑ ③ Chưa từng nhận tiền trợ cấp này ở một chính quyền địa phương khác.
* Chỉ trong trường hợp chọn tất cả mục số ①, ② và ③ thì mới thuộc đối tượng chu cấp, khi đó mới có thể nhận được tiền trợ cấp.
(Trường hợp có bất kỳ lựa chọn nào không được đánh dấu thì sẽ không thuộc đối tượng chu cấp và sẽ không thể nhận được tiền trợ cấp).
* Trường hợp nội dung xác nhận có sai sót, có thể chúng tôi sẽ yêu cầu hoàn trả lại tiền trợ cấp.

Nhất thiết phải điền vào ô này. (Trường hợp người đại diện tiến hành xác
Ngoài ra, nếu cố tình xác nhận sai thì có thể sẽ bị buộc tội lừa đảo để nhận tiền trợ cấp một cách bất chính.
nhận thì vui lòng điền tên người đại diện vào ô “Họ và tên chủ hộ”, đồng thời
* Trường hợp không nhận được trả lời trước thời hạn trả lời nêu trên thì địa phương sẽ xem là bạn đã từ chối nhận tiền trợ cấp này.
điền thông tin vào mặt sau).
* Trường hợp không nhận tiền trợ cấp này thì vui lòng đánh dấu gạch chéo × vào ô bên phải.

[Hộ gia đình của tôi không nhận tiền trợ cấp □]

Nội dung ghi bên trên không có sai sót.
Họ và tên chủ hộ

Taro Hekinan

Ngày xác
nhận

Ngày X tháng 〇 năm 2022

Số điện thoại liên hệ

*** - ×××× - △△△△

Trường hợp muốn chuyển tiền vào một tài khoản khác với tài khoản trên vì đã đóng tài khoản đã ghi
hoặc trường hợp ô tài khoản ở trênNhững
đang để
trống
thì hãy
điền
thôngkhoản
tin vào
ô tài
bênkhoản
dưới.khác với tài khoản chu cấp ở
người
mong
muốn
chuyển
vào
(Không được ghi tài khoản ngân hàng đã khôngtrên
có gửi
tiềnbiểu
và rútmẫu
tiền trong
thờitrường
gian dài) hợp tài khoản chuyển khoản không được ghi ở
đầu
nàymột
hoặc
□ Mong muốn chuyển tiền vào tài khoản
sau
thay
chothông
tài khoản
trên (hoặc
hợp đây.
ô tài khoản ở trên đang để trống).
trên,
vuiđây
lòng
điền
tin tàiở khoản
vào trường
phần dưới
□ Tài khoản hiện đang được sử dụng để trừ tiền nước, thuế cư trú, v.v... của địa phương này, sử dụng để chu cấp trợ cấp trẻ em, v.v... với chủ tài khoản là chủ hộ (người đăng ký)
(Hãy
dán
bản
sao
thẻ
tiền
mặt,
trang
đầu
tiên
khi
mở
sổ tài khoản và các giấy tờ xác
Trường hợp mong muốn chuyển vào tài khoản này thì tôi đồng ý với việc sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu với Cục nước máy, Cục thuế, v.v... để xác nhận lại tài khoản ngân hàng tương ứng. (Trong trường hợp này
thì không cần copy sổ tài khoản, v.v...)
minh danh tính vào mặt sau).
Tài khoản mong muốn: □ Tài khoản trừ tiền nước □ Tài khoản trừ tiền thuế cư trú □ Tài khoản nhận trợ cấp trẻ em, v.v... (trường hợp mong muốn thì hãy đánh dấu ✓ vào 1 lựa chọn)

[Ô điền thông tin tài khoản tiếp nhận]* Hãy điền thông tin vào ô dưới đây và đính kèm hồ sơ xác nhận tài khoản ngân hàng của tổ chức tài chính sẽ chuyển khoản.

