Mẫu số 3 (liên quan đến Điều 6)

Đơn đăng ký (phiếu yêu cầu thanh toán)
tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú,
v.v…(phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột)
Dấu tiếp nhận
của địa phương

Địa phương chu cấp
(* Địa phương cư trú tại thời điểm đăng ký)
Thị trưởng thành phố Hekinan

Tôi xin cam kết và đồng ý với những [Hạng mục cam kết và đồng ý] ở trang số 2 và xin đăng ký.

1. Người đăng ký/yêu cầu thanh toán (chủ hộ)
(Phiên âm sang chữ Katakana)

Giới
tính

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nam
/
Nữ

Địa chỉ hiện tại

Meiji / Taisho / Showa / Heisei / Reiwa

Ngày

tháng

năm thứ

Điện thoại:

.

(

)

2. Tình trạng của hộ gia đình có người đăng ký
(Phiên âm sang chữ Katakana)

Họ và tên
1

(Người đăng ký)

Mối
quan hệ
với
người đ
ăng ký

Giới
tính

Mã số cá nhân

Địa chỉ tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2021
(ghi ra trong trường hợp khác với địa chỉ hiện tại)

Ngày tháng năm sinh

Những người
bị thay đổi kinh
tế đột ngột từ
tháng 1 năm
2021

Bản
thân

2

Meiji / Taisho / Showa / Heisei / Reiwa

Ngày

3

tháng

năm thứ

.

Meiji / Taisho / Showa / Heisei / Reiwa

Ngày

4

tháng

năm thứ

.

Meiji / Taisho / Showa / Heisei / Reiwa

Ngày

5

tháng

năm thứ

.

Meiji / Taisho / Showa / Heisei / Reiwa

Ngày

tháng

năm thứ

.

3. Tài khoản chuyển khoản (về nguyên tắc phải là tài khoản của người đăng ký/yêu cầu thanh toán ở mục số “1”)
* Không được ghi tài khoản ngân hàng đã không có gửi tiền và rút tiền trong một thời gian dài.

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

Tên tổ chức tài chính

Mã tổ chức tài chính

1. Ngân hàng
2. Quỹ tín
dụng
3. Hiệp hội tín
dụng
4. Liên hiệp
hợp tác xã tín
dụng nông
nghiệp

Tên chi nhánh
5. Hợp tác xã nông
nghiệp
6. Hợp tác xã ngư
nghiệp
7. Liên hiệp hợp tác xã
tín dụng ngư nghiệp

Ngân hàng Yucho
Trường hợp chọn Ngân hàng Yucho thì vui lòng ghi ký
hiệu/mã số được ghi ở phía trên bên trái của trang đầu
khi mở sổ tiền gửi hoặc trên thẻ tiền mặt.
Chú ý:

Trụ sở chính/chi nh
ánh
Trụ sở chính/trụ sở
chi nhánh
Văn phòng chi nhá
nh

Phân loại

(Vui lòng viết về phía bên
phải)

Chủ tài khoản (katakana) * Chỉ giới hạn tài khoản đứng tên “1.
Người đăng ký/yêu cầu thanh toán”.
* Hãy điền đúng như cách ghi trên sổ tài khoản.

1. Thông
thường
2. Vãng lai

Mã chi nhánh
Ký hiệu sổ tài khoản
Trường hợp có chữ số thứ 6
thì hãy điền vào ô (*)
*

Số sổ tài khoản
(Vui lòng viết về phía bên phải)

Chủ tài khoản (katakana)
* Hãy điền đúng như cách ghi trên sổ tài khoản

1

* Đối với những người không có tài khoản của tổ chức tài chính hoặc sống ở một nơi cách rất xa tổ chức tài chính, v.v... nên không thể tiếp nhận qua tài
khoản của tổ chức tài chính thì vui lòng liên hệ với số điện thoại chuyên dụng của trụ sở hành chính thành phố Hekinan (0566-95-5131).

Vui lòng xem cả mặt sau

[Hạng mục cam kết và đồng ý] * Hãy xác nhận tất cả các hạng mục và đánh dấu ✔ vào trong ô vuông □.

□

Tôi đã xác nhận tất cả những hạng mục cam kết và đồng ý dưới đây, xin cam kết và đồng ý với tất cả
nội dung liên quan.

①

Tương ứng với điều kiện chu cấp tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v... (phần dành cho
những hộ bị thay đổi kinh tế đột ngột) (dưới đây gọi là “Tiền trợ cấp (phần dành cho những hộ bị thay đổi kinh tế đột ngột)”).

②

Đồng ý với việc địa phương sẽ xác nhận lại xem tôi có nhận Tiền trợ cấp ở địa chỉ trước đây hay không, xác nhận lại hồ sơ sổ sách hành chí
nh, v.v... về thông tin sổ đăng ký cư trú cơ bản, thông tin thuế, v.v... cần thiết, yêu cầu các cơ quan quản lý hành chính khác cung cấp hoặc
cung cấp cho các cơ quan quản lý hành chính khác các tài liệu cần thiết để thẩm định tính thích hợp, v.v... của điều kiện chu cấp Tiền trợ
cấp (phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột)

③

Trường hợp không thể xác nhận được trong hồ sơ sổ sách hành chính, v.v... thì sẽ nộp các hồ sơ liên quan.

④

Đơn đăng ký này sẽ được xem là phiếu yêu cầu thanh toán Tiền trợ cấp (phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột) sau
khi được quyết định chu cấp tại địa phương.

⑤

Đồng ý với việc sẽ không được chu cấp Tiền trợ cấp (phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột) sau khi địa phương đã
quyết định chu cấp nhưng việc chu cấp không thể hoàn thành được do có sự sai sót trong đơn đăng ký (phiếu yêu cầu thanh toán) và địa
phương không thể liên lạc/xác nhận với người đăng ký/yêu cầu thanh toán trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

⑥

Trường hợp phát hiện thấy các hạng mục được ghi trong đơn đăng ký bị giả mạo hoặc không tương thích với điều kiện chu cấp Tiền trợ cấp
(phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột) sau khi đã chu cấp Tiền trợ cấp (phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi
kinh tế đột ngột) thì sẽ phải hoàn trả lại Tiền trợ cấp (phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột).

