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Ⅷ-5 Trợ cấp hưu trí

Người nước ngoài từ 20 đến dưới 60 tuổi cũng phải tham gia đóng thuế trợ cấp hưu trí. Người
nước ngoài tham gia đóng trợ cấp này gồm có 2 dạng là Bảo hiểm trợ cấp hưu trí hoặc Bảo hiểm trợ
cấp quốc dân.

1. Bảo hiểm trợ cấp hưu trí
Người đi làm trên 20 tuổi, làm trong công ty có từ 5 nhân viên trở lên phải tham gia bảo hiểm trợ

cấp hưu trí. Người làm việc bán thời gian có tổng giờ làm việc và số ngày làm việc trên 3/4 so với
giờ người làm việc chính qui cũng phải tham gia đóng bảo hiểm trợ cấp hưu trí. (trường hợp người
làm việc thời vụ có thời gian làm việc dưới tỉ lệ 3/4 này, nhưng nếu có điều kiện lao động như (*)
bên dưới thì phải tham gia đóng bảo hiểm này.) Số tiền phải đóng được chia theo tỷ lệ 50% mỗi bên
giữa người lao động và công ty. Tuy nhiên mức đóng này khác nhau do mức lương và mức thưởng
khác nhau. Công ty thực hiện việc đóng phí bảo hiểm này cho nhân viên.
(*) 1- Làm việc trên 20 giờ/ tuần

2- Có khả năng sẽ được tuyển dụng trên 1 năm
3- Có tiền lương trên 88,000 yen/ tháng
4- Người lao động không phải là học sinh-sinh viên
5- Làm việc thường xuyên cho công ty có trên 501 nhân viên

2. Bảo hiểm trợ cấp quốc dân
Nếu bạn không tham gia đóng bảo hiểm trợ cấp hưu trí thì bạn phải tham gia đóng bảo hiểm trợ

cấp quốc dân. Mức đóng bảo hiểm này không phụ thuộc vào thu nhập, hàng tháng được ấn định là
16,590 yên (năm 2022). Khi thu nhập ít và gặp khó khăn khi đóng phí bảo hiểm này, bạn có thể làm
đơn xin bớt 1 phần hoặc toàn phần từ mức qui định này. Hãy liên hệ đến ban phụ trách bảo hiểm trợ
cấp để biết thêm chi tiết.

3．Tiền hoàn lại tạm thời.
Đối với bảo hiểm trợ cấp hưu trí và bảo hiểm trợ cấp quốc dân có “Chế độ hoàn tiền lại tạm

thời”. Theo chế độ này, người nước ngoài khi sống và làm việc tại Nhật trên 6 tháng có tham gia
đóng các loại bảo hiểm trên, trong 2 năm kể từ khi ra khỏi nước Nhật có quyền làm đơn xin hoàn
lại tiền hưu trí. Tuy nhiên, người có thời gian đóng bảo hiểm trợ cấp hưu trí trên 10 năm sẽ không
được nhận tiền hoàn lại tạm thời. Hãy liên hệ đến tòa hành chính thành phố, huyện, xã hoặc quầy
phụ trách tiền hưu trí , văn phòng lương hưu trí, hay trung tâm thảo luận lương hưu trí ở tại các địa
phương để biết thêm chi tiết. (phu lục Ⅸ-1)


