
Thông báo về việc miễn trả khoản vay đặc biệt ví dụ như quỹ nhỏ khẩn cấp v.v., 

là chính sách đặc biệt do sự lây lan của bệnh lây nhiễm vi rút corona chủng mới

Về việc miễn trả đối với khoản vay đặc biệt ví dụ như quỹ nhỏ khẩn cấp v.v. đã có quy định "việc miễn 
trả sẽ được thực hiện một lần cho từng loại khoản vay và nếu người vay và chủ hộ được miễn thuế cư trú 
thì sẽ là đối tượng miễn trả”, và bây giờ xin được thông báo về xử lý cụ thể.

Điểm miễn trả

✔Miễn trả sẽ được tiến hành một lần cho từng loại quỹ. ① Quỹ nhỏ khẩn cấp, ② phần cho vay lần 
đầu của quỹ hỗ trợ tổng hợp, ③ phần cho vay gia hạn của quỹ hỗ trợ tổng hợp, ④ cho vay lại quỹ 
hỗ trợ tổng hợp.

✔ Nếu người vay và chủ hộ được miễn thuế cư trú thì sẽ được miễn trả. Tình trạng thuế của các 
thành viên khác trong hộ gia đình không quan trọng.

✔ Thời kỳ đánh giá và các yêu cầu về thuế thuộc đối tượng đánh giá là khác nhau tùy thuộc vào loại 
quỹ. Về cụ thể xin mời xem hình bên dưới.

✔ Ngoài những điều ghi trên, kể cả trong thời gian trả mà thuộc tình trạng khó khăn để trả ví dụ như 
tử vong hay khai mất tích, tự phá sản v.v. thì có trường hợp được miễn trả hoàn toàn hoặc một 
phần.

✔ Thời gian hoãn trả tiền gốc sẽ được kéo dài theo từng loại quỹ.

Năm đầu tiên trả

(năm tài chính 2022)

Năm thứ 2 trả

(năm tài chính 

2023)

Năm thứ 3 trả

(năm tài chính 

2024)

Các yêu cầu về 

thuế 

thuộc đối tượng 

đánh giá

①Quỹ nhỏ khẩn cấp 200.000 yên Năm tài chính 

2021 hoặc

năm tài chính2022 

được miễn thuế 

cư trú
Quỹ hỗ 

trợ 

tổng 

hợp

②Phần cho 

vay lần đầu

450.000 yên

600.000 yên

③Phần cho 

vay gia hạn

450.000 yên

600.000 yên

Năm tài chính 

2023 được miễn 

thuế cư trú

④Quỹ hỗ trợ tổng hợp

Cho vay lại

450.000 yên

600.000 yên

Năm tài chính 

2024 được 

miễn thuế cư 

trú

Thời kỳ đánh giá và các yêu cầu về thuế thuộc đối tượng đánh giá

(Hộ gia đình đơn thân)

(Hộ gia đình 2 người trở lên)

※

※

*Chúng tôi sẽ theo dõi để ngay cả sau khi được miễn trả cũng nhận được sự hỗ trợ tiếp tục từ các Cơ quan hỗ trợ tư vấn tự lập.

①Quỹ nhỏ khẩn cấp
Đối với các khoản vay bắt đầu trả trước cuối tháng 12 năm 2022 thì 

đến cuối tháng 12 năm 2022 (bắt đầu trả từ tháng 1 năm 2023)
Quỹ hỗ 

trợ tổng 

hợp

②Phần cho vay lần đầu

③Phần cho vay gia hạn
Đối với các khoản vay bắt đầu trả trước cuối tháng 12 năm 2023 thì 

đến cuối tháng 12 năm 2023 (bắt đầu trả từ tháng 1 năm 2024)

④Cho vay lại quỹ hỗ trợ tổng hợp
Đối với các khoản vay bắt đầu trả trước cuối tháng 12 năm 2024 thì 

đến cuối tháng 12 năm 2024 (bắt đầu trả từ tháng 1 năm 2025)

Về kéo dài thời gian hoãn trả tiền gốc
(Lưu ý) Điều này không áp dụng nếu người vay đặt thời gian hoãn trả tiền gốc ngắn.

Hội đồng phúc lợi xã hội sẽ liên hệ với những người thuộc đối tượng gia hạn.

令和３年１１月現在



Hỏi đáp về miễn trả khoản vay đặc biệt

Q1 Thủ tục để nhận miễn trả thì nên làm như thế nào?

A1 Vui lòng đợi vì Hội đồng phúc lợi xã hội sẽ hướng dẫn trực tiếp đến người vay 

trước khi bắt đầu trả (trong thời gian hoãn trả tiền gốc) về thủ tục miễn trả theo được 

miễn thuế cư trú. Sau đó, nộp các giấy tờ cần thiết cho Hội đồng phúc lợi xã hội để 

xin.

Q2 Tôi có thể kiểm tra xem có được miện thuế cư trú hay không ở đâu?

A2 Bạn có thể kiểm tra bằng cách lấy giấy chứng nhận miễn thuế tại thành phố, thị 

trấn, làng xã nơi mình sống. Lưu ý rằng, thời kỳ có thể lấy được thông tin về thuế 

cho các năm tài chính thường là sau tháng 6, nhưng hãy kiểm tra với thành phố, thị 

trấn, làng xã.

Q3 Tại sao tổng các tiền vay không được miễn 1 cục?

A3 Do phương pháp cho vay khoản vay đặc biệt được tiến hành thiết lập thời gian cho 

vay hay giao tiền theo đơn vị quỹ nhỏ khẩn cấp, cho vay lần đầu, cho vay gia hạn, 

cho vay lại quỹ hỗ trợ tổng hợp, nên phương pháp đánh giá miễn trả cũng được tiến 

hành miễn 1 cục cho từng khoản dựa vào khoản tiền được giao hay thứ tự khi vay. 

Chúng tôi cũng xem xét số tiền hay thời kỳ trả nợ của người vay trong trường hợp 

phải trả.

Q4 Người được miễn thuế về phần thuế tính theo mức thu nhập của thuế cư trú có 

thuộc trong phạm vi của miễn thuế cư trú hay không?

A4 Không thuộc.

Q5 Liệu đánh giá miễn đối với quỹ nhỏ khẩn cấp và quỹ hỗ trợ tổng hợp (khoản vay 

lần đầu) nếu người vay và chủ hộ được miễn thuế trong các năm tài chính khác nhau 

thì có là đối tượng miễn trả không?

A5 Không là đối tượng. Trong đánh giá miễn trả thì nếu người vay và chủ hộ được 

miễn thuế trong cùng một năm tài chính thì sẽ là đối tượng.

【お問合せ先】個人向け緊急小口資金・総合支援資金コールセンター
電話 0120-46-1999
※9:00～17:00（月～金曜日、土日祝日除く）


