
Nagoya City 

Taong nais kumonsulta ukol sa 

negosyo 
 

Financial Consultation Counter（金融相談窓口） 

Maaaring kumonsulta ukol sa perang gagamitin para sa pagpapatuloy 

ng Negosyo. 

Economic Affairs Bureau Industry and Labor Department Middle/ Small 

Company Promotion Division 

📞 052-735-2000 

 

 

Konsultasyon sa negosyo（経営相談） 

Maaaring kumonsulta ng libre sa mga kwalipikadong espesyalista. 

Ngunit, kinakailangan ang reserbasyon. 

Nagoya City New Business Support Center 

📞 052-735-0808 

 

  



Para sa mga taong 

nangangailangan ng pera sa 

pamamahala ng negosyo 

 

Safety Net Guarantee No.4 at No.5 / Garantiyang Konektado 

sa Krisis（セーフティネット保証 4 号・5 号／危機関連保証）） 

Nag-iissue ng dokumento na kailangan para sa 

aplikasyon sa pagpa-utang ng salapi na mayroong 

pabor at magagandang kondisyones para 

makapagpatuloy ng negosyo ang mga maliliit at may 

katamtamang laki na kumpanya na humina ang 

negosyo. 

Economic Affairs Bureau Middle/ Small Company Promotion 

Division 

📞 052-735-2100 



 

 

Pondo para sa Matatag na Negosyo (Environmental 

Adaptation Fund)（経営安定資金（環境適応資金）） 

Palawakin ang mga kumpanya na maaring makautang o 

makapag-loan upang masuportahan ang mga maliliit at 

may katamtamang laki na kumpanya na sobrang 

humina ang negosyo. 

Economic Affairs Bureau Middle/ Small Company Promotion 

Division 

📞 052-735-2100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Exemption sa pagbabayad ng guarantee fee na may 

kinalaman sa financing system（融資制度にかかる保証料免除） 

Dahilan sa paglaganap ng bagong uri ng Corona virus at 

bilang pagbibigay suporta para dito, kung sakaling 

manghiram ng pera mula sa lungsod ng Nagoya, ay 

kailangang magbayad ng interes nguni’t ang 

babayarang guarantee fee ay liliit. 

Economic Affairs Bureau Middle/ Small Company Promotion 

Division 

📞 052-735-2100 

 

  



Mga shop na pansamantalang 

nagsara dahilan sa walang pasok 

ang mga pasilidad na ginagamit 

para sa sari-saring negosyo 

 

Pinansyal na tulong sa panahong laganap ang Bagong uri ng 

Coronavirus sa lungsod ng Nagoya（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金） 

Makakatanggap ng pera (\500,000) ang taong walang 

nagawa kundi isara nalang ang kaniyang shop dahil sa 

walang pasok ang pasilidad na ginagamit para sa sari-

saring negosyo. 

Call Center para sa pinansyal na tulong ng lungsod ng 

Nagoya 

📞 052-228-7007 



 

  



 

Para sa mga taong bukas 

ang gamit na pasilidad 

 

Pinansyal na tulong at suporta upang maisagawang 

ipagpatuloy ang negosyo sa panahong laganap ang Bagong 

uri ng Coronavirus sa lungsod ng Nagoya 

（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金） 

Magbibigay ng \100,000 para sa mga pasilidad na 

patuloy pa ring nagbukas ng kanilang negosyo para sa 

maraming residente na hindi pinakiusapan ng 

prepektura na pansamantalang magsara. 

Economic Affairs Bureau Project Team para sa panahong 

laganap ang Bagong uri ng Coronavirus (Secretariat of 

Financial Support) 

📞 052-265-2102 



 

  



 

Para sa mga taong ang 

negosyo ay kainan o inuman 

 

Promotion Business na gumagamit ng delivery service na ang 

negosyo ay kainan o inuman（飲食宅配サービス利用促進事業） 

Pagbibigay suporta para mapagpatuloy ang mga 

establisimento ng kainan o inuman, kabilang ang 

pakikipag-kooperasyon ng kumpanya ng delivery 

service upang makapag deliver sa mga residente. 

Economic Affairs Bureau Industrial Planning Division 

📞 052-972-2412 

 

  



Aichi Prefecture 

Para sa mga taong nakipag-

kooperasyon sa permission for 

leave cooperation 

 

Pinansiyal na tulong sa mga nakipag-tulungan sa mga hakbang 

bilang aksyon upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon 

ng bagong uri ng Coronavirus para sa mga municipalities at 

prepektura ng Aichi 

（愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金） 

Mabibigyan ng pera (\ 500,000) ang mga taong nagsara ng 

kanilang negosyo  bilang pagtugon sa pakiusap mula sa Aichi 

Prefecture. 

General Information Counter sa mga Residente ng Prepektura 

(Call Center) 

📞 052-954-7453 

 

 



Bansa 

Para sa mga taong bumaba sa 

kalahati ang kita sa sales dahil sa 

self-restraining period 

 

Sustainable Benefits（持続化給付金） 

Kapag ang 1 buwang kinita sa loob ng taong 2020 ay 

mababa ng kalahati o higit pa    kumpara sa kinita sa 

parehong buwan nuong nakaraang taon, ay 

makakatanggap mula sa bansa ng kinalkulang halaga 

base sa ibinabang halaga ng kinita sa taong ito. 

