CẢNH BÁO: Dữ liệu cá nhân được cung cấp trong văn bản này phải chính xác và đầy đủ. Bất kỳ đối tượng
nào chiếm đoạt tài sản / tiền bạc bằng phương thức lừa đảo đều có thể bị kết án tù với mức
tối đa là 10 năm theo Sắc lệnh Trộm cắp, Chương 210.
Mẫu II: Tài khoản Lãi Lỗ
(Dành cho tài xế taxi / tài xế xe tải /
tài xế xe buýt mini tự kinh doanh, v.v.)
(Có thể điền trực tiếp)

Tên của thành viên gia đình tham gia
vào hoạt động kinh doanh dưới đây ：

Tài xế taxi / Tài xế xe tải / Tài xế xe buýt nhỏ (vui lòng khoanh tròn)
Chủ phương tiện / Người thuê phương tiện (vui lòng khoanh tròn)
Giấy phép số
(chỉ dành cho chủ sở hữu phương tiện) :

$

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

$

3. Thu nhập khác (vui lòng ghi rõ tất cả các
mục và phân tích số lượng)

$

Tổng Thu nhập

Tên Công ty

:

Loại hình kinh doanh

:

Địa chỉ Công ty

:

(
(Nếu đó là loại hình kinh doanh hợp tác, vui lòng chỉ rõ tỷ lệ phân chia lợi nhuận,
ví dụ: Quan hệ hợp tác (50%))

Thu nhập (HK$)
1. Cho thuê (chỉ dành cho chủ phương tiện)

(A)

Tên của thành viên gia đình điều hành
công ty dưới đây (Chủ sở hữu)
:

Hộ kinh doanh cá thể hoặc hợp tác kinh
doanh
:

(I) Tài khoản Lãi Lỗ
(Từ 1 tháng Tư 2020 đến 31 tháng Ba 2021)

2.

Mẫu III: Tài khoản Lãi Lỗ
(Đối với người điều hành doanh nghiệp (bao gồm hộ kinh
doanh cá thể / kinh doanh hợp tác))
(Có thể điền trực tiếp)

(I) Tài khoản Lãi Lỗ
(Từ 1 tháng Tư 2020 đến 31 tháng Ba 2021)
(A)

Tổng Thu nhập (HK$)

$

Chi phí (HK$)
(Sau đây là chi phí hoạt động của công ty và không bao gồm bất kỳ chi phí nào của
hộ gia đình.)
$

Chi phí (không bao gồm thế chấp xe) (HK$)
(1 & 2 được áp dụng cho người thuê phương tiện, 2 đến 5 được áp dụng cho chủ
phương tiện)

Chi phí trên thu mua hàng hóa

$

Tiền nước

$

Tiền điện

$

Phí xăng

$

$

Tiền điện thoại

$

2. Chi phí nhiên liệu

$

Giá thuê và thuế

$

3. Chi phí bảo hiểm

$

Lương của người lao động ngoài mức
lương được ghi '#' phía dưới

$

4. Chi phí bảo dưỡng

$

Chi phí chuyên chở

$

5. Lệ phí giấy phép

$

Chi phí đi công tác

$

6. Khác (vui lòng ghi rõ tất cả các mục & phân
tích số tiền)

$

Chi phí bảo hiểm

$

Phí sửa chữa và bảo dưỡng máy móc

$

Khác (vui lòng ghi rõ tất cả các mục &
phân tích số tiền)

$

1. Phí thuê xe

(B)

$

Tổng Chi phí

Lợi nhuận Ròng [(A) Tổng Thu nhập - (B) Tổng Chi phí*]

Chi phí khác (HK$)
＃Lương của chủ sở hữu
được trả bởi công ty này
$
＃Lương của thành viên gia đình khác được trả bởi công ty này
(Tên：
）

$

$

(Số tiền này cần được điền vào Phần IV trong Mẫu Đơn Đăng ký Hộ gia đình.)
* Nếu Tổng Thu nhập nhỏ hơn Tổng Chi phí (tức là (A) - (B) < 0), khoản thâm
hụt sẽ không được tính, nghĩa là tổn thất kinh doanh không thể được khấu trừ
vào tổng thu nhập của hộ gia đình.
Ghi chú (lý do không thể cung cấp bằng chứng chứng minh thu nhập):
(II) Giờ làm việc Hàng tháng (Chỉ áp dụng cho trường hợp đăng ký miễn giảm
phí cho trung tâm chăm sóc trẻ em / mẫu giáo cả ngày từ 0-3 tuổi)

(B)

Tổng Chi phí (HK$)

$

Thu nhập Hộ gia đình = (A) Tổng Thu nhập - (B) Tổng Chi phí* ＋Lương của chủ sở
hữu / thành viên khác trong gia đình được trả bởi công ty này#
= HK$
(Số tiền này cần được điền vào Phần IV trong Mẫu Đơn Đăng ký Hộ gia đình.)
*

Làm việc _____ giờ mỗi tháng.

