
Thông báo về giấy đăng kí nhận tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho những hộ 

được miễn thuế thị dân và tiền hỗ trợ sinh hoạt mùa Đông   

 

Thông báo này được gửi đến cho những hộ gia tính từ sau ngày 2 tháng 1 năm 2021 có  

đăng kí hộ khẩu thuộc thành phố Sendai. 

Tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời (1 hộ 10,000 ) cho những gia đình được miễn thuế thị dân và 

tiền trợ cấp sinh hoạt mùa đông (1 hộ 5,000) . Đối tượng là những hộ được miễn thuế thị 

dân năm 2021. 

Đối với những hộ chuyển tới sau ngày 2 tháng 1 năm 2021, thông tin về đóng thuế chưa  

có thể xác nhận được nên không thể xác nhận có thuộc đối tượng được trợ cấp hay không  

vì vậy chúng tôi sẽ gửi giấy đăng kí đến tất cả các hộ (kể cả những hộ không thuộc đối 

tượng trợ cấp) 

 Những hộ thuộc đối tượng được trợ cấp và có nguyện vọng được trợ cấp hãy điền vào  

giấy đính kèm theo và gửi cho chúng tôi. 

 Những hộ không thuộc đối tượng thực sự xin lỗi vì đã làm phiền hãy tiêu hủy giấy đăng kí  

trợ cấp đã gửi đến. 

 Ngoài ra về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho những hộ mà kinh tế gia đình bị thay  

đổi đột ngột, giấy tờ mà chúng tôi gửi sẽ là loại khác vì vậy hãy theo loại giấy khác này để  

đăng kí. 

 

■Đối tượng trợ cấp (hộ được miễn thuế thị dân) 

  Thành viên của hộ gia đình vào thời điểm ngày 10 tháng 12 năm 2021 có đăng kí sổ hộ  

khẩu thuộc Sendai và thõa mãn điều kiện bên dưới (kể cả người nước ngoài)   

・Không phải đối tượng đóng thuế thu nhập bình quân đầu người năm 2021 (tính cả  

những người được miễn thế năm 2021) 

・Không phải là người đang sống phụ thuộc vào người đóng thuế thị dân. 

 

 

Tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời và tiền trợ cấp     

sinh hoạt mùa Đông cho những hộ được miễn thuế thị dân 

(Thứ 3) ngày 31 tháng 5 năm 2022  

 

 

  

Kì hạn đăng kí 


