
Mga Dokumentong hindi nakasaad ang "My Number"

Inisyu sa loob ng tatlong (3) buwan mula sa
pagsumite ng Aplikasyon ukol sa Pagtulong

Kung ang bilang ng kasambahay ay iisa, kapag
may nakasaad na "mga pangalan ng lahat ng
kasambahayan" hindi kailangang punuin ang
hanay ukol sa "kaugnayan"

○ Kapag dayuhan
Inisyu sa loob ng tatlong (3) buwan mula sa pagsumite ng Aplikasyon ukol sa Pagtulong 

◇Mga dokumento nagkukumprima ng pinansyal na kapasid ad mamuhay

○Kapag hindi tumatanggap ng pangkabuhayang benepisyo ng galing sa pamahalaan (ayon sa Artikulo 20 (2))

◇Mga dokumentong nagpapatunay ng pinansyal na kapasi dad pangkabuhayan (ayon sa Artikulo 20 (3))*1

Dokumentong nagpapatunay ng kita

○Kapag hindi tumatanggap ng pangkabuhayang benepisyo ng galing sa pamahalaan*2
Inisyu sa loob ng tatlong (3) buwan mula sa pagsumite ng Aplikasyon ukol sa Pagtulong 

Inisyu sa loob ng tatlong (3) buwan mula sa pagsumite ng Aplikasyon ukol sa Pagtulong 

Mga bagay na nagpapakita ng kasalukuyang kalagayan

○Kapag namumuhay sa suweldo

Mga detalye ukol sa suweldo at bonus

Mga detalye ukol sa suweldo at bonus Pinakahuling dalawang (2) buwan

Mga detalye ukol sa bonus Pinakahuling tinanggap

Pinakahuling tinanggap

Pinakahuling tinanggap

Pinakahuling tinanggap

○Kapag pansariling hanapbuhay
Isinumite sa pinakamalapit na isang taon, na may marka ng pagtanggap sa Tanggapan ng Buwis). Kung
isinumite sa pamamagitan ng internet, ilakip ang kasulatang abiso ng pagtang-gap.

○Kapag  benepisyaryo ng pensiyon *Kapag hindi nakasaad ang numero ng iyong pangunahi ng pensyon.

Sertipikong nagpapatunay ng pagtanggap ng pampublikong pensiyon
Abiso ukol sa paglipat ng pensiyon sa akaunt sa bangko (pinakabagong naisyu) Pinakahuling tinanggap
Abiso ukol sa pagbabayad ng pensiyon (pinakabagong naisyu) Pinakahuling tinanggap

Sertipiko ng pensiyon (pinakabagong naisyu) Pinakahuling tinanggap

○Kapag walang trabaho

Pinakahuling tinanggap

Sertipikong nagsasaad ng pagiging benepisyaryo ng segurong pang-empleyo 
Kalkulahin sa pamamagitan ng pagmumultiplika ng pang-araw-araw na halaga sa pamamagitan ng
dalawmpu’t walong (28) araw

Pahayag ng paghihiwalay sa trabaho

Abiso ng pagpapaalis sa trabaho

Mga dokumentong magkukumprima ng pag-aari ng propye dad
Kung kinakailangan, magsumite ng sertipikong nagsasaad ng kahalatang detalye ukol sa lahat ng mga  propyedad

Kung kinakailangan, magsumite ng sertipikong nagsasaad ng kahalatang detalye ukol sa lahat ng mga  propyedad

*1  Kung magiging lubos na mahirap ang pagsumite ng [Mga dokumentong magkukumprima ng pag-aari ng propyedad]，maaaring magsumite ng isang ulat ng kinatawan/magiging kinatawan ng
aplikante o isang kasulatan ng aplikante na maaaring magsilbing pagkumprima ng mga propyedad ng aplikante.

*2  Kapag ang pinuno ng sambahayang nakalista sa Rehistrong Pampamilya ay naiiba sa aplikante, hindi ito kikilalaning sapat na pagpapatunay na tumatanggap ang aplikante ng pangkabuhayang
benepisyong galing sa pamahalaan. Sa ganoong pangyayari, kinakailangang magsumite ang aplikante ng dokumentong nagpapatunay na ang aplikante mismo ay tumatanggap ng pangkabuhayang
benepisyo.