⑦

Tiền trợ cấp này được chu cấp cho hộ gia đình có thu nhập giảm do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới. Việc đăng k
ý xin trợ cấp với lý do giảm thu nhập không phải do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, v.v... sẽ bị xem là hành vi
bất chính như trường hợp đăng ký xin trợ cấp đối với những tháng không thuộc những thời kỳ có thể có được thu nhập thông thường như
những tháng không vào thời kỳ bận rộn đối với các hoạt động kinh doanh mang tính thời vụ hoặc thời kỳ xuất hàng nông sản, v.v... Người đã
nhận tiền trợ cấp một cách bất chính sẽ bị buộc tội lừa đảo, có thể sẽ bị kết án đến 10 năm tù.

⑧

Không có người nào thuộc hộ gia đình đã nhận tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...
Trường hợp đã nhận thì sẽ hoàn trả lại tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...

Những giấy tờ
phải nộp
“Đơn đăng ký (phiếu yêu cầu thanh toán) tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v…(phần dà
nh cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột)” (đơn đăng ký này)
*

Vui lòng điền các hạng mục cần thiết.

“Bản sao (copy) giấy tờ xác minh danh tính của người đăng ký/yêu cầu thanh toán”
*

Vui lòng chuẩn bị bản sao (copy) của giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ mã số cá nhân (mặt trước), sổ lương hưu, thẻ bảo hiểm chăm
sóc, hộ chiếu, v.v... của người đăng ký/yêu cầu thanh toán.

“Bản sao (copy) của giấy tờ có thể xác nhận được tình trạng hộ gia đình của người đăng ký/yêu cầu thanh toán”
*

Hãy chuẩn bị bản sao (copy) của sổ hộ khẩu, phiếu cư dân, v.v... có thể xác nhận được tình trạng hộ gia đình của người đăng ký/yêu cầu thanh
toán.

(Những người đã chuyển chỗ ở nhiều lần từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi) “Bản sao (copy) bảng đính kèm của hộ khẩu”
“Bản sao (copy) hồ sơ có thể xác nhận tài khoản tiếp nhận”
*

Vui lòng chuẩn bị bản sao (copy) của phần có thể xác nhận được tên tổ chức tài chính, số tài khoản và chủ tài khoản của tài khoản tiếp nhận như
bản sao (copy) của sổ tài khoản hoặc thẻ tiền mặt.

“Đơn kê khai thu nhập (thu nhập chịu thuế) ước tính đơn giản” (biểu mẫu số 4 đính kèm)
*

Trường hợp điều kiện chu cấp là “(2) Điều kiện thu nhập chịu thuế ② Kinh tế gia đình thay đổi đột ngột” thì hãy đính kèm hồ sơ thể hiện số tiền thu
nhập như phiếu chi tiết tiền lương, phiếu thông báo chuyển tiền hưu trí, v.v... và hồ sơ thể hiện chi phí liên quan đến thu nhập từ hoạt động
kinh doanh và thu nhập từ bất động sản liên quan đến thu nhập kê khai.

Bản sao (copy) hồ sơ có thể xác nhận được tình trạng “Thu nhập ước tính trong năm 2021” hoặc “Thu nhập của 1 tháng bất kỳ”
* “Thu nhập ước tính trong năm 2021” ・ ・ ・ Phiếu khấu trừ tại nguồn, bản kê khai quyết toán thuế, v.v...
* “Thu nhập của 1 tháng bất kỳ” ・ ・ ・ Phiếu chi tiết tiền lương, v.v.
* Có thiếu sót nào trong việc đánh dấu kiểm tra [Hạng mục cam kết và đồng ý] cũng như có thiếu sót trong hồ sơ đính kèm không?
(Trường hợp thiếu sót trong việc đánh dấu kiểm tra hoặc có thiếu sót trong hồ sơ đính kèm thì sẽ không được trợ cấp).

Nội dung khai báo này không có sai sót.
Ngày (dd) tháng (mm) năm (yyyy)

Họ và tên người đăng ký

Mẫu số 3 (liên quan đến Điều 6)

Ví dụ mẫu về cách điền

Đơn đăng ký (phiếu yêu cầu thanh toán)
tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v…(phần dà
nh cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột)
Dấu tiếp nhận
của địa phương

Địa phương chu cấp
(* Địa phương cư trú tại thời điểm đăng ký)
Thị trưởng thành phố Hekinan

Người đăng ký phải là chủ
hộ.

Tôi xin cam kết và đồng ý với những [Hạng mục cam kết và đồng ý] ở trang số 2 và xin đăng ký.

1. Người đăng ký/yêu cầu thanh toán (chủ hộ)
(Phiên âm sang chữ Katakana)

Đối với những người có địa
chỉ hiện tại khác với địa chỉ
tại thời điểm ngày 1 tháng 1
năm 2021 thì hãy điền địa
chỉ tại thời điểm ngày 1

Giới
tính

Họ và tên
〇〇

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ hiện tại

〇〇

〇〇

Nam
/
Nữ

〇〇

Meiji / Taisho / Showa / Heisei / Reiwa

○○－○ thị trấn ○○, thành phố ○○, tỉnh ○○
Điện thoại:

Ngày 10 tháng 10 năm thứ 55

××××

(

××

)

××××

2. Tình trạng của hộ gia đình có người đăng ký
Hãy khoanh tròn ○ vào
người đăng ký có kinh tế gia
đình thay đổi đột ngột xuống
mức tương đương với mức
miễn thuế cư trú bình quân
theo đầu người tính từ tháng
1 năm 2021 đến tháng trước
tháng của ngày đăng ký.

Hãy ghi tất cả các thành viên
trong hộ gia đình có người
đăng ký.

