Mẫu I: Chứng nhận thu nhập
(Dành cho người làm công ăn lương không cung cấp được bằng chứng thu nhập thuộc các
mục 1 – 4 như liệt kê trong Đoạn 13.4 (v) của Ghi chú)
(Có thể điền trực tiếp)
CẢNH BÁO: Thông tin cá nhân điền ở đây phải đúng và đủ. Bất kỳ ai lừa dối để chiếm lợi thế về tài
sản/tiền bạc có thể chịu án tù tối 10 năm theo Chương 210, Sắc lệnh về trộm cắp.

CHỨNG NHẬN THU NHẬP
（Số CMND HKID

Xác nhận ông/bà
thuê với tư cách là

） được công ty này
. Tổng tiền lương (bao gồm trợ cấp,

thưởng, lương đi làm ngày nghỉ, lương trong kỳ nghỉ và thu nhập khác (bao gồm ở Hồng Kông,
Đại lục và nước ngoài), nhưng không tính Quỹ bảo trợ bắt buộc/Quỹ bảo trợ do nhân viên
đóng góp, theo con số thực tế) trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 tới
ngày 31 tháng 03 năm 2021 (vui lòng ghi rõ thời gian làm việc chính xác trong khoảng thời gian
trên nếu dưới 12 tháng: từ
*HK$

đến

) là

.

# Người lao động trên làm việc

giờ mỗi tháng/ toàn thời gian ở công ty này (từ

120 giờ làm việc trở lên mỗi tháng) (chỉ áp dụng cho trường hợp đăng ký xin miễn giảm chi phí
nhà trẻ/trung tâm giữ trẻ cả ngày cho trẻ từ 0-3 tuổi).
Chữ ký người sử dụng

Tên người sử dụng

lao động:

lao động:

Dấu công ty:

Số điện thoại:

Địa chỉ công ty

Ngày:
(Lưu ý: Bản gốc giấy Chứng nhận này phải có dấu công ty và số điện thoại của người sử dụng lao
động. Việc xoá/sửa đổi thông tin phải có chữ ký nháy của người sử dụng lao động.)
* Vui lòng nêu rõ loại tiền tệ cùa khoản lương nếu không được tính bằng đô-la Hồng Kông.
# Vui lòng xóa những câu không phú hợp.
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