Contoh I: Surat Keterangan Pendapatan
(Untuk karyawan bergaji yang tidak dapat memberikan hal-hal atau dokumen 1-4 dari bukti
penghasilan seperti yang tercantum dalam Paragraf 13.4 (v) Panduan ini)
(Dapat diisi langsung)
PERINGATAN : Data pribadi yang diberikan dalam pernyataan ini harus benar dan lengkap. Siapa pun
yang memperoleh keuntungan harta / uang melalui penipuan akan dikenakan
hukuman penjara maksimal 10 tahun berdasarkan Undang-undang Pencurian, Bab
210

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN
Menyatakan bahwa

(Nomor Kartu HKID

perusahaan ini sebagai

)

dipekerjakan

oleh

Gaji total (termasuk tunjangan, bonus, gaji ganda, gaji

cuti, dan pendapatan lainnya (termasuk Hong Kong, Cina Daratan, dan luar negeri), tetapi
tidak termasuk Mandatory Provident Fund (dana pensiun) / Provident Fund (iuran
Jaminan Sosial) oleh karyawan, dalam bentuk angka) selama periode 1 April 2020 hingga
31 Maret 2021 (harap dijelaskan periode kerja, dalam periode yang disebutkan di atas jika
kurang dari 12 bulan:

ke

# Karyawan di atas bekerja

) adalah * HK $

.

jam per bulan / penuh waktu di perusahaan ini (120

jam kerja atau lebih per bulan) (hanya berlaku untuk permohonan biaya TK / remisi biaya pusat
penitipan anak untuk kelompok usia 0-3).

Tanda Tangan

Nama Pimpinan

Pimpinan Perusahaan:

Perusahaan:

Stempel perusahaan:

Nomor Telepon:

Alamat Perusahaan:

Tanggal:
(Catatan: Salinan asli dari Sertifikat ini harus mencantumkan nomor perusahaan dan nomor telepon
pimpinan. Inisial pemberi kerja diperlukan di setiap penghapusan / penggantian.)
* Silakan tentukan mata uang jika gaji yang dibayarkan bukan dalam Dollar Hong Kong.
# Harap hapus kalimat yang tidak pantas.
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Nomor Telepon:

Alamat Perusahaan:

Tanggal:
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