(Phiên âm sang chữ Katakana)

Họ và tên

Mối
quan hệ
với
người đ
ăng ký

Mã số cá nhân

Giới
tính

Ngày tháng năm sinh
0

1

(Người đăng ký)
〇〇

2

〇〇

Địa chỉ tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2021
(ghi ra trong trường hợp khác với địa chỉ hiện tại)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bản
thân

○

〇〇

0

Vợ

〇〇

Những người
bị thay đổi kinh
tế đột ngột từ
tháng 1 năm
2021

Nữ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meiji / Taisho / Showa / Heisei / Reiwa

○○○ thị trấn ○○, thành phố ○○, tỉnh ○○

Ngày 1 tháng 8 năm thứ 54

3

Meiji / Taisho / Showa / Heisei / Reiwa
Ngày

4

tháng

năm thứ

.

Meiji / Taisho / Showa / Heisei / Reiwa
Ngày

5

tháng

năm thứ

.

Meiji / Taisho / Showa / Heisei / Reiwa
Ngày

tháng

năm thứ

.

3. Tài khoản chuyển khoản (về nguyên tắc phải là tài khoản của người đăng ký/yêu cầu thanh toán ở mục số “1”)
* Không được ghi tài khoản ngân hàng đã không có gửi tiền và rút tiền trong một thời gian dài.

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

Mã tổ chức tài chính

1. Ngân hàng
2. Quỹ tín
dụng
3. Hiệp hội tín
dụng
4. Liên hiệp
hợp tác xã tín
dụng nông
nghiệp

Tên chi nhánh
5. Hợp tác xã nông
nghiệp
6. Hợp tác xã ngư
nghiệp
7. Liên hiệp hợp tác xã
tín dụng ngư nghiệp

Ngân hàng Yucho
Trường hợp chọn Ngân hàng Yucho thì vui lòng ghi ký
hiệu/mã số được ghi ở phía trên bên trái của trang đầu
khi mở sổ tiền gửi hoặc trên thẻ tiền mặt.
Chú ý:

Trụ sở chính/chi nh
ánh
Trụ sở chính/trụ sở
chi nhánh
Văn phòng chi nhá
nh

Phân loại

Số tài khoản
(Vui lòng viết về phía bên phải)

Chủ tài khoản (katakana) * Chỉ giới hạn tài khoản đứng tên “1.
Người đăng ký/yêu cầu thanh toán”.
* Hãy điền đúng như cách ghi trên sổ tài khoản.

1. Thông
thường
2. Vãng lai

Mã chi nhánh
Ký hiệu sổ tài khoản
Trường hợp có chữ số thứ 6
thì hãy điền vào ô (*)
*

Số sổ tài khoản
(Vui lòng viết về phía bên phải)

Chủ tài khoản (katakana)
* Hãy điền đúng như cách ghi trên sổ tài khoản

1

* Đối với những người không có tài khoản của tổ chức tài chính hoặc sống ở một nơi cách rất xa tổ chức tài chính, v.v... nên không thể tiếp nhận qua tài
khoản của tổ chức tài chính thì vui lòng liên hệ với số điện thoại chuyên dụng của trụ sở hành chính thành phố Hekinan (0566-95-5131).

Vui lòng xem cả mặt sau

[Hạng mục cam kết và đồng ý] * Hãy xác nhận tất cả các hạng mục và đánh dấu ✔ vào trong ô vuông □.
✔

□

Tôi đã xác nhận tất cả những hạng mục cam kết và đồng ý dưới đây, xin cam kết và đồng ý với tất cả
nội dung liên quan.

①

Tương ứng với điều kiện chu cấp tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v... (phần dành cho
những hộ bị thay đổi kinh tế đột ngột) (dưới đây gọi là “Tiền trợ cấp (phần dành cho những hộ bị thay đổi kinh tế đột ngột)”).

②

Đồng ý với việc địa phương sẽ xác nhận lại xem tôi có nhận Tiền trợ cấp ở địa chỉ trước đây hay không, xác nhận lại hồ sơ sổ sách hành chí
nh, v.v... về thông tin sổ đăng ký cư trú cơ bản, thông tin thuế, v.v... cần thiết, yêu cầu các cơ quan quản lý hành chính khác cung cấp hoặc
cung cấp cho các cơ quan quản lý hành chính khác các tài liệu cần thiết để thẩm định tính thích hợp, v.v... của điều kiện chu cấp Tiền trợ cấp
(phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột)

③

Trường hợp không thể xác nhận được trong hồ sơ sổ sách hành chính, v.v... thì sẽ nộp các hồ sơ liên quan.

④

Đơn đăng ký này sẽ được xem là phiếu yêu cầu thanh toán Tiền trợ cấp (phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột) sau khi
được quyết định chu cấp tại địa phương.

⑤

Đồng ý với việc sẽ không được chu cấp Tiền trợ cấp (phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột) sau khi địa phương đã
quyết định chu cấp nhưng việc chu cấp không thể hoàn thành được do có sự sai sót trong đơn đăng ký (phiếu yêu cầu thanh toán) và địa
phương không thể liên lạc/xác nhận với người đăng ký/yêu cầu thanh toán trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

⑥

Trường hợp phát hiện thấy các hạng mục được ghi trong đơn đăng ký bị giả mạo hoặc không tương thích với điều kiện chu cấp Tiền trợ cấp
(phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột) sau khi đã chu cấp Tiền trợ cấp (phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi
kinh tế đột ngột) thì sẽ phải hoàn trả lại Tiền trợ cấp (phần dành cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột).

⑦

Tiền trợ cấp này được chu cấp cho hộ gia đình có thu nhập giảm do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới. Việc đăng ký
xin trợ cấp với lý do giảm thu nhập không phải do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, v.v... sẽ bị xem là hành vi bất chí
nh như trường hợp đăng ký xin trợ cấp đối với những tháng không thuộc những thời kỳ có thể có được thu nhập thông thường như những thá
ng không vào thời kỳ bận rộn đối với các hoạt động kinh doanh mang tính thời vụ hoặc thời kỳ xuất hàng nông sản, v.v... Người đã nhận tiền
trợ cấp một cách bất chính sẽ bị buộc tội lừa đảo, có thể sẽ bị kết án đến 10 năm tù.

⑧

Không có người nào thuộc hộ gia đình đã nhận tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v... Trường
hợp đã nhận thì sẽ hoàn trả lại tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...