Tên tổ chức tài chính

Tên chi nhánh

1. Ngân hàng / 2. Quỹ tín dụng / 3. Hiệp hội tín dụng / 4. Liê
n hiệp hợp tác xã tín dụng nông nghiệp / 5. Hợp tác xã nông
nghiệp / 6. Hợp tác xã ngư nghiệp / 7. Liên hiệp hợp tác xã t
ín dụng ngư nghiệp

Mã số của tổ chức tài chính

Ngân hàng Yucho

Trụ sở chính/chi nhánh
Trụ sở chính/trụ sở chi nhánh
Văn phòng chi nhánh

Số chi nhánh

Phân loại

Số tài khoản

Chủ tài khoản (katakana)

* Vui lòng viết về phía bên phải

* Hãy điền đúng như cách ghi trên sổ tài khoản

1. Thông
thường
2. Vãng lai

Ký hiệu sổ tài khoản

Số sổ tài khoản

Chủ tài khoản (katakana)

Trường hợp có chữ số thứ 6 thì h
ãy điền vào ô (*)

* Vui lòng viết về phía bên phải

* Hãy điền đúng như cách ghi trên sổ tài khoản

Trường hợp chọn Ngân hàng Yucho thì vui lòng ghi ký hiệu/mã số được ghi
*
ở phía trên bên trái của trang đầu tiên khi mở sổ tài khoản hoặc trên thẻ tiền
mặt.
Chú ý: Trường hợp không thể tiếp nhận trợ cấp bằng tài khoản vì không thể mở tài khoản tại tổ chức tài chính thì vui lòng liên hệ với số điện thoại chuyên dụng của trụ sở hành chính thành phố Hekinan (0566-955131).

1

0

Trường hợp người đại diện tiến hành xác nhận thì hãy điền thông tin vào xác nhận (nhận trợ cấp) thay ở mặt sau.

Nếusơ
mong
muốn tài
chuyển
khoản
tài khoản
khoản
Hồ
xác nhận
khoản
ngânvào
hàng
của tổkhác
chứcvới
tíntàidụng
nơi sẽ
được ghi ở phía trên của nhận
mặt trước
thì dán
chuyển
tiềnbản sao của thông tin tài
* Bản
sao
của
sổ
tài
khoản
hoặc
thẻ
tiền
mặt
có
thể
hiện
tên
tổ chức tài chính, số tài khoản và chủ tài
khoản.
khoản (katakana) của tài khoản tiếp nhận
Thẻ tiền mặt, trang đầu tiên khi mở sổ tài khoản
(Trường hợp mong muốn chuyển tiền vào tài khoản khác với tài khoản được ghi ở phía trên
Giấy
tờ cóthìthể
tên
tàikhoản
chính,
chimuốn
nhánh,
số khoản
tài khoản
của
mặt trước
hãyhiện
nộp hồ
sơtổ
xácchức
nhận tài
mong
chuyển
đã ghi và
ở phía
chủ tài khoản (katakana) của
khoản
tiếp nhận
dướitài
của
mặt trước)

Nếu mong muốn chuyển khoản vào tài khoản khác với tài
khoản
ghiminh
ở phía
trên
của
mặt
trước
hãy dán
bản
Giấyđược
tờ xác
danh
tính
của
bản
thân thì
(người
đại diện)
* sao
Bản sao
củatờ
thẻtùy
mã số
cá nhân,
phépphép
lái xe, hộ
v.v...chiếu,
(1 trong các
này)
giấy
thân
nhưgiấy
giấy
láichiếu,
xe, hộ
thẻgiấy
sốtờcá
nhân hoặc sổ tay người khuyết tật có thể hiện địa chỉ, họ và
Hãy nộp trong trường hợp mong muốn chuyển tiền vào tài khoản khác với tài khoản được ghi
Trường
người
đạihợp
diện
thìđạidán
phầnxáccủa
ở tên.
phía trên
của mặt hợp
trước hoặc
trường
người
diện cả
tiến hành
nhậnchủ
(nhậnhộ
trợ cấp)
và của người đại diện.

Người đại diện

Hãy khoanh tròn vào con
số tương ứng.
1. Trường hợp người đại
diện tiến hành xác nhận
phiếu này và yêu cầu
[Trường hợp xác nhận/nhận trợ cấp thay]
thanh toán.
Phiên âm sang chữ Katakana Quan hệ với Ngày tháng năm sinh
(Thông tin chuyển khoản
Địa chỉ của người đại diện
tiền trợ cấp vẫn là của
Họ và tên của người đại diện người đăng ký của người đại diện
bản thân chủ hộ).
2. Trường hợp việc xác
Meiji / Taisho / Showa / Heisei 28 thị trấn Matsumoto, thành phố Hekinan
nhận danh tính bản thân
Vợ
và yêu cầu thanh toán do
Số điện thoại liên lạc đ
Ngày △ tháng ✕ năm 〇
Hanako Hekinan
bản thân chủ hộ thực
ược vào ban ngày
*** - ×××× - △△△△
hiện nhưng thông tin
chuyển khoản tiền trợ
Ký tên (hoặc ghi tên và đóng dấu)
Tôi công nhận người ở trên là người đại diện và ủy quyền để
cấp là của người đại
xác nhận/yêu cầu thanh toán
tiền trợ cấp đặc biệt một lần.
Họ và tên chủ hộ
diện.
Con
nhận trợ cấp
← Trường hợp đại diện theo pháp luật quy định thì
3. Tương ứng với cả 1 và
không cần chọn phương pháp ủy quyền.
xác nhận/yêu cầu thanh toán và nhận trợ cấp
2.
(Trường hợp người đại
diện thực hiện tất cả bao
gồm xác nhận phiếu này,