Sertipikong nagpapatunay ng aksidente sa trapiko 

Sertipiko ng pagsasagawa ng pagsusuring pangmedikal

Kopya ng reklamo
*Sertipikong nagpapatunay ng Rehistrong Pangpamilya (Kung ang aplikanteng humiling ng pagtulong ay siya mismong nahabla, hindi na
kailangang magsumite ng Rehistrong Pangpam-ilya kung may naisumite ng kopya ng reklamo)

Sertipiko sa pagpapanatili ng pagtatasa ng pinatawang buwis, Sertipikong nagpapatunay ng kahalatan ng detalye ukol sa propyedad (maaaring
magsumite ng  impormasyong nakasaad sa onlayn na pagpaparehistro ng propyedad)

Sertipikong nagpapatunay ng Rehistrong Pangpamilya

Kasong inilunsad ng ibang tao laban sa sarili

Kaso ukol sa pagdidiborsyo
Kaso ukol sa lupain
Kaso ukol sa pagpapanatili ng propyedad

Pag-aayos at Paghahati ng Pamanang Propyedad

Anumang dokumentong
madaling isumite.
Gayunpaman, maaaring
hindi namin makukumpirma
ang kawastuan ng iisang
sinumiteng dokumento,
kaya’t mabuting  magsumite
ka ng maraming uri.

Magsumite ng
anumang
dokumentong

Magsumite ng
anumang
dokumentong
nakalista

Kapag tumatanggap ng
segurong pang-empleyo,
magsumite ng anumang
dokumentong nakalista

Magsumite ng
anumang
dokumentong

Kinakailangang mga Document ukol sa Pagsusuri

Tarheta ng Mamamayan (nakasaad ang katayuan ng pamamamalagi sa bansang
Hapon・ang panahon ng pagkabisa, araw ng pagtatapos ng panahon ng pagkabisa)

Magsumite ng
anumang
dokumentong

Deklarasyon ng Pinansyal na Kapasidad Pangkabuhayan 

Magsumite ng
anumang
dokumentong
nakalista

◇Mga dokumentong nagkukumpirma na magkasamang namumu hay ang aplikante at ang kanyang pamilya (ayon sa A rtikulo 20 (1))
Tarheta ng Mamamayan (nakasaad ang permanenteng tirahan ng
pamilya・pinuno ng sambayahan・kaugnayan・mga pangalan ng
lahat ng kasambahayan)

Tarheta ng Pinahintulutang Pamamalagi sa bansang Hapon

Sertipikong nagpapatunay ng pagtanggap ng pangkabuhayang benepisyo galing sa pamahalaan

Dokumento ng desisyon ukol sa pagsisimula・pagbabago sa pagbibigay ng
pangkabuhayang benepisyo

Dokumentong nagpapatunay na makakatanggap ng pangkabuhayang benepisyo
galing sa pamahalaan

Sertipiko ng pinatawang buwis sa kita (pinakabagong naisyu)

Sertipiko ng binayarang buwis sa kita (pinakabagong naisyu)

Sertipiko ng pagkalibre (iksemson) mula sa buwis sa kita (pinakabagong naisyu)

Panghuling Pangbuwis na Dokumento (isinumite sa pinakamalapit na isang taon, na may mar-ka ng pagtanggap sa Tanggapan

ng Buwis). Kung isinumite sa pamamagitan ng internet, il-akip ang kasulatang abiso ng pagtanggap.

Sertipiko ng pagbubuwis (pinakabagong naisyu)

Kaso ukol sa maramihang pagkakautang

Kaso ukol sa aksidente sa trapiko

Kaso ukol sa pag-aabuso sa tungkuling pangmedikal  

* Listahan ng mga pinakakautangan

Sertipiko ng pagkalibre (iksemson) mula sa buwis sa kita (pinakabagong naisyu)

Mga dokumentong may kaugnayan sa mga benepisyong tinatanggap dahil sa pagkawala ng trabaho

Sertipiko ng pagtatasa ng permanenteng propyedad o

Paunawa ukol sa pagbabayad ng napatawang buwis sa permanenteng propyedad

◇Mga dokumentong nagkukumpirma ng pagkakaroon ng kaso (Hini hiling ang mga dokumen-tong ito para mahatulan ang posibili dad ng pagtatagumpay sa kaso. Subali’t, ang mga bagay na may mark ang "*" ay lubos na pinag-uutos na isumite.