Những giấy tờ
phải nộp
✔

“Đơn đăng ký (phiếu yêu cầu thanh toán) tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v…(phần dà
nh cho những hộ gia đình bị thay đổi kinh tế đột ngột)” (đơn đăng ký này)
*

✔

*

✔

Vui lòng điền các hạng mục cần thiết.

“Bản sao (copy) giấy tờ xác minh danh tính của người đăng ký/yêu cầu thanh toán”
Vui lòng chuẩn bị bản sao (copy) của giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ mã số cá nhân (mặt trước), sổ lương hưu, thẻ bảo hiểm chăm
sóc, hộ chiếu, v.v... của người đăng ký/yêu cầu thanh toán.

“Bản sao (copy) của giấy tờ có thể xác nhận được tình trạng hộ gia đình của người đăng ký/yêu cầu thanh toán”
*

Hãy chuẩn bị bản sao (copy) của sổ hộ khẩu, phiếu cư dân, v.v... có thể xác nhận được tình trạng hộ gia đình của người đăng ký/yêu cầu thanh
toán.

✔

(Những người đã chuyển chỗ ở nhiều lần từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi) “Bản sao (copy) bảng đính kèm của hộ khẩu”

✔

“Bản sao (copy) hồ sơ có thể xác nhận tài khoản tiếp nhận”
*

✔

“Đơn kê khai thu nhập (thu nhập chịu thuế) ước tính đơn giản” (biểu mẫu số 4 đính kèm)
*

✔

Vui lòng chuẩn bị bản sao (copy) của phần có thể xác nhận được tên tổ chức tài chính, số tài khoản và chủ tài khoản của tài khoản tiếp nhận như
bản sao (copy) của sổ tài khoản hoặc thẻ tiền mặt.

Trường hợp điều kiện chu cấp là “(2) Điều kiện thu nhập chịu thuế ② Kinh tế gia đình thay đổi đột ngột” thì hãy đính kèm hồ sơ thể hiện số tiền thu
nhập như phiếu chi tiết tiền lương, phiếu thông báo chuyển tiền hưu trí, v.v... và hồ sơ thể hiện chi phí liên quan đến thu nhập từ hoạt động
kinh doanh và thu nhập từ bất động sản liên quan đến thu nhập kê khai.

Bản sao (copy) hồ sơ có thể xác nhận được tình trạng “Thu nhập ước tính trong năm 2021” hoặc “Thu nhập của 1 tháng bất kỳ”
* “Thu nhập ước tính trong năm 2021” ・ ・ ・ Phiếu khấu trừ tại nguồn, bản kê khai quyết toán thuế, v.v...
* “Thu nhập của 1 tháng bất kỳ” ・ ・ ・ Phiếu chi tiết tiền lương, v.v.

* Có thiếu sót nào trong việc đánh dấu kiểm tra [Hạng mục cam kết và đồng ý] cũng như có thiếu sót trong hồ sơ đính kèm không?
(Trường hợp thiếu sót trong việc đánh dấu kiểm tra hoặc có thiếu sót trong hồ sơ đính kèm thì sẽ không được trợ cấp).

Nội dung khai báo này không có sai sót.
Ngày (dd) tháng (mm) năm (yyyy)

Họ và tên người đăng ký

○○

○○

Biểu mẫu số 4 đính kèm

Đơn kê khai thu nhập (thu nhập chịu thuế) ước tính đơn giản
[người có kinh tế gia đình thay đổi đột ngột]

Vui lòng nộp chung với “Đơn đăng ký tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...”.

① Hãy đánh dấu ✔ vào ô vuông bên dưới.

□ Thu nhập của hộ gia đình tôi đã giảm do bị ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới.
② Hãy điền thông tin của tất cả những người đã điền vào mục “2. Tình trạng của hộ gia đình có người đăng ký” trong đơn đăng ký.
(Phiên âm sang chữ Katakana)

Họ và tên

Thu nhập của 1 tháng bất kỳ ⑤
Tình trạng
Mức thu nhập
Mức giới hạn thu
Số người phụ
Áp dụng các khoản
Năm tháng trong
Thu nhập từ hoạt đ
chịu thuế cư
ước tính trong nă
nhập tương đ
thuộc của người ở
khấu trừ người khuyết
trường hợp kê
Thu nhập từ tiền
ộng kinh doanh hoặc
trú năm tài ch
m
ương được miễn
Thu nhập từ hưu trí
cột bên trái
tật, v.v...
khai 1 tháng bất kỳ
thu nhập từ bất động
lương
ính 2021
D × 12
thuế
sản

①

②
□ Chịu thuế
□ Miễn thuế

1

□ Chưa kê
người khai

③

④

□ Khấu trừ người khuyết
tật
□ Khấu trừ góa chồng
(vợ)
□ Khấu trừ cha mẹ đơn th
ân

2

□ Khấu trừ người khuyết
tật
□ Chịu thuế
□ Khấu trừ góa chồng
□ Miễn thuế
(vợ)
□ Chưa kê khai
□ Khấu trừ cha mẹ đơn th
người
ân

3

□ Khấu trừ người khuyết
tật
□ Chịu thuế
□ Khấu trừ góa chồng
□ Miễn thuế
(vợ)
□ Chưa kê khai
□ Khấu trừ cha mẹ đơn th
người
ân

4

□ Khấu trừ người khuyết
tật
□ Chịu thuế
□ Khấu trừ góa chồng
□ Miễn thuế
(vợ)
□ Chưa kê khai
□ Khấu trừ cha mẹ đơn th
người
ân

5

□ Khấu trừ người khuyết
tật
□ Chịu thuế
□ Khấu trừ góa chồng
□ Miễn thuế
(vợ)
□ Chưa kê khai
□ Khấu trừ cha mẹ đơn th
người
ân

Tháng (mm) năm
(yyyy)

[A]

[B]

yên

Tháng (mm) năm
(yyyy)

Tháng (mm) năm
(yyyy)

Tháng (mm) năm
(yyyy)

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

Tổng thu nhập:
A ＋ B ＋ C = [D]

yên

yên

yên

Tổng thu nhập:
A ＋ B ＋ C = [D]

yên

Tháng (mm) năm
(yyyy)

yên

Tổng thu nhập:
A ＋ B ＋ C = [D]

yên

⑦

yên

Tổng thu nhập:
A ＋ B ＋ C = [D]

yên

⑥

[C]

Tổng thu nhập:
A ＋ B ＋ C = [D]

yên

yên

yên

yên

(Chú ý khi điền thông tin)
①

Trong cột “Số người phụ thuộc của người ở cột bên trái”, hãy ghi số người thân được người ở cột bên trái nuôi dưỡng mà không phân biệt sống chung hay sống riêng. (Số người đã kê khai trong bản kê
khai khấu trừ người phụ thuộc, v.v...)

