(ਤਨਖਾਹ ਾ ੇ ਰਜ਼ਗਾਰੀ

ਨਮਨਾ I: ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ

ਈ ਜੋ ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 13.4 (v) ਬ ੱ ਚ ਸਚੀਿੱ ਧ ਅਨਸਾਰ ਆਮਦਨ ਸਿਤ ਦੀਆਂ
ਸਤਆਂ 1 - 4 ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)
(ਫਸੱ ਧੇ ਹੀ ਭਫਿਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ)

ਿੇਤਾਵਨੀ:

ਇਸ ਬਿਆਨ ਬ ੱ ਚ ਬਦੱ ਤਾ ਬਗਆ ਬਨੈੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ੀ ਬ ਅਕਤੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜ੍ੀ
ਦਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ / ਬ ੱ ਤੀ
10 ਸਾ ਾਂ ਦੀ ਕੈਦ

ਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਬਨਯਮ, ਅਬਧਆਇ 210 ਦੇ ਤਬਹਤ ੱ ਧ ਤੋਂ ੱ ਧ

ਈ ਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਆਮਿਨ ਸਿਟੀਫਫਕੇਟ
ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਈ ਹੈ ਬਕ

(HKID ਕਾਰਡ ਨੂੰ.

ਇਸ ਕੂੰ ਪਨੀ ਦਆਰਾ ੱ ਜੋਂ ਬਨਯਕਤ ਹੈ
ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਅ ਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕੱ

)
। 1 ਅਪਰੈ

2020 ਤੋਂ 31

ਤਨਖਾਹ (ਭੱ ਤੇ, ਿੋਨਸ, ਦੋਗਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਛੱ ਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਆਮਦਨ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮੇਨ ੈਂ ਡ ਅਤੇ ਬ ਦੇਸ਼ੀ ਸਮੇਤ) ਸਮੇਤ, ਪਿ ਕਿਮਿਾਿੀ ਿਆਿਾ ਲਾਜਮੀ ਪਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰ ਡ / ਪਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰ ਡ
ਯੋਗਿਾਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਅਸਲ ਅੰ ਕਫੜਆਂ ਫਵੱ ਿ) (ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸਹੀ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅ ਧੀ
ਬਨਰਬਦਿਟ ਕਰੋਅ ਧੀ ਜੇਕਰ ਇਹ 12 ਮਹੀਬਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਸੀ:
ਹੈ *HK$

ਤੋਂ

)

.

# ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਕੂੰ ਪਨੀ ਬ ੱ ਚ ਘੂੰ ਟੇ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ / ਪਰਾ ਸਮਾਂ (120 ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ

ਘੂੰ ਟੇ ਜਾਂ ਉਪਰ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) (ਬਸਰਫ ਪਰੇ ਬਦਨ ਦੇ ਬਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ / ਿਾ
ਾਗ 0-3 ਸਾ

ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮਹ

ਈ ਛੋਟ)।

ਮਾ ਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ:

ਮਾ ਕ ਦਾ ਨਾਂ:

ਕੂੰ ਪਨੀ ਚੋਪ:

ਟੈ ੀਫੋਨ ਨੂੰਿਰ:

ਦੇਖਭਾ

ਕੇਂਦਰ ਫੀਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ

ਈ

ਕੂੰ ਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ:

ਬਮਤੀ:

(ਬਧਆਨ ਬਦਓ: ਇਸ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ ਦੀ ਅਸ

ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੂੰ ਪਨੀ ਚੋਪ ਅਤੇ ਮਾ ਕ ਦਾ ਟੈ ੀਫੋਨ ਨੂੰਿਰ ਹੋਣਾ

ਕਝ ੀ ਹਟਾਉਣ / ਸੋਧ ਬਖ ਾਫ਼ ਮਾ ਕ ਦੇ ਸ਼ਰਆਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹੈ।)

ਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

* ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾ ਰਾਂ ਬ ੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਰਾ ਨੂੰ ਬਨਰਬਦਿਟ ਕਰੋ।
#ਬਕਰਪਾ

ਕਰਕੇ ਅਣਉਬਚਤ ਾਕ ਨੂੰ ਬਮਟਾ ਬਦਓ

SFO75B(E) (Punjabi (Indian))

1
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