Chỉ điền trong trường hợp người đại diện sẽ xác nhận nội dung và nhận trợ cấp

Taro Hekinan

Bản cảnh báo
Vui lòng lưu ý
Trong chương trình về tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v... lần
này, những hộ gia đình thuộc diện “Hộ gia đình được miễn thuế cư trú bình quân theo đầu người trong năm tài chính
2021” và được nhận tiền trợ cấp là những hộ gia đình như sau.
Tất cả các thành viên trong hộ gia đình trên phiếu cư dân đều được miễn thuế cư trú bình quân theo đầu người trong năm tài chính 2021
và
Trong số các thành viên hộ gia đình trên phiếu cư dân có ít nhất 1 người không phải là người phụ thuộc(*) của những người thân, v.v ... theo
quy định của Luật Thuế địa phương
* Người phụ thuộc của những người được miễn thuế cư trú bình quân theo đầu người sẽ không được xem là người phụ thuộc.

Thông báo này được gửi đến những người có khả năng thuộc đối tượng được nhận trợ cấp. Vì vậy xin hãy vui
lòng lưu ý kể cả trường hợp nhận được thông báo này nhưng không phù hợp với những điều kiện trên, v.v... thì có
thể sẽ không phải là hộ gia đình thuộc đối tượng được nhận trợ cấp.
Ngoài ra, trường hợp đã nhận trợ cấp nhưng “Trong hộ gia đình có người có thu nhập chịu thuế nhưng chưa tiến
hành kê khai” hoặc “Toàn thể thành viên trong hộ gia đình là người phụ thuộc của những người thân trong gia đình
khác, v.v... có chịu thuế cư trú” có thể sẽ bị yêu cầu hoàn trả lại tiền trợ cấp.
Xin hãy vui lòng lưu ý trường hợp không trả lời phiếu xác nhận gửi kèm trước thời hạn trả lời vào ngày 9 tháng 5
năm 2022 (thứ Hai) thì sẽ được xem là đã từ chối việc nhận chu cấp tiền trợ cấp.
Đối với tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v..., kể cả trường hợp
không thuộc diện “Hộ gia đình được miễn thuế cư trú bình quân theo đầu người trong năm tài chính 2021” thì cũng
có thể thuộc diện “Hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột” (hộ gia đình có thu nhập giảm kể từ tháng 1 năm 2021
xuống đến mức thu nhập tương đương với mức được miễn thuế cư trú). Trong trường hợp này, cần phải đăng ký
cho địa phương nơi đang cư trú tại thời điểm đăng ký. Vui lòng tham khảo hướng dẫn gửi kèm “Dành cho các hộ
gia đình được miễn thuế cư trú bình quân theo đầu người, v.v...” để biết thêm thông tin chi tiết.

Vui lòng cẩn thận với những hành vi lừa đảo, v.v... lấy danh nghĩa tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư
trú, v.v...
~ Xin hãy cẩn thận với các website giả mạo và email đáng ngờ liên quan đến tiền trợ cấp ~

Có thể thành phố Hekinan sẽ liên hệ trong trường hợp có những điểm không rõ ràng trong nội dung đăng ký hoặc có thiếu sót trong tài liệu gửi
kèm.
Tuy nhiên, tuyệt đối không có việc yêu cầu thao tác máy ATM (máy rút tiền tự động) hoặc yêu cầu chuyển khoản phí chu cấp, v.v...

Vui lòng cẩn thận với những hành vi lừa đảo có liên quan đến “Lừa đảo đặc biệt”, “Thông tin cá nhân”, “Sổ tài khoản, thẻ tiền mặt” và “Mật
khẩu” lấy danh nghĩa tiền trợ cấp này!
Ngoài ra hãy lưu ý không nhấp vào các đường link liên kết trong email khi nhận được email đáng ngờ.

