
“Giấy tờ xác nhận nhân thân người nộp đơn – người yêu cầu chi cấp (người đại diện) (Bản sao)”

Giấy chứng nhận cư trú （bản photocopy）（cho tất cả các hộ gia đình）（Trong vòng 3 tháng kể từ khi được cấp）

“Giấy tờ có thể xác nhận tài khoản nhận tiền (Bản sao)”

（một tờ giấy khác）

Chứng từ "thu nhập một tháng" từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022 (Bản sao)

Chủ hộ là 
người nộp đơn.

Vui lòng điền tất 
cả các thành viên 
của hộ gia đình 
mà người 
nộp đơn ở.

Vui lòng điền dấu 
○ vào người mà 
trong khoảng thời 
gian từ tháng 
1 ~ 12/2022 có thay 
đổi đột ngột về tài 
chính gia đình 
đến mức được 
miễn thuế cư trú.

Người mà địa chỉ 
hiện tại và địa 
chỉ ở thời điểm 
1/1/2022 khác nhau 
thì vui lòng điền 
địa chỉ ở thời 
điểm 1/1.

Vui lòng ký tên.

Tôi đáp ứng các yêu cầu thanh toán cho Quyền lợi Hỗ trợ Khẩn cấp vì Giá điện 
tăng cao,Khí đốt, Thực phẩm, v.v.
※ Để đủ điều kiện nhận trợ cấp, tất cả các yêu cầu sau đây phải được đáp ứng.

Thu nhập giảm bất ngờ đến mức được miễn thuế cư trú cho tất cả những người chịu thuế của 
thuế cư trú trong năm tài chính 2022 trong hộ gia đình

Tất cả các thành viên của hộ gia đình không được hỗ trợ bởi người nộp thuế cư trú năm 2022



Vui lòng đánh dấu ✓ 
nếu quý vị đã không thể 
dự đoán việc giảm 
thu nhập.
Nếu đã dự đoán được 
việc giảm thu nhập thì 
quý vị không thuộc đối 
tượng nhận tiền 
trợ cấp này.

Vui lòng điền tình trạng 
của tất cả các thành 
viên có ghi trong 
“2 Tình trạng của hộ 
gia đình mà người nộp 
đơn ở” trên giấy đăng ký.

Vui lòng điền số người 
mà người này phụ dưỡng 
(số người ghi trong 
giấy khai khấu trừ phụ 
dưỡng v.v.), 
kiểm tra mức giới hạn 
thu nhập tương ứng 
miễn thuế của phân 
loại đáp ứng số người 
này từ bảng A bên dưới,
và điền mức đó vào ô ⑦. 
So sánh mức thu nhập 
dự tính trong năm 
(ô ⑥) và mức giới hạn 
thu nhập tương ứng 
miễn thuế (ô ⑦), 
nếu ô ⑥ thấp hơn thì 
người này đủ điều kiện 
về thu nhập.
(Không cần điền mặt sau)

Vui lòng đính kèm giấy 
tờ thu nhập mà quý 
vị đã điền 
(ở ví dụ là giấy tờ có 
thể xác nhận thu nhập 
lương tháng 
3/2022 là 120.000 yên).

Trong trường hợp 
“Mẫu điền 2”, 
do khi so mức thu nhập 
dự tính trong năm (ô ⑥) 
và mức giới hạn thu 
nhập tương ứng miễn 
thuế (ô ⑦) 
thì ô ⑥ cao hơn nên 
sẽ phải khai theo thu 
nhập tính thuế. 
Vui lòng điền 
vào mặt sau.



Nếu khai theo thu nhập thì 
không cần điền.

Vui lòng điền lại mức thu nhập dự 
tính trong năm (ô ⑥) ở mặt trước.

Vui lòng điền mức khấu 
trừ tương ứng vào các ô.

Vui lòng tính mức thu nhập 
tính thuế dự tính trong năm.

Mức thu nhập tính thuế dự tính trong 
năm = Mức thu nhập dự tính – 
(Mức khấu trừ thu nhập tiền lương
 ⑧ + Chi phí thu nhập kinh doanh v.v. 
⑨ + Khấu trừ tiền lương hưu v.v. ⑩)

Vui lòng điền số tiền tương ứng 
với số người phụ dưỡng từ bảng 
D bên dưới 
(Bảng kiểm tra nhanh mức 
giới hạn miễn thuế).
So mức thu nhập tính thuế dự tính 
trong năm (ô ⑪) và mức giới 
hạn thu nhập tính thuế miễn thuế