②
③
④

Trong cột “Tình trạng chịu thuế cư trú năm tài chính 2021”, hãy đánh dấu ✔ vào những mục tương ứng.
Trong cột “Áp dụng các khoản khấu trừ người khuyết tật, v.v...”, hãy đánh dấu ✔ trong trường hợp được khấu trừ tương ứng.
Trong cột “Năm tháng trong trường hợp kê khai 1 tháng bất kỳ”, hãy điền năm tháng của 1 tháng bất kỳ từ tháng 1 năm 2021 trở đi đã có thu nhập ở mức tương đương mức thu nhập được miễn thuế cư
trú.

⑤

Trong cột “Thu nhập của 1 tháng bất kỳ”, hãy điền thu nhập của 1 tháng bất kỳ từ tháng 1 năm 2021 trở đi đã có thu nhập ở mức tương đương mức thu nhập được miễn thuế cư trú.

Thu nhập từ tiền lương

* Vui lòng điền vào trong trường hợp có thu nhập từ tiền lương.
* Vui lòng nộp hồ sơ thể hiện số tiền thu nhập như bản chi tiết tiền lương, v.v...

Thu nhập từ hoạt động kinh
* Vui lòng điền vào trong trường hợp có thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc thu nhập từ bất động sản.
doanh hoặc thu nhập từ bất
* Vui lòng nộp hồ sơ thể hiện số tiền thu nhập như sổ kế toán, v.v...
động sản

Thu nhập từ hưu trí

* Vui lòng điền vào trong trường hợp có thu nhập từ hưu trí công (ngoại trừ trường hợp miễn thuế).
* Vui lòng nộp hồ sơ thể hiện số tiền trợ cấp như thông báo quyết định tiền hưu trí, thông báo sửa đổi tiền hưu trí, thông báo chuyển tiền hưu trí, v.v...

⑥

Trong cột “Mức thu nhập ước tính trong năm”, hãy điền số tiền thu được bằng cách nhân ô D (tổng thu nhập) với 12.

⑦

Trong cột “Mức giới hạn thu nhập tương đương được miễn thuế”, hãy điền mức giới hạn thu nhập tương đương được miễn thuế áp dụng từ bảng dưới đây ứng với số người trong cột ①.

<Bảng tóm gọn>
Tình trạng người thân phụ thuộc

Mức giới hạn thu nhập tương đương được miễn thuế

Trường hợp một mình hoặc không có người phụ
thuộc

930.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (1 người)

1.378.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (tổng 2 người)

1.680.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (tổng 3 người)

2.097.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (tổng 4 người)

2.497.000 yên

Trường hợp người khuyết tật, trẻ vị thành niên, góa
phụ, cha mẹ đơn thân

2.043.000 yên

* Trường hợp vượt quá số lượng này thì sẽ áp dụng phân loại ứng với số lượng người phụ
thuộc ở trên

~ Trường hợp đăng ký theo thu nhập chịu thuế thì hãy tiếp tục điền thông tin ở mặt sau ~

③Trường hợp kê khai theo thu nhập chịu thuế trong năm thì hãy điền thông tin của tất cả những người đã điền vào mục “2. Tình trạng của hộ gia đình có người đăng k
ý” trong đơn đăng ký.
(Phiên âm sang chữ Katakana)

Họ và tên

[Thu nhập]

[Khấu trừ]

Chi phí trong thu
Mức thu nhập
Mức khấu trừ thu
nhập từ hoạt đ
ước tính trong nă nhập chịu thuế từ
ộng kinh doanh,
m
tiền lương
v.v...

⑥

⑧

⑨

[Thu nhập ước tính]

[Mức tương đương được miễn thuế]

Mức thu nhập chịu

Mức giới hạn thu
nhập chịu thuế đ
ược miễn thuế

⑪

⑫

Khấu trừ hưu trí
thuế ước tính trong
công, v.v...
năm

⑩

1
yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

2

3

4

5

(Chú ý khi điền thông tin)
⑥ Trong cột “Mức thu nhập ước tính trong năm”, hãy ghi lại mức thu nhập ước tính trong năm (cột ⑥) ở mặt trước.
⑧ Trong cột “Mức khấu trừ thu nhập chịu thuế từ tiền lương”, vui lòng tính số tiền khấu trừ theo công thức sau đây và điền vào.
① Phần thu nhập từ tiền lương trong số tiền A từ 1.625.000 yên trở xuống → 550.000 yên
② Phần thu nhập từ tiền lương trong số tiền A trên 1.625.000 yên đến 1.800.000 yên → Phần thu nhập từ tiền lương × 40% － 100.000 yên
③ Phần thu nhập từ tiền lương trong số tiền A trên 1.800.000 yên đến 3.600.000 yên → Phần thu nhập từ tiền lương × 30% ＋ 80.000 yên
④ Phần thu nhập từ tiền lương trong số tiền A trên 3.600.000 yên đến 6.600.000 yên → Phần thu nhập từ tiền lương × 20% ＋ 440.000 yên
⑨ “Chi phí trong thu nhập từ hoạt động kinh doanh, v.v...”
① Đối với những người ghi thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc thu nhập từ bất động sản thì vui lòng điền số tiền tương đương với chi phí của 12 tháng cần thiết cho thu
nhập đó
②Vui lòng nộp hồ sơ như sổ kế toán, v.v... thể hiện các khoản chi phí trên.
⑩ Trong cột “Khấu trừ hưu trí công, v.v...”, vui lòng tính số tiền khấu trừ theo công thức sau đây và điền vào.
(Những người dưới 65 tuổi) Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... → Số tiền khấu trừ
: 600.000 yên trở xuống → Toàn bộ số tiền của phần thu nhập từ hưu trí công, v.v...
: Trên 600.000 yên và dưới 1.300.000 yên → 600.000 yên
: 1.300.000 yên trở lên và dưới 4.100.000 yên → Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... × 0,25 ＋ 275.000 yên
: 4.100.000 yên trở lên và dưới 7.700.000 yên → Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... × 0,15 + 685.000 yên
(Những người từ 65 tuổi trở lên) Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... → Số tiền khấu trừ
: 1.100.000 yên trở xuống → Toàn bộ số tiền của phần thu nhập từ hưu trí công, v.v...
: Trên 1.100.000 yên và dưới 3.300.000 yên → 1.100.000 yên
: 3.300.000 yên trở lên và dưới 4.100.000 yên → Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... × 0,25 ＋ 275.000 yên
: 4.100.000 yên trở lên và dưới 7.700.000 yên → Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... × 0,15 ＋ 685.000 yên
⑪ Trong cột “Mức thu nhập chịu thuế ước tính trong năm”, vui lòng tính theo công thức sau đây và điền vào.
⑤ Mức thu nhập chịu thuế ước tính trong năm = ⑥ Mức thu nhập ước tính trong năm － (⑧ Mức khấu trừ thu nhập chịu thuế từ tiền lương ＋ ⑨ Chi phí trong thu nhập từ hoạt động kinh doanh,
v.v... ＋ ⑩ Khấu trừ hưu trí công, v.v...)
Trong cột “Mức giới hạn thu nhập chịu thuế được miễn thuế”, hãy điền mức giới hạn thu nhập chịu thuế tương đương được miễn thuế áp dụng từ bảng dưới đây ứng với số người trong cột ①.

