
Hộ gia đình thuộc đối tượng（Hộ gia đình thuộc 1 trong 2）

Đối với các hộ gia đình được miễn thuế cư trú

Có/ Không làm đơn với người thuộc đối tượng

⚫ Trợ cấp đặc biệt tạm cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú 

(100.000 yên/ hộ gia đình) là tiền hỗ trợ mới cho gia đình được miễn 

thuế cư trú và các hộ gia đình kinh tế thay đổi đột ngột do ảnh hưởng 

của virus corona chủng mới.

⚫ Để nhận tiền trợ cấp cần làm thủ tục.

Hộ gia đình mà tất cả thành

viên trong gia đình 「Miễn

thuế cư trú 」

Hộ gia đình có thu nhập từ tháng

1/2022 giảm xuống 「 Tương
đương với miễn thuế cư trú」
(Kinh tế giảm đột ngột)

Từ TP Toyokawa Nhận giấy xác

nhận（Cần gửi lại）
※Một số có thể cần phải làm đơn

Thư xác nhận được gửi đến các hộ gia

đình đã đăng ký cư trú tại TP Toyokawa kể

từ ngày 1/6 /2022.

Để biết chi tiết về thủ tục và điều kiện trợ cấp vui lòng kiểm tra mặt sau.

Thời hạn nộp đơn: Ngày 30/9/2022 (Thứ 6)

Vui lòng nộp đơn tại nơi bạn đăng ký cư trú 

tại thời điểm nộp đơn.

【Cửa sổ nộp đơn của TP Toyokawa】

Tòa thị chính Toyokawa Trụ sở chính Tầng 1 

Phòng họp 11 Phía Bắc

Cần làm đơn

Chi tiết tại mặt sau「I」 Chi tiết tại mặt sau 「Ⅱ」

１hộ gia đình 10万円

Trong vòng 1 tháng kể từ ngày

chúng tôi nhận được giấy xác nhận

(hoặc đơn).

Số tiền trợ cấp Thời hạn chi trả trợ cấp

Hướng dẫn về trợ cấp đặc biệt tạm thời 

(100.000 yên/ hộ) cho các hộ gia đình được 

miễn thuế cư trú.

Cần phải làm thủ tục để nhận

【Phiên bản từ 2022/6/1】



⚫ Gia đình thuộc đối tượng, sẽ nhận được Giấy xác nhận với điều khoản, nội dung trợ cấp từ

thành phố nơi bạn sinh sống kể từ Ngày tiêu chuẩn (ngày 10/12/2021).

⚫ Hãy xác nhận nội dung trong Giấy xác nhận (điều kiện chi trả, nơi chuyển khoản, v.v.) và 

gửi lại cho chúng tội.

⚫ Cần phải làm đơn đăng ký để nhận được trợ cấp.

⚫ Hãy điền vào các mục cần thiết trong đơn đăng ký, gửi cùng với các giấy tờ đính kèm gửi cho 
thành phố nơi bạn sống tính đến Ngày tiêu chuẩn (ngày 10/12/2021).

Ⅰ-① Hộ gia đình miễn thuế cư trú năm 2021 (bình quân đầu người)

！

(1) Trường hợp tất cả các thành viên sống tại địa chỉ hiện tại từ ngày 1/1/2021

(2) Khi có 1 người trong gia đình chuyển vào sau ngày 2/1/2021

Thủ tục chi trả trợ cấp

Liên hệ

【Trung tâm cuộc gọi về trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho gia đình miễn thuế cư trú】

Điện thoại：0533ｰ56ｰ2360 Thời gian làm việc: Ngày thường 9:00～17:00（Trừ ngày lễ）

Ⅱ Do ảnh hưởng của virus corona thu nhập giảm, tất cả thành viên

trong gia đình tương đương miễn thuế cư trú※1 (Kinh tế thay đổi đột ngột)

⚫ Gia đình thuộc đối tượng, sẽ nhận được Giấy xác nhận với điều khoảng, nội dung trợ cấp

từ thành phố nơi bạn sinh sống kể từ Ngày tiêu chuẩn (ngày 1/6/2022).

⚫ Hãy xác nhận nội dung trong Giấy xác nhận (điều kiện chi trả, nơi chuyển khoản, v.v.) và 

gửi lại cho chúng tội.

⚫ Cần phải làm đơn đăng ký để nhận được trợ cấp.

⚫ Hãy điền vào các mục cần thiết trong đơn đăng ký, gửi cùng với giấy tờ đính kèm gửi cho 
thành phố nơi bạn sống tính đến Ngày tiêu chuẩn (ngày 1/6/2022).

Ⅰ-② Hộ gia đình miễn thuế cư trú năm 2022 (bình quân đầu người)

*Chỉ dành cho gia đình chưa được trợ cấp

(1) Trường hợp tất cả các thành viên sống tại địa chỉ hiện tại từ ngày 10/12/2021

(2) Khi có 1 người trong gia đình chuyển vào sau ngày 11/12/2021

Số người phụ thuộc

trong gia đình

Giới hạn thu nhập

tương đương miễn thuế
（Chú ý）

０người（Hộ độc thân） ９７０，０００
Nếu bạn có lương hưu

công, kinh doanh hoặc thu

nhập bất động sản, vui lòng

liên hệ với Tổng đài vì

không thể đưa ra phán

quyết chỉ dựa trên giới hạn

thu nhập tương đương

miễn thuế.

１người １，４７９，０００

２người １，８９９，９９９

３người ２，３５５，９９９

Người khuyết tật/ góa bụa, cha/

mẹ đơn thân

２，０４３，９９９

⚫ Cần nộp đơn đăng ký để nhận trợ cấp, hãy nộp đơn tại Cửa sổ đăng trợ cấp đặc biệt tạm thời.

⚫ Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang web của TP Toyokawa.
URL：https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/kurashi/fukushikaigo/sonotafukushi/hikazeikyuufukinn.html

【Tham khảo tiền tiêu chuẩn Chỉ thu nhập từ lương】

https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/kurashi/fukushikaigo/sonotafukushi/hikazeikyuufukinn.html

