
◇

giấy chứng nhận được cấp trong vòng ba (3) tháng trước khi đă
ng ký hỗ trợ

○

giấy chứng nhận được cấp trong vòng ba (3) tháng trước khi đă
ng ký hỗ trợ

◇

○

◇

○

giấy tờ được cấp ba (3) tháng trước khi nộp ăng ký hỗ trợ

giấy tờ được cấp ba (3) tháng trước khi nộp ăng ký hỗ trợ

Bao gồm thông tin chính xác về tình hình hiện tại

○

Bảng sao kê lương Trong hai tháng gần nhất

Bảng sao kê tiền thưởng Giấy tờ mới nhất

Giấy tờ mới nhất

Giấy tờ mới nhất

Giấy tờ mới nhất

○
Trong một năm qua, có đóng dấu chấp nhận của cơ quan thuế
(hoặc thông báo chấp nhận đối với trường hợp áp dụng Thuế đ
iện tử)

○

Thông báo chuyển tiền lương hưu Giấy tờ mới nhất

Thông báo trả lương hưu Giấy tờ mới nhất

Giấy chứng nhận lương hưu Giấy tờ mới nhất

○

Giấy tờ mới nhất

Giấy chứng nhận người thụ hưởng bảo hiểm việc l
àm

Số tiền công tác phí hằng ngày × 28

Thẻ thất nghiệp

Thông báo chấm dứt việc làm

Giấy chứng nhận của tất cả các thông tin đã đăng ký trong cơ
quan đăng ký bất động sản nên được nộp khi cần thiết.
Giấy chứng nhận của tất cả các thông tin đã đăng ký trong cơ
quan đăng ký bất động sản nên được nộp khi cần thiết.

◇

*1

*2

Phân chia bất động sản

Vụ kiện tai nạn giao thông

Vụ kiện sơ suất y tế

Các vụ án bị kiện v.v.

Vụ án ly hôn

Vụ kiện bất động sản, vụ kiện bảo vệ, v.v.

Thẻ lưu trú

Công dân nước ngoài

Các Giấy tờ Cần thiết để Kiểm tra

Giấy chứng nhận lưu trú (tình trạng lưu trú, thời gian
lưu trú, thời hạn lưu trú)

Tuyên bố đủ điều kiện tài chính

Giấy chứng nhận thường trú (có nơi ở cố định, chủ hộ và
quan hệ với chủ hộ; đối với tất cả các thành viên trong hộ)

Vụ kiện mắc nợ nhiều * Danh sách các khoản nợ

Giấy chứng nhận miễn thuế (thu nhập)

Các giấy tờ liên quan đến trợ cấp thất nghiệp

Bản sao của tờ khai thuế cuối cùng

Chứng chỉ thuế

Nộp một trong những giấy tờ này nếu người
đăng ký đang nhận trợ cấp bảo hiểm việc là
m.

Một trong số này
Chứng chỉ giám định tài sản cố định

Thông báo nộp thuế tài sản cố định

Các giấy tờ chứng minh thu nhập

Đối với người đăng ký là người nhận trợ giúp công *2

Đối với người đăng ký không phải là người nhận trợ giúp công (Điều 20, mục 2 của Quy định Chi tiết)

Các giấy tờ để xác minh đủ điều kiện tài chính (Điều 20, mục 3 của Quy định chi tiết) *1

Người làm công ăn lương

Một trong số này

Giấy chứng nhận trợ giúp công

Quyết định về trợ giúp công (bắt đầu cấp hoặc thay đ
ổi)

Giấy chứng nhận người thụ hưởng trợ giúp công

Bảng sao kê lương, sao kê tiền thưởng

Giấy chứng nhận khấu trừ

Giấy chứng nhận thuế (thu nhập)

Giấy chứng nhận miễn thuế (thu nhập)

Giấy nào dễ có được. Nếu chỉ một trong
những giấy tờ này không đủ để xác định th
ông tin cần thiết, người đăng ký có thể đ
ược yêu cầu nộp hai hoặc nhiều hơn

Người tự kinh doanh

Người thất nghiệp

Người hưởng lương hưu *giấy tờ không có số lương hưu cơ bản

Một trong số này

Một trong số này

Các giấy tờ xác nhận quyền hưởng lương hưu côn

Bản sao có chứng thực của sổ hộ khẩu

[Bằng chứng về khả năng đủ điều kiện tài chính] Nếu người đăng ký gặp khó khăn trong việc nộp bằng chứng thì có thể thay thế bằng một báo cáo của luật sư hoặc
luật sư tương lai hoặc nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác chứng minh khả năng đủ điều kiện tài chính của người đăng ký

Giấy tờ chỉ có tên của chủ gia đình (không phải là người đăng ký) thì không đủ điều kiện làm bằng chứng cho thấy người đăng ký đang nhận trợ giúp công. Gửi
giấy tờ có tên của chính người đăng ký

* Giấy tờ không có "MyNumber"

Giấy chứng nhận tai nạn giao thông, giấy chứng nhận y tế

Giấy chứng nhận y tế

Bản sao đơn khiếu nại

* Bản sao sổ hộ khẩu có chứng thực (trong trường hợp người nhận hỗ trợ là bị đơn, bản này có thể được
thay thế bằng bản sao đơn khiếu nại).
Giấy chứng nhận giám định thuế tài sản cố định, giấy chứng nhận tất cả thông tin đã đăng ký trong cơ quan
đăng ký bất động sản (thông tin bất động sản điện tử cũng được chấp nhận)

Các giấy tờ xác minh người đăng ký và các thành viên trong gia đình của người đó sống chung (Điều 20, mục 1 của Quy định Chi tiết)
Trong trường hợp một hộ gia đình có
chỉ một thành viên, mục "quan hệ với chủ
hộ" có thể được bỏ qua nếu giấy chứng
nhận cho thấy tất cả các thành viên trong
hộ.

Một trong số này

Các giấy tờ để xác minh tính đủ điều kiện tài chính

Các giấy tờ xác minh các tình tiết của vụ kiện (trong phạm vi cần thiết để xác định triển vọng thắng kiện; tuy nhiên, các giấy tờ có dấu "*" là
bắt buộc)

Các giấy tờ chứng minh tài sản