* Đối với mức giới hạn, hãy điền số tiền được ghi trong ô tương ứng với tình trạng theo “Số người phụ thuộc của người ở cột bên trái” trong cột ① từ bảng tóm gọn dưới đây.
* “Tình trạng người thân phụ thuộc” trong bảng dưới đây là tổng số người bao gồm “Bản thân người đăng ký”, “Người hôn phối có cùng sinh kế (người có số tiền thu nhập chịu
thuế từ 480.000 yên trở xuống)” và “Người thân phụ thuộc (bao gồm cả những người dưới 16 tuổi)”.
<Bảng tóm gọn>
Tình trạng người thân phụ thuộc

Mức giới hạn thu nhập chịu thuế tương đương được
miễn thuế

Trường hợp một mình hoặc không có người phụ
thuộc

380.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (1 người)

828.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (tổng 2 người)

1.100.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (tổng 3 người)

1.388.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (tổng 4 người)

1.668.000 yên

Trường hợp người khuyết tật, trẻ vị thành niên, góa
phụ, cha mẹ đơn thân

1.350.000 yên

* Trường hợp vượt quá số lượng này thì sẽ áp dụng phân loại ứng với số
lượng người phụ thuộc ở trên

Đơn kê khai thu nhập (thu nhập chịu thuế) ước tính đơn giản
[người có kinh tế gia đình thay đổi đột ngột]
Ví dụ mẫu về cách điền

Biểu mẫu số 4 đính kèm

[1] Hãy đánh dấu ✔ vào
trong trường hợp thu nhập
giảm là do bị ảnh hưởng
bởi bệnh truyền nhiễm virus
corona. Sẽ không thuộc đối
tượng nhận tiền trợ cấp này
trong trường hợp thu nhập
giảm không phải do bị ảnh
hưởng bởi bệnh truyền
nhiễm virus corona.

[2] Hãy điền tình trạng của
tất cả những người đã điền
vào mục “2. Tình trạng của
hộ gia đình có người đăng
ký” trong đơn đăng ký.

[1]
Vui lòng nộp chung với “Đơn đăng ký tiền trợ cấp đặc biệt một lần dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v...”.
① Hãy đánh dấu ✔ vào ô vuông bên dưới.

✔
□ Thu nhập của hộ gia đình tôi đã giảm do bị ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới.
② Hãy điền thông tin của tất cả những người đã điền vào mục “2. Tình trạng của hộ gia đình có người đăng ký” trong đơn đăng ký.

[2]

Số người phụ
thuộc của người
ở cột bên trái

Họ và tên

Thu nhập của 1 tháng bất kỳ ⑤
Tình trạng
Mức thu nhập
Mức giới hạn thu
Áp dụng các khoản
Năm tháng trong
Thu nhập từ hoạt đ
chịu thuế cư
ước tính trong nă
nhập tương đ
khấu trừ người khuyết
trường hợp kê
Thu nhập từ tiền ộng kinh doanh hoặc
trú năm tài
m
ương được miễn
Thu
nhập
từ
hưu
trí
tật, v.v...
khai 1 tháng bất kỳ
thu nhập từ bất động
lương
chính 2021
D × 12
thuế
sản

○○ ○○
1

[3] Ghi số người phụ thuộc
của người này (số người
được liệt kê trong bản kê
khai, v.v... khấu trừ người
phụ thuộc, v.v...), [4] Xác
nhận trong bảng bên dưới
về mức giới hạn thu nhập
tương đương được miễn
thuế của phân loại tương
ứng với số người này, [5]
Hãy điền số tiền này vào cột
⑦.
[6] So sánh mức giới hạn
thu nhập tương đương
được miễn thuế (cột ⑦) với
mức thu nhập ước tính
trong năm (cột ⑥), nếu cột
⑥ thấp hơn thì thuộc đối
tượng nhận trợ cấp (không
cần điền thông tin tờ thứ 2)

(Phiên âm sang chữ Katakana)

①

[3]

☑ Chịu thuế

1

○○ ○○

○○ ○○
2

0

○○ ○○

□ Chưa kê
ngườ
khai
i

☑ Miễn thuế
□ Chưa kê

ngườ
khai
i

3

○○ ○○

2

□ Miễn thuế

□ Chịu thuế

Ví dụ điền mẫu ①
(đăng ký bằng thu

1

②

0

○○ ○○

Ví dụ điền mẫu ②
(đăng ký bằng
thu nhập chịu

③

④

[A]

[B]