Sustainable Benefits Project Call Center 

📞 0120-115-570 

 

  



 

Ang taong nag-utos sa 

empleyado o trabahador na 

huwag pumasok sa kumpanya 

o pinagtatrabahuan 

 

Pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang pagtugon sa 

employment adjustment (para lamang sa may kinalaman sa 

Coronavirus)（雇用調整助成金(コロナ特例)） 

Makakatanggap ang employer mula sa pamahalaan ng bansa 

ng 1 parte ng halaga na kaniyang ibinayad sa empleyado na 

pansamantalang hindi pinapapasok. 

Hello Work 

 

  



 

Ang taong may empleyado o 

trabahador na may anak 

 

Pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang pagtugon sa 

pansamantalang pagsasara ng elementarya at iba pa（小学校休業等対応

助成金） 

Makakatanggap ng pera mula sa pamahalaan ng bansa ang 

employer kapag ang empleyado ay kumuha ng “paid vacation 

leave” dahil sa alinmang rason: pansamantalang pagsasara ng 

paaralan, kinapitan ng bagong uri ng Coronavirus ang anak, 

mayroong karamdaman na nasa malaking peligro ang anak. 

Call Center para sa pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang 

pagtugon sa pansamantalang pagsasara ng paaralan at iba pa / 

pinansyal na suporta / pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang 

pagtugon sa employment adjustment 

📞 0120-60-3999 



 

  



Para sa mga Freelance na 

mayroong anak 

 

Pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang pagtugon sa 

pansamantalang pagsasara ng elementarya at iba pa 

（小学校休業等対応助成金） 

Makakatanggap ng pera mula sa pamahalaan ng bansa ang 

tao na hindi nagampanan ang trabaho dahil sa alinmang 

dahilan: pansamantalang pagsasara ng paaralan, kinapitan ng 

bagong uri ng Coronavirus ang anak, mayroong karamdaman 

na nasa malaking peligro ang anak. 

Call Center para sa pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang 

pagtugon sa pansamantalang pagsasara ng paaralan at iba pa / 

pinansyal na suporta / pinansyal na tulong ng pamahalaan bilang 

pagtugon sa employment adjustment 

📞 0120-60-3999 



 

Para sa mga taong 

nangangailangan ng pera sa 

pamamahala ng negosyo 

 

Special loan para sa mga apektado ng Bagong Uri ng 

Coronavirus（新型コロナウイルス感染症特別貸付） 

Ito’y pansamantalang pagpapahiram sa mga taong 

may-ari ng kumpanya na nalugi at ang pera para dito ay 

magmumula sa bansa. 

Japan Finance Corporation 

📞 0120-154-505 

 

 



Special loan for environmental drastic changes 

（衛生環境激変対策特別貸付） 

Ito’y pansamantalang pagpapahiram sa mga may-ari ng 

hotel at restaurant na nalugi at ang pera para dito ay 

magmumula sa bansa. 

Japan Finance Corporation 

📞 0120-154-505 

 

 

  



buwis 

Para sa mga taong hindi 

makapagsumite o 

makakabayad ng buwis 

 

Pagpapahaba ng palugit sa pagbabayad ng Corporate 

Municipal Tax o Business Tax（法人市民税及び事業所税の申告納付期限の延長） 

Hahabaan ang panahon ng palugit sa pagsumite ng 

Corporate Municipal Tax at Business Tax kung sakaling 

hindi umabot sa palugit para dito. 

Tax Office ng bawat lungsod 

 

 

 

 



 

Grace Period System sa pagbabayad ng Buwis（納税の猶予制度） 

Maaaring habaan ang panahon ng palugit sa 

pagbabayad ng buwis para sa mga taong malaki ang 

ibinaba ng sahod. 

Tax Office ng bawat lungsod 

 

  



utility bills 

 

Para sa mga taong hindi 

makabayad ng utility fees 

 

Konsultasyon sa grace period ng palugit sa bayarin sa 

Waterworks & Sewarage（上下水道料金の支払い猶予等の相談） 

presyo ng tubig para sa 2 buwan ay magiging libre. At 

para sa mga taong hirap makapag bayad ng bayarin sa 

tubig ay maaaring kumonsulta para mabigyan ng grace 

period sa palugit ng pagbabayad, hanggang katapusan 

ito ng Disyembre 2020. 

Waterworks & Sewarage Bureau ng bawat district incharge 

management office 

 

 

 



Iba pa 

 

Para sa mga taong 

nangangailangan ng pera sa 

pamamahala ng negosyo 

 

Shoko Chukin Bank・Crisis Financial Support（商工中金・危機対応融資） 

Ito’y pansamantalang pagpapahiram para sa mga 

pribadong kumpanya maliit man o malaki at ang pera 

para dito ay magmumula sa Financial Institution 

Shoko Chukin Bank 

📞 0120-542-711 

 

  



Sa mga taong nag-iisip na 

magbigay ng donasyon para 

sa Bagong uri ng Coronavirus 

 

Para sa mga taong nag-iisip na magbigay ng donasyon sa 

panahong laganap ang Bagong uri ng Coronavirus（新型コロナウイル

ス感染症対策への寄附をお考えの方へ） 

Tumatanggap ng mga donasyon na ang layunin ay para 

sa promosyon sa paghahanda sa Bagong uri ng 

Coronavirus 

Finance Bureau Funds Division 

📞 052-972-2308 

 

 

 



 

 


