Para
empresários

Cartões de medidas de suporte relacionados ao novo Coronavirus Encontre o cartão do suporte
※ Cada suporte poderá ter mudança nas condições de uso e solicitação devido
A orçamentos suplementares. Confirme as atualizações no website (QR code).

Benefícios e Fundos
para suporte

Benefício para
manter o negócio
Jizokuka Kyuufukin

Contato

Tel: 0570-783-183
Elegibilidade

Para empresas de pequeno
ou médio porte e vários
tipos de organizações
Até 2 milhões de Ienes
Para proprietário único
Até 1 milhão de Ienes

Outros tipos de
subsídio

Subsídio de Ajustamento
de Emprego
(Medida Especial)
Koyou Chousei Joseikin (Tokubetsusochi)

Empresários que teve redução
de 50% do valor nas vendas
neste ano comparado ao
mesmo mês do ano passado
devido ao novo coronavirus
O valor máximo do benefício é o
valor equivalente a redução da
venda comparado com o ano
anterior

Contato
Secretaria de Trabalho
ou Hello Work

Fundo de suporte para
a suspenção da
escola fundamental
Shogakkou Kyuugakutou Taiou Shienkin

Pago pelos dias que não
pode trabalhar no período
entre 27 de fevereiro e
30 de julho .
4.100 Ienes por dia
(Valor fixo)

Subsídio para
suspenção da escola
fundamental
Shogakkou Kyuugyoutou Taio Joseikin

Elegibilidde

Subsidiam parte do subsídio
de suspenção de negócios
(Será expandido para 100%)
(Até 8.330 Ienes diário por
pessoa )

Empréstimos e
Impostos

Fundo emergencial
individual de pequeno valor
(Medida Especial)
Kojinmuke Kinkyuu Koguchi Shikin
(Tokurei)

Empresário que pagou subsídio de
suspenção de negócios (incluindo
trabalho a tempo parcial) devido ao
novo coronavirus

O período desta medida
especial é entre 1 de abril
até 30 de junho

Contato
Conselho de Assistência Social
(Banco do trabalhador será
adicionado)

Suspensão escolar,
empreendedor individual, etc.
Até 200.000 Ienes
Em outros casos
Até 100.000 Ienes

Sem juros, sem necessidade de
garantia, 1 ano de adiamento e
2 anos para pagamento

Subsídio para
introdução de TI
(Categoria especial)

Subsidia o salário pago aos
trabalhadores que usou as
férias pagas
(até 8.330 Ienes diários por
pessoa)

Vários tipos de empréstimos
para suporte financeiros
Shikingurishien no Kakushu Yuushi
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Elegibilidade

Contato
Conselho de
promoção de Design
de Serviços
Elegibilidade

Responsáveis que suspenderam
o trabalho para cuidar da
criança por causa do
fechamento temporário da
escola

Empresários que instalaram
ferramentas de eficiência
de trabalho para iniciar o
trabalho em casa

Contato
Centro de subsídio de
suspenção escolar e
dinheiro para suporte

Este fundo cobre contratos de
trabalhos fechados antes do
fechamento temporário da escola

Contato
Centro de subsídio de
suspenção escolar e
dinheiro para suporte

IT Donyuu Hojokin

O índice do subsídio é 2/3
Valor de 300.000 até 4.5
milhões de Ienes

Subsídio para manter o negócio
(categoria especial)
Jizokuka Hojokin (Tokubetsuwaku)

Local de trabalho dos responsáveis
que suspenderam o trabalho para
cuidar da criança por causa do
fechamento temporário da escola

O período coberto por este
subsídio é entre 27 de
fevereiro e 30 de junho

Contato
Mais informações no QR code a
esquerda (Lista do Ministro da
Economia, Negócio e Indústria)

Custos de aluguel do
computador e tablets será
coberta também

Contato
Federação Centro das Associações do
Comércio e Indústria
Câmara do Comércio e Indústria do Japão

Elegibilidade

Elegibilidade

Elegibilidade
Pessoas que tem necessidade
de manter a subsistência com o
salário reduzido devido ao
efeito do novo coronavirus

que você pode receber

Faça download aqui
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O índice do subsídio é 2/3
Até 1 milhão de Ienes

Negócios de pequeno porte
que está mudando para
serviços à distância como
vendas online devido ao novo
coronavirus
Será necessário investir em
equipamentos/sistemas para
realizar os itens acima

Medidas de suporte
relacionados ao imposto

Suporte fornecido pela
prefeituras e
municipalidades

Zeikin/Nouzei no Shiensaku

Todoufuken/Shikuchouson no Shien

Elegibilidade

Empréstimos sem taxa de
garantia/juro e adiamento de
pagamento está disponível. Os
tipos de empréstimos e
contrato mudará dependendo
do grau da redução de vendas

Empresários com
dificuldade financeira
devido a redução nas
vendas devido ao novo
coronavirus
Corporação Financeira do Japão,
Banco Shoko Chikin, setores
privados, etc.

Verifique o site do TKC (QR
code) com 1 ano de adiamento
do pagamento das taxas
federais e locais, redução de
imposto imobiliário, etc.

Pesquise medidas de suporte
diferenciados para governos
locais e selecione o seu
município no site do TKC
(QR code)

