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HƯỚNG DẪN  VỀ VIỆC MIỄN GIẢM THANH TOÁN KHOẢN VAY ĐẶC BIỆT SỐ LƯỢNG 

NHỎ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Về việc miễn giảm thanh toán cho các khoản vay đặc biệt số lượng nhỏ trong trường hợp khẩn

cấp, với việc đã được đưa ra là: “đến thời điểm thanh toán, có thể miễn giảm thanh toán cho những

hộ gia đình tiếp tục bị giảm thu nhập, và những người bị ảnh hưởng khó khăn trong cuộc sống cần

được hỗ trợ.” Sẽ theo hướng dẫn cụ thể dưới đây.

ĐIỂM LƯU Ý CỦA MIỄN GIẢM THANH TOÁN

✔ Miễn giảm thanh toán sẽ được tiến hành chung cho từng khoản tiền.

Cụ thể: ① Khoản vay số lượng nhỏ khẩn cấp, ② khoản vay lần đầu của Quỹ hỗ trợ tổng

hợp, ③ Khoản vay gia hạn của Quỹ hỗ trợ tổng hợp, ④ Khoản vay lại của Quỹ hỗ trợ tổng

hợp.

✔ Nếu người vay và chủ hộ gia đình được miễn thuế cư trú thì có thể sẽ được miễn giảm

thanh toán. Tình trạng thuế của các thành viên khác trong hộ gia đình không quan trọng.

✔ Thời gian và đối tượng được xem xét giải quyết và các yêu cầu về thuế sẽ khác nhau tùy

thuộc vào từng khoản vay. Cụ thể các bạn xem bảng bên dưới.

Năm đầu tiên 

thanh toán
（Reiwa 4）

Năm thứ 2 
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Năm thứ 3 

thanh toán
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Quỹ số lượng nhỏ

khẩn cấp
200.000 yên

Quỹ 

hỗ trợ 

tổng 

hợp

Khoản vay

lần đầu

450.000 yên

600.000 yên

Khoản vay 

gia hạn

450.000 yên

600.000 yên

Khoản cho vay lại của

Quỹ hỗ trợ tổng hợp

450.000 yên

600.000 yên

Thời gian và đối tượng được xem xét theo yêu cầu về thuế

（Hộ gia đình đơn lẻ）

（Hộ gia đình có 2 người trở lên）

Đối tượng được miễn

thuế cho năm trước khi

thanh toán hoặc năm

đầu tiên thanh toán

Các yêu cầu về 

thuế để được 

đánh giá

Đối tượng được

miễn thuế vào

năm thứ 2 

thanh toán

Đối tượng được

miễn thuế vào

năm thứ 3 

thanh toán

（Gia hạn thời gian hoãn trả）

※

※

※ Ngay cả sau khi được miễn giảm thanh toán, chúng tôi vẫn sẽ theo dõi để nhận được sự hỗ trợ liên tục từ

các tổ chức hỗ trợ tư vấn độc lập khác.

Miễn giảm chung

1 lần

Miễn giảm chung

1 lần Miễn giảm chung

1 lần



Hỏi và Đáp về việc miễn giảm thanh toán

của các khoản vay đặc biệt

Q1 Tôi cần phải làm thủ tục gì để được miễn giảm thanh toán ?.

A1 Bạn sẽ được yêu cầu nộp đơn xin miễn giảm thanh toán cho Hội đồng

phúc lợi xã hội, nhưng thời gian và các tài liệu cụ thể đang được Bộ Lao 

động và phúc lợi xem xét.

Q2 Tôi có thể tìm hiểu xem thuế cư trú của mình có được miễn hay không ở 

đâu ?.

A2 Bạn có thể kiểm tra bằng cách lấy giấy chứng nhận miễn thuế tại địa

phương, thành phố của bạn đang sinh sống . Thông tin về thuế của năm

Reiwa 3 thường có sau tháng 6, nhưng vui lòng hãy xác nhận với địa

phương , thành phố của bạn.

Q3 Tại sao toàn bộ số tiền không được miễn trong một lần ?.

A3 Khoản vay đặc biệt dựa trên phương thức cho vay, trong đó quy định thời

hạn cho vay, số tiền khoản vay theo từng khoản, như khoản vay ban đầu, 

khoản vay gia hạn, khoản vay lại của Quỹ số lượng nhỏ khấn cấp và Quỹ

hỗ trợ tổng hợp. Về phương pháp xác định miễn giảm thanh toán, chúng tôi

quyết định miễn giảm 1 lần dựa trên số tiền và thứ tự xuất quỹ khi cho vay. 

Chúng tôi cũng xem xét trường hợp người vay đã trả khoản vay, về số tiền

và thời gian hoàn trả.

Q4 Phạm vi miễn thuế cư trú có bao gồm những người chỉ được miễn phần

trăm thu nhập của thuế cư trú không ?.

A4 Không bao gồm.

【Liên hệ】Tổng đài quỹ số lượng nhỏ khẩn cấp dành cho cá nhân・

quỹ hỗ trợ tổng hợp
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