□ Khấu trừ người khuyết
Tổng thu nhập: A ＋ B ＋ C = [D]
tật
□ Chịu thuế
□ Khấu trừ góa chồng
Tháng (mm) năm
□ Miễn thuế
(vợ)
(yyyy)
ngườ □ Chưa kê khai
□ Khấu trừ cha mẹ đơn th
i
ân
yên
yên
□ Khấu trừ người khuyết
☑ Chịu thuế
Tổng thu nhập: A ＋ B ＋ C = [D]
tật
□ Khấu trừ góa chồng
Tháng 10 năm
□ Miễn thuế
(vợ)
2021
□ Chưa kê
ngườ
□ Khấu trừ cha mẹ đơn th
90,000
khai
i
ân
yên
yên
□ Chịu thuế
□ Miễn thuế
□ Chưa kê

ngườ
khai
i

□ Khấu trừ người khuyết
Tổng thu nhập: A ＋ B ＋ C = [D]
tật
□ Khấu trừ góa chồng
Tháng (mm) năm
(vợ)
(yyyy)
□ Khấu trừ cha mẹ đơn th
ân
yên

⑥

[C]

□ Khấu trừ người khuyết
Tổng thu nhập: A ＋ B ＋ C = [D]
tật
□ Khấu trừ góa chồng
Tháng 8 năm 2021
(vợ)
□ Khấu trừ cha mẹ đơn th
100,000
0
ân
yên
yên
□ Khấu trừ người khuyết
Tổng thu nhập: A ＋ B ＋ C = [D]
tật
□ Khấu trừ góa chồng
Tháng 8 năm 2021
(vợ)
□ Khấu trừ cha mẹ đơn th
0
0
ân
yên
yên

⑦

100,000
yên

1,200,000

1,378,000

yên

yên

yên

0

0
yên

[6]

0

0
yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

1,080,000

930,000

yên

yên

yên

yên

90,000

yên

yên

[5]

yên

[7]
yên

yên

(Chú ý khi điền thông tin)
①

[7] Trong trường hợp ví dụ
điền mẫu ②, so sánh mức
giới hạn thu nhập tương
đương được miễn thuế (cột
⑦) với mức thu nhập ước
tính trong năm (cột ⑥), vì
cột ⑥ cao hơn nên sẽ đăng
ký theo thu nhập chịu thuế
(điền thông tin tờ thứ 2)

②
③
④
⑤

Trong cột “Số người phụ thuộc của người ở cột bên trái”, hãy ghi số người thân được người ở cột bên trái nuôi dưỡng mà không phân biệt sống chung hay sống riêng. (Số người đã kê khai trong bản kê
khai khấu trừ người phụ thuộc, v.v...)
Trong cột “Tình trạng chịu thuế cư trú năm tài chính 2021”, hãy đánh dấu ✔ vào những mục tương ứng.
Trong cột “Áp dụng các khoản khấu trừ người khuyết tật, v.v...”, hãy đánh dấu ✔ trong trường hợp được khấu trừ tương ứng.
Trong cột “Năm tháng trong trường hợp kê khai 1 tháng bất kỳ”, hãy điền năm tháng của 1 tháng bất kỳ từ tháng 1 năm 2021 trở đi đã có thu nhập ở mức tương đương mức thu nhập được miễn thuế cư
trú.
Trong cột “Thu nhập của 1 tháng bất kỳ”, hãy điền thu nhập của 1 tháng bất kỳ từ tháng 1 năm 2021 trở đi đã có thu nhập ở mức tương đương mức thu nhập được miễn thuế cư trú.

Thu nhập từ tiền lương

* Vui lòng điền vào trong trường hợp có thu nhập từ tiền lương.
* Vui lòng nộp hồ sơ thể hiện số tiền thu nhập như bản chi tiết tiền lương, v.v...

Thu nhập từ hoạt động kinh
* Vui lòng điền vào trong trường hợp có thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc thu nhập từ bất động sản.
doanh hoặc thu nhập từ bất
* Vui lòng nộp hồ sơ thể hiện số tiền thu nhập như sổ kế toán, v.v...
động sản

Thu nhập từ hưu trí

* Vui lòng điền vào trong trường hợp có thu nhập từ hưu trí công (ngoại trừ trường hợp miễn thuế).
* Vui lòng nộp hồ sơ thể hiện số tiền trợ cấp như thông báo quyết định tiền hưu trí, thông báo sửa đổi tiền hưu trí, thông báo chuyển tiền hưu trí, v.v...

⑥

Trong cột “Mức thu nhập ước tính trong năm”, hãy điền số tiền thu được bằng cách nhân ô D (tổng thu nhập) với 12.

⑦

Trong cột “Mức giới hạn thu nhập tương đương được miễn thuế”, hãy điền mức giới hạn thu nhập tương đương được miễn thuế áp dụng từ bảng dưới đây ứng với số người trong cột ①.

<Bảng tóm gọn>
Tình trạng người thân phụ thuộc

[4]

Mức giới hạn thu nhập tương đương được miễn thuế

Trường hợp một mình hoặc không có người phụ
thuộc

930.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn phối/người
thân phụ thuộc (1 người)

1.378.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn phối/người
thân phụ thuộc (tổng 2 người)

1.680.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn phối/người
thân phụ thuộc (tổng 3 người)

2.097.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn phối/người
thân phụ thuộc (tổng 4 người)

2.497.000 yên

Trường hợp người khuyết tật, trẻ vị thành niên, góa
phụ, cha mẹ đơn thân

2.043.000 yên

* Trường hợp vượt quá số lượng này thì sẽ áp dụng phân loại ứng với số lượng người phụ
thuộc ở trên

~ Trường hợp đăng ký theo thu nhập chịu thuế thì hãy tiếp tục điền thông tin ở mặt sau ~

（フリガナ）
氏
名

[-] Không cần điền trong
trường hợp đăng ký theo
thu nhập

[11] Hãy tính mức thu nhập
chịu thuế ước tính trong
năm
Mức thu nhập chịu thuế
ước tính trong năm =
Mức thu nhập - (⑧ Mức
khấu trừ thu nhập chịu thuế
từ tiền lương ＋ ⑨ Chi phí
trong thu nhập từ hoạt động
kinh doanh, v.v... ＋ ⑩
Khấu trừ hưu trí công,
v.v...)
Nếu số tiền ⑪ nhỏ hơn số
tiền ⑫ thì sẽ thuộc đối

[8] Hãy ghi lại mức thu nhập
ước tính trong năm vào cột

[9] Hãy điền số tiền khấu trừ
tương ứng vào từng cột

[10] Từ bảng tóm gọn về
mức giới hạn miễn thuế
trong bảng dưới đây, hãy
điền số tiền thích hợp ứng
với số lượng người phụ
thuộc.

