
<Giấy tờ cần nộp>
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(1) Bản sao giấy tờ xác minh danh tính (Bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ My Number, v.v.)
(2) Bản sao giấy tờ xác minh My Number (thẻ My Number, thẻ thông báo, v.v.) (Ghi chú)
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〒164-8501 Nakano-ku, Nakano 4-8-1 Văn phòng hành chính quận Nakano (quầy số 5 tầng 2)

Về việc miễn giảm phí bảo hiểm y tế quốc gia do ảnh hưởng của virus Corona chủng mới (hướng dẫn)

Bản sao giấy tờ có thể xác minh danh tính của chủ hộ (xác minh My Number hoặc xác minh danh tính)
((1) và (2))

Ghi chú: Nếu có đầy đủ giấy tờ có thể xác minh danh tính khác thì không cần bổ sung (2) Giấy tờ xác minh My
Number.

Nếu thuộc đối tượng được hưởng chế độ "Giảm phí bảo hiểm y tế quốc gia đối với người thất nghiệp không tự phát" ban đầu và chỉ có nguồn thu nhập là
thu nhập từ lương, trước hết cần nộp đơn đăng ký theo chế độ ban đầu, không thể gộp chung với đơn xin theo diện đãi ngộ do giảm thu nhập lần này.

Đơn xin miễn giảm phí bảo hiểm y tế quốc gia do ảnh hưởng của tình trạng nhiễm virus Corona chủng mới
(Có thể tải xuống từ trang chủ của quận Nakano. Trường hợp không thể tải xuống hoặc không thể in, vui
lòng liên hệ đến địa chỉ sau. Chúng tôi sẽ gửi mẫu đơn.)

Từ tháng 7 năm 2022, nhằm phòng tránh sự lây lan của virus Corona chủng mới, trên nguyên tắc chỉ nhận các loại hồ sơ khai báo thông qua đường bưu điện.
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　中野区中野４－８－１
　

　　　中野区役所　保険医療課　資格賦課係　行
　
　　　　　　　新型コロナウイルスに係る国民健康保険料等の減免申請書類在中

Giấy tờ chung

Về cơ bản chúng tôi sẽ không hoàn trả hồ sơ đã nộp.
Trường hợp không thể hoàn tất thủ tục do thiếu giấy tờ, chúng tôi sẽ gửi hoàn trả cả bộ hồ sơ.
Hồ sơ cố gắng gửi bưu điện theo dạng Kani Kakitome (Bưu phẩm đảm bảo đơn giản) hoặc Tokutei Kiroku (Bưu phẩm ghi chép chỉ định).
Vui lòng điền vào đơn đăng ký một số điện thoại có thể liên lạc được vào ban ngày các ngày thường trong tuần.

Bảo hiểm y tế quốc gia quận Nakano (Ban quản lý thuế khóa và điều kiện tham gia – Bộ phận bảo hiểm y tế - Quận Nakano)
Điện thoại 03-3228-5511 (trực tiếp)

Hộ gia đình có người
duy trì kinh tế chính bị
tử vong hoặc bệnh
ở tình trạng nặng

Bản sao giấy chứng tử, phiếu chẩn đoán, v.v. của bác sĩ

Bản sao giấy tờ liên quan đến thu nhập năm 2021 của người duy trì kinh tế chính và toàn bộ thành viên tham
gia Bảo hiểm y tế quốc gia (một trong các loại giấy tờ từ (1) đến (3)).
(1) Bản sao tờ tự khai thuế cuối năm 2021 (toàn bộ biểu mẫu đã nộp)
(2) Bản sao phiếu thống kê thu nhập và khấu trừ thuế năm 2021 (nếu chỉ có thu nhập từ lương)
(3) Bản sao chứng nhận nộp thuế, giấy chứng nhận tính thuế, v.v.
Giấy tờ chứng minh thu nhập dự kiến năm 2022 của người duy trì kinh tế chính ((1) hoặc (2), và (3) nếu thuộc
đối tượng)
(1) Tờ khai khoản thu nhập dự kiến cả năm 2022
(2) Bản sao phiếu lương, sổ tài khoản ngân hàng, sổ thu chi, v.v.
(3)Trường hợp đang phải thanh toán tiền bảo hiểm, phải bồi thường thiệt hại, cần nộp thêm giấy tờ chứng minh
gồm bản sao sổ ghi chép, hợp đồng bảo hiểm, v.v.

Giấy tờ chứng minh công việc kinh doanh của người duy trì kinh tế chính bị hủy bỏ hoặc bị thất nghiệp ((1)
hoặc (2), tuy nhiên nếu có cả thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ lương thì cần nộp cả hai)
(1) Bản sao thông báo đóng cửa doanh nghiệp tư nhân
(2) Bản sao thông báo hủy hợp đồng lao động, phiếu nghỉ việc, bản sao hai mặt xác nhận tư cách hưởng
bảo hiểm thất nghiệp, v.v.

Người duy trì kinh tế
chính bị giảm thu
nhập kinh doanh

Hộ gia đình có công
việc kinh doanh của
người duy trì kinh tế

chính bị hủy bỏ hoặc bị
thất nghiệp

Báo cáo tình trạng thu nhập do ảnh hưởng của tình trạng nhiễm virus Corona chủng mới (Có thể tải xuống
từ trang chủ của quận Nakano. Trường hợp không thể tải xuống hoặc không thể in, vui lòng liên hệ đến địa chỉ
sau. Chúng tôi sẽ gửi mẫu đơn.)

Hãy cắt vùng này ra
và dán vào phong bì
mà quý khách đã chuẩn bị.

Nếu bạn thuộc đối tượng cần kê khai thuế đối với thu nhập, thực lĩnh trong năm 2020 nhưng chưa tiến hành kê khai, vui lòng 
nhanh chóng kê khai. Trường hợp chưa kê khai nhưng sau đó đã kê khai, vui lòng liên hệ đến người phụ trách dưới đây để nộp 
bản sao của bản kê khai tương ứng.
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