Sample I: Sertipiko ng Kita
(Para sa empleyado na hindi makapagbibigay ng mga item 1-4 ng patunay ng kita
ayon sa Talata 13.4 (v) ng Talaang ito)
(Maaring punan nang direkta)
BABALA:

Ang mga personal na datos na inilahad sa pahayag na ito ay dapat totoo at kumpleto. Ang
sinumang makakakuha ng ari-arian / pakinabang sa salapi sa pamamagitan ng panlilinlang ay
mananagot sa hatol ng pagkakakulong sa hindi bababa ng 10 taon base sa Theft Ordinance,
Chapter 210.
SERTIPIKO NG KITA

Ito ay pagpapatunay na si
bilang

(HKID Card No.

) ay empleyado ng kumpanya

. Ang kanyang buong sahod (kasama ang allowance, bonus, double pay,

leave pay at ibang kita (kasama ang Hong Kong, the Mainland at ibang bansa), ngunit hindi kasama ang Mandatory
Provident Fund / Provident Fund Contribution ng empleyado, sa aktwal na halaga) mula sa petsa ng Abril 1 2020
hanggang Marso 31 2021 (mangyaring tukuyin ang saktong panahon sa loob ng petsang nabanggit sa itaas kung mas
mababa ito sa 12 na buwan: ____________hanggang

# Ang empleyado ay nagtratrabaho

) ay *HK$

.

oras kada buwan / buong-araw sa kumpanyang ito (120 oras ng

trabaho o mas mataas pa kada buwan) (naaangkop lamang sa aplikante ng whole-day kindergarden / child care center
fee remission para sa grupong edad 0-3).

Lagda ng Employer:

Pangalan ng Employer:

Selyo ng Kumpanya:

Numero ng Telepono:

Company Address:

Petsa:

(Tandaan: Ang orihinal na kopya ng Sertipiko na ito ay dapat may selyo ng kumpanya at numero ng telepono ng
employer.

Ang mga inisyal ng Employer ay kailangan kada mayroong bura / pagbabago.)

* Mangyaring tukuyin ang karensiya kung ang sweldo ay hindi Hong Kong dollars.
# Mangyaring i-delete ang di-akmang pangungusap.

SFO75B(E) (Tagalog)
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SERTIPIKO NG KITA
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(HKID Card No.

ay empleyado ng kumpanya bilang

.

)

Ang kanyang buong sahod (kasama ang

allowance, bonus, double pay, leave pay at ibang kita (kasama ang Hong Kong, the Mainland at ibang
bansa), ngunit hindi kasama ang Mandatory Provident Fund / Provident Fund Contribution ng
empleyado, sa aktwal na halaga mula sa petsa ng Abril 1 2020 hanggang Marso 31 2021 (mangyaring
tukuyin ang saktong panahon sa loob ng petsang nabanggit sa itaas kung mas mababa ito sa 12 na
buwan:______________hanggang

# Ang empleyado ay nagtratrabaho

) ay *HK$

.

oras kada buwan / buong-araw sa kumpanyang ito

(120 oras ng trabaho o mas mataas pa kada buwan) (naaangkop lamang sa aplikante ng whole-day
kindergarden / child care center fee remission para sa grupong edad 0-3).
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