【収入】

1

【所得見込】

【非課税相当額】

年間収入
見込額

給与所得
控除額

事業収入等の
経費

【控除】

公的年金等
控除

年間所得
見込額

非課税所得
限度額

⑥

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

記載例①（収入で申請する場合、本欄の記入は不要）

[-]

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

2

3

[8]
〇〇

4

〇〇

[11]
円

円

〇〇

〇〇

1,080,000

記載例②（所得で申請）

800,000

280,000

380,000

[9]

5
円

円

(Chú ý khi điền thông tin)
⑥ Trong cột “Mức thu nhập ước tính trong năm”, hãy ghi lại mức thu nhập ước tính trong năm (cột ⑥) ở mặt trước.
⑧ Trong cột “Mức khấu trừ thu nhập chịu thuế từ tiền lương”, vui lòng tính số tiền khấu trừ theo công thức sau đây và điền vào.
① Phần thu nhập từ tiền lương trong số tiền A từ 1.625.000 yên trở xuống → 550.000 yên
② Phần thu nhập từ tiền lương trong số tiền A trên 1.625.000 yên đến 1.800.000 yên → Phần thu nhập từ tiền lương × 40% － 100.000 yên
③ Phần thu nhập từ tiền lương trong số tiền A trên 1.800.000 yên đến 3.600.000 yên → Phần thu nhập từ tiền lương × 30% ＋ 80.000 yên
④ Phần thu nhập từ tiền lương trong số tiền A trên 3.600.000 yên đến 6.600.000 yên → Phần thu nhập từ tiền lương × 20% ＋ 440.000 yên
⑨ “Chi phí trong thu nhập từ hoạt động kinh doanh, v.v...”
① Đối với những người ghi thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc thu nhập từ bất động sản thì vui lòng điền số tiền tương đương với chi phí của 12 tháng cần thiết cho thu
nhập đó
②Vui lòng nộp hồ sơ như sổ kế toán, v.v... thể hiện các khoản chi phí trên.
⑩ Trong cột “Khấu trừ hưu trí công, v.v...”, vui lòng tính số tiền khấu trừ theo công thức sau đây và điền vào.
(Những người dưới 65 tuổi) Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... → Số tiền khấu trừ
: 600.000 yên trở xuống → Toàn bộ số tiền của phần thu nhập từ hưu trí công, v.v...
: Trên 600.000 yên và dưới 1.300.000 yên → 600.000 yên
: 1.300.000 yên trở lên và dưới 4.100.000 yên → Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... × 0,25 ＋ 275.000 yên
: 4.100.000 yên trở lên và dưới 7.700.000 yên → Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... × 0,15 + 685.000 yên
(Những người từ 65 tuổi trở lên) Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... → Số tiền khấu trừ
: 1.100.000 yên trở xuống → Toàn bộ số tiền của phần thu nhập từ hưu trí công, v.v...
: Trên 1.100.000 yên và dưới 3.300.000 yên → 1.100.000 yên
: 3.300.000 yên trở lên và dưới 4.100.000 yên → Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... × 0,25 ＋ 275.000 yên
: 4.100.000 yên trở lên và dưới 7.700.000 yên → Phần thu nhập từ hưu trí công, v.v... × 0,15 ＋ 685.000 yên
⑪ Trong cột “Mức thu nhập chịu thuế ước tính trong năm”, vui lòng tính theo công thức sau đây và điền vào.
⑤ Mức thu nhập chịu thuế ước tính trong năm = ⑥ Mức thu nhập ước tính trong năm － (⑧ Mức khấu trừ thu nhập chịu thuế từ tiền lương ＋ ⑨ Chi phí trong thu nhập từ hoạt động kinh doanh,
v.v... ＋ ⑩ Khấu trừ hưu trí công, v.v...)
Trong cột
cột “Mức
“Mức giới
giới hạn
hạn thu
thu nhập
nhập chịu
chịu thuế
thuế được
được miễn
miễn thuế”,
thuế”, hãy
hãy điền
điền mức
mức giới
giới hạn
hạn thu
thu nhập
nhập chịu
chịu thuế
thuế tương
tương đương
đương được
được miễn
miễn thuế
thuế áp
áp dụng
dụng từ
từ bảng
bảng dưới
dưới đây
đây ứng
ứng với
với số
số người
người trong
trong cột
cột ①.
①.
Trong

* Đối với mức giới hạn, hãy điền số tiền được ghi trong ô tương ứng với tình trạng theo “Số người phụ thuộc của người ở cột bên trái” trong cột ① từ bảng tóm gọn dưới đây.
* “Tình trạng người thân phụ thuộc” trong bảng dưới đây là tổng số người bao gồm “Bản thân người đăng ký”, “Người hôn phối có cùng sinh kế (số tiền thu nhập chịu thuế từ
480.000 yên trở xuống)” và “Người thân phụ thuộc (bao gồm cả những người dưới 16 tuổi)”.
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<Bảng tóm gọn>
Tình trạng người thân phụ thuộc

Mức giới hạn thu nhập chịu thuế tương đương đ
ược miễn thuế

Trường hợp một mình hoặc không có người phụ
thuộc

380.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (1 người)

828.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (tổng 2 người)

1.100.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (tổng 3 người)

1.388.000 yên

Trường hợp đang nuôi dưỡng người hôn
phối/người thân phụ thuộc (tổng 4 người)

1.668.000 yên

Trường hợp người khuyết tật, trẻ vị thành niên, góa
phụ, cha mẹ đơn thân

1.350.000 yên

* Trường hợp vượt quá số lượng này thì sẽ áp dụng phân loại ứng với số
lượng người phụ thuộc ở trên