Nếu Tổng Thu nhập nhỏ hơn Tổng Chi phí (tức là (A) - (B) < 0), khoản thâm hụt sẽ
không được tính, nghĩa là tổn thất kinh doanh không thể được khấu trừ vào tổng
thu nhập của hộ gia đình.
Ghi chú (lý do không thể cung cấp bằng chứng chứng minh thu nhập):

Chữ ký của thành viên gia
đình tham gia vào hoạt
động kinh doanh trên (nếu
không phải người nộp
đơn)

:

phí cho trung tâm chăm sóc trẻ em / mẫu giáo cả ngày từ 0-3 tuổi)

Tên của Người nộp đơn

:

Làm việc _____ giờ mỗi tháng.

(II) Giờ làm việc Hàng tháng (Chỉ áp dụng cho trường hợp đăng ký miễn giảm

Số HKID của Người nộp
đơn
:

Chữ ký của Chủ sở hữu (nếu không
phải người nộp đơn)
:
Tên của Người nộp đơn
:

Chữ ký của Người nộp đơn

:

Số HKID của Người nộp đơn

:

Ngày

:

Chữ ký của Người nộp đơn

:

Ngày

:

SFO75B(E) (Vietnamese)

%)
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Mẫu IV: Bảng phân tích Thu nhập Tự chuẩn bị
(Dành cho người bán hàng rong / công nhân xây dựng / công nhân tu sửa / người lao động thời vụ / nhân viên
dọn dẹp - những người không thể cung cấp bằng chứng thu nhập)
(Vui lòng điền vào tất cả các mục dưới đây)
(Có thể điền trực tiếp)
CẢNH BÁO : Dữ liệu cá nhân được cung cấp trong văn bản này phải chính xác và đầy đủ. Bất kỳ đối tượng
nào chiếm đoạt tài sản / tiền bạc bằng phương thức lừa đảo đều có thể bị kết án tù với mức tối
đa là 10 năm theo Sắc lệnh Trộm cắp, Chương 210.
Tên của thành viên gia đình tham gia vào hoạt động ：
kinh doanh dưới đây
(Từng bản tự phân tích thu nhập chỉ nên chứa thông tin thu nhập của duy nhất MỘT thành viên trong gia đình.)
（

Mối quan hệ giữa thành viên gia đình này và người nộp đơn : * Người nộp đơn / Vợ / Chồng / Con
* vui lòng gạch bỏ các mục không phù hợp）

Ngành Công nghiệp (ví dụ: Xây dựng)

：

Vị trí làm việc (ví dụ: công nhân xây dựng)

：

Thu nhập Thực tế
(Vui lòng điền con số thực tế. Nếu bạn không có bất kỳ khoản thu nhập nào trong một tháng cụ thể, vui lòng điền $0. Đừng bỏ
trống bất kỳ tháng nào. Ngoài ra, đối với các khoản thanh toán còn thiếu, ví dụ, nếu ngày thanh toán tiền lương của bạn cho tháng
4 là vào tháng 5, bạn nên điền vào số tiền lương của tháng 4, v.v.)
2020

2021

Tháng Tư

:

HK $

Tháng Chín

:HK $

Tháng Một :HK $

Tháng Năm

:

HK $

Tháng Mười

:HK $

Tháng Hai

:HK $

Tháng Sáu

:

HK $

Tháng Mười một :HK $

Tháng Ba

:HK $

Tháng Bảy

:

HK $

Tháng Mười hai :HK $

Tháng Tám

:

HK $

Tổng Thu nhập Hàng năm HK $

:

Phương pháp thanh toán (Vui lòng đặt “” vào ô phù hợp. Có thể chọn nhiều mục)
A. Bằng Tiền mặt / Séc tiền mặt
B. Bằng Séc / tín dụng trực tiếp

(Vui lòng cung cấp một bản sao của hồ sơ giao dịch có hiển thị tên của chủ tài khoản
ngân hàng, khoanh tròn các mục nhập và tô màu tổng số tiền để xác minh. Đối với
bất kỳ mục nào khác ngoài thu nhập, vui lòng điền những ghi chú cần thiết bên cạnh
chúng, nếu không SFO sẽ tính số tiền đó vào thu nhập của gia đình bạn.)

Lý do không thể cung cấp bằng chứng chứng minh thu nhập (Vui lòng đặt “” trong ô thích hợp.)
A. Tôi không làm việc cho người sử dụng lao động cố định.
B. Công ty tôi từng làm việc đã giải thể và tôi không thể thu thập bằng chứng giấy tờ từ người sử dụng lao động trước đây
và không có bất kỳ bằng chứng chứng minh thu nhập nào khác.
C. Lý do khác, vui lòng ghi rõ:
Giờ làm việc Hàng tháng (Chỉ áp dụng cho trường hợp đăng ký miễn giảm phí cho trung tâm chăm sóc trẻ em / mẫu giáo cả ngày
cho nhóm từ 0-3 tuổi)
Làm việc _____ giờ mỗi tháng.
Tuyên bố: Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và đầy đủ.
Chữ ký của thành viên gia đình tham gia vào hoạt động kinh doanh trên (nếu không phải người nộp đơn) ：__________________
Tên của Người nộp đơn

：

Số HKID của Người nộp đơn

Chữ ký của Người nộp đơn

：

Ngày

SFO75B(E) (Vietnamese)
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：

：

