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Phiếu hướng dẫn về chính sách hỗ trợ COVID-19
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Hãy tìm phiếu chế độ hỗ trợ phù hợp với bạn

※Với mỗi chế độ, có thể có sự thay đổi về quy chế và dự toán, bạn hãy cập nhật thông tin mới nhất tại trang web (mã QR).

Tiền trợ cấp/tiền hỗ
trợ

Tiền trợ cấp duy
trì kinh doanh

Liên hệ
0570-783-183

Jizokuka Kyuufukin

Đối tượng

Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tối đa 200 man
Hộ kinh doanh cá thể
Tối đa 100 man

Những khoản trợ
cấp khác

Trợ cấp điều chỉnh
hợp đồng lao động
(chế độ đặc biệt)
Koyou Chousei Joseikin
(Tokubetsusochi)

Một phần tiền hỗ trợ nhân
viên nghỉ làm (dự kiến nâng
lên 100%) (tối đa 1 ngày 1
người là 8330 yên)

Tiền vay/thuế

Khoản tiền nhỏ trợ
cấp khẩn cấp cho cá
nhân (đặc biệt)
Kojinmuke Kinkyuu Koguchi Shikin
(Tokurei)

Các trường học phải nghỉ,
hộ kinh doanh cá thể
Tối đa 20 man
Các trường hợp khác
Tối đa 10 man

Doanh nghiệp ma một
tháng nào đó của năm nay
là doanh thu giảm hơn
50%
Tiền trợ cấp tối đa là số
doanh thu giảm so với năm
ngoái

Liên hệ
Sở lao động hoặc
hello work

Đối tượng
Chủ doanh nghiệp phải trả
phí hỗ trợ nghỉ làm cho
nhân viên (bao gồm bán
thời gian)
Chế độ đặc biệt từ 1/4 đến
30/6

Liên hệ
Hiệp hội phúc lợi (dự
định thêm quỹ lao
động)

Tiền hỗ trợ cho các
trường tiểu học bị đóng
cửa
Shogakkou Kyuugyotou Taiou
Shienkin

Từ 27/2 đến 30/6, với mỗi
ngày không làm việc được
thì 1 ngày là 4100 yên

Tiền trợ cấp đối ứng
cho trường tiểu học
nghỉ học
Shogakkou Kyuugyotou Taio
Joseikin

Không lãi, không cần bảo lãnh,
năm đầu không cần trả, trong
vòng 2 năm phải trả hết

Trung tâm hỗ trợ các
trường học bị nghỉ

Tiền trợ cấp tích hợp IT
(Khoản đặc biệt)
IT Donyuu Hojokin

Phụ huynh mà hợp đồng cá
nhân không thực hiện
được do trường học nghỉ
và phải chăm con
Đối tượng là các hợp đồng
được ký trước khi trường bị
nghỉ

Liên hệ
Trung tâm hỗ trợ các
trường học bị nghỉ

Trả cho người lao động phải
nghỉ có lương (1 ngày tối
đa 8330 yên)

Các khoản vay hỗ
trợ tài chính

Hỗ trợ 2/3 số tiền
Số tiền từ 30 man đến 450
man

Tiền trợ cấp duy trì
kinh doanh (khoản
đặc biệt)

Đối tượng

Shikingurishien no Kakushu Yuushi

Ngân khố Nhật Bản, các
ngân hàng công thương

Khoản đầu tư hệ thống, thiết
bị vì mục đích trên

Đối sách trợ giúp tiền
thuế và đóng thuế

Hỗ trợ từ địa
phương

Zeikin/Nouzei no Shiensaku

こくみんねんきん・こくみんけんこうほけん

Đối tượng

Tùy thuộc tình hình suy
giảm doanh thu, các giấy tờ
vay và nơi liên hệ khác
nhau. Không lãi và không
thế chấp và có thời hạn
miễn trả

Liên hệ
Liên hiệp công thương
hoặc Hội nghị công
thương Nhật Bản

Doanh nghiệp nhỏ phải
chuyển sang kinh doanh
trực tuyến như bán hàng
trực tuyến

Thời gian từ 27/2 đến 30/6

Doanh nghiệp khó khăn về
tài chính do doanh thu
giảm bởi Corona

Phí thuê máy tính, máy tính
bảng cũng được chấp nhận

Đối tượng

Tỷ lệ hỗ trợ 2/3, tối đa là
100 man

Liên hệ

Hiệp hội xúc tiến
thiết kế dịch vụ

Doanh nghiệp tích hợp
công cụ IT để giúp nhân
viên làm việc ở nhà

Jizokuka Hojokin (Tokubetsuwaku

Mã QR bên trái (xem
danh sách do bộ kinh tế
soạn thảo)

Liên hệ

Đối tượng

Đối tượng

Doanh nghiệp mà có nhân
viên phải nghỉ việc để
trông con

Đối tượng
Những người chịu ảnh
hưởng bởi COVID-19 và
khó khăn về sinh hoạt

Liên hệ

Bản ngày 28/4/2020

Xem trang web TKC để biết
việc miễn thuế doanh
nghiệp 1 năm và giảm thuế
tài sản cố định

Kokumin-Nenkin・Kokumin-KenkoHoken

Xem hỗ trợ từ địa phương
bằng việc chọn tên địa
phương của mình trên
trang web TKC

