
Gửi đến quận trưởng quận Nakano
Chủ hộ Họ tên　
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Đăng ký xin miễn giảm phí bảo hiểm y tế quốc gia  năm 2022 như sau.

   　　　　Năm 2022 Kỳ thứ 1 (Kỳ hạn nộp: Từ Reiwa 4  (năm) 6  (tháng) 30  (ngày)

   　　　　Năm 2022 Kỳ thứ 10 (Kỳ hạn nộp: Đến Reiwa 5  (năm) 3  (tháng) 3 1   (ngày)

Giấy chứng tử, phiếu chẩn đoán của bác sĩ

Giấy tờ xác minh danh tính của chủ hộ (hoặc người gửi hồ sơ đăng ký) (bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ My Number, v.v.)

Giấy tờ xác nhận My Number của chủ hộ (thẻ My Number, thẻ thông báo, v.v.)

Khác ( )

Báo cáo tình trạng thu nhập do ảnh hưởng của tình trạng nhiễm virus Corona chủng mới

Giấy tờ xác minh danh tính của chủ hộ (hoặc người gửi hồ sơ đăng ký) (bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ My Number, v.v.)

Giấy tờ xác nhận My Number của chủ hộ (thẻ My Number, thẻ thông báo, v.v.)

Khác ( )

Giấy tờ xác minh thu nhập năm 2021 (bản sao tờ khai thuế cuối năm 2021, phiếu thống kê thu nhập và khấu trừ thuế 2021, giấy chứng
nhận tính thuế, v.v.)

Giấy tờ chứng minh thu nhập dự kiến năm 2022 (Sổ ghi chép thu chi trong kinh doanh từ tháng 01/2022 trở đi, phiếu lương hoặc tờ khai
khoản thu nhập dự kiến năm 2022 của người duy trì kinh tế chính)

Liên quan đến việc thu nhập dự kiến bị giảm, trường hợp có khoản tiền phải bù như tiền bảo hiểm, bồi thường thiệt hại, cần nộp giấy
tờ có thể xác minh được khoản tiền này (nếu thuộc diện này)

* Các trường hợp như trường hợp không nộp đủ giấy tờ mà không có lý do chính đáng, trường hợp khai báo gian dối, trường hợp được miễn giảm phí
bảo hiểm do khai báo gian dối, v.v. có thể sẽ bị phạt theo quy định tại Điều 28 hoặc Điều 29 của Pháp lệnh bảo hiểm y tế quốc gia quận Nakano.

Giấy tờ chứng minh công việc kinh doanh của người duy trì kinh tế chính bị hủy bỏ hoặc bị thất nghiệp (nếu thuộc diện này) (Thông
báo dừng kinh doanh, giấy chứng nhận do chủ doanh nghiệp phát hành, v.v.)

Lý do xin miễn giảm (khoanh tròn vào mục tương ứng) và hồ sơ gửi kèm (đánh dấu vào đầu mục giấy tờ đã nộp).

Do người duy trì kinh tế chính đã tử vong hoặc bị bệnh ở tình trạng nặng do lây nhiễm virus Corona chủng mới

○ Do thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ bất động sản, thu nhập từ rừng hoặc thu nhập từ lương (sau đây gọi là “Thu nhập kinh
doanh v.v.”) của người duy trì kinh tế chính dự kiến bị giảm do ảnh hưởng của tình trạng lây nhiễm virus Corona chủng mới

Mã số cá nhân

* Trường hợp là khoản thu đặc biệt khấu trừ từ lương thì kỳ hạn thanh toán đối với phí bảo hiểm y tế này sẽ là ngày thanh toán trợ cấp hưu
trí thuộc mục thu đặc biệt.

Đơn xin miễn giảm phí bảo hiểm y tế quốc gia do ảnh hưởng của tình trạng lây nhiễm virus Corona chủng mới

Taro Kokuho

Mã ký hiệu

Reiwa   (năm)   7 (tháng)   16(ngày)

Số điện thoại

Phí bảo hiểm muốn được miễn giảm (Hãy khoanh tròn vào năm tương ứng).6

Mã ký hiệu
Là mã được bắt đầu bởi ký tự 14 có ghi trong thẻ bảo 
hiểm.

Mã số cá nhân
Là My Number. Có thể lược bỏ nếu không biết.

Hãy đánh dấu 
vào đầu mục 
giấy tờ đi kèm.

Mẫu điền

Con dấu

見　本
国民健康保険 有効期限 平成××年×月×日

被保険者証 交付年月日 平成△△年△月△日

記号 １４－●● 番号 ●●●● 記号番号

氏名 国　保　花　子

生年月日 平成××年×月×日

資格取得日 平成△△年△月△日

住所 中野区○○□丁目□番□号

世帯主氏名 国　保　太　郎

保険者番号 保険者名 中野区

Mẫu

Mã ký 
hiệu
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