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/ مالی فائده  امالکاور مکمل ہونا چاہئے۔ کوئی بهی شخص جو دهوکہ دہی سے  شمار حقيقی و اعداد ديا گيا ذاتی گوشوارے ميںاس  :انتباه
 سال کی قيد کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ 10کے تحت زياده سے زياده  210پر چوری آرڈيننس، باب  ہونےاعتراف جرم  کرتا ہے حاصل

 

 منافع اور نقصان اکاؤنٹ: IIنمونہ 
  ڈرائيور الریٹيکسی ڈرائيور /  آزاد پيشہ(

 )منی بس ڈرائيور وغيره / 
جاسکتا ہے) يا(براه راست پُر ک  

  منافع اور نقصان اکاؤنٹ: III نمونہ
 ))بشمول واحد ملکيت / شراکت دار کاروبار( والے شخص کے لئے چالنےکاروبار (

 جاسکتا ہے) يا(براه راست پُر ک
 

  مندرجہ ذيل کاروبار ميں مصروِف عمل 

 نام: خاندانی رکن کا

 

 

 )دائره لگائيں براه کرم(منی بس ڈرائيور  / الری ڈرائيور / ٹيکسی ڈرائيور
 

 دائره لگائيں) براه کرم(گاڑی ليز پر لينے واال  / گاڑی کا مالک
 

 الئسنس نمبر
 ：(صرف گاڑی کے ليے)

 

) I(اکاؤنٹ کا منافع اور نقصان 
  )تک) 2021مارچ  31سے  2020 يلاپر يکم(

 

 )HK($ آمدنی
 $ (صرف گاڑی کے مالک کے ليے)کرايہ .1 

 $ والے کاروبار سے منافعچلنے .2

 تمام اشياء اور رقم کی تقسيمبرای کرمديگر (.3 
 کی وضاحت کريں) 

$ 

 

(A)  ُکل آمدنی 
 
$ 

  

  )HK($) کے بغير کرايہ(گاڑی کے اخراجات 
گاڑی کے مالک پر ہوتا کا اطالق  5 تا 2 کا اطالق گاڑی ليز پر لينے والے پر ہوتا ہے 2 اور 1(

 ہے)
 

 $ گاڑی کے کرايے کی فيس  .1 

 $ ايندهن کے چارجز  .2 

 $ انشورنس کی قسط  .3 

 $ مرمت کی فيس  .4 

 $ فيسالئسنس  .5 

 تمام اشياء اور رقم کی تقسيم براه کرمديگر ( .6
 کی وضاحت کريں)

$ 

 

(B)  ُکل اخراجات 

 
$ 

 

 ]*کل اخراجات –(B)یکل آمدن  (A)[ خالص منافع
  

$ 

 

  )کرنا چاہئيے۔ پُرميں  IV اس رقم کو گهريلو درخواست فارم کے حصہ(

تو خساره کو شمار نہيں کيا  ،>(B)–(A)0کہجيسا (اگر مجموعی آمدنی کل خرچ سے کم ہے  *
  جائے گا جيسا کہ کاروبار کے نقصان کو مجموعی گهريلو آمدنی سے 

 نہيں جا سکتا ہے کاٹا
 کی وجہ) پيش کرنے:(آمدنی کا ثبوت فراہم نہ تبصره

 

)II() سال کی عمر کے گروپ کے لئے پورا دن کنڈرگارٹن 0-3صرف (ماہانہ کام کے گهنٹے  

 )ہے اطالقدرخواست کرنے کے لئے قابل  کی چهوٹ ميں چائلڈ کيئر سينٹر کی فيس/ 

 ۔گهنٹے کام کرنا _____ هافی م

کاروبار  االرکن کے دستخط جو مندرجہ ب خاندان کے
 ：ميں مشغول ہے

 ：درخواست گزار کا نام

 ：نمبر  HKIDدرخواست گزار کا
 

 ：  : درخواست گزار کے دستخط

 ：تاريخ
 

  مندرجہ ذيل کاروبار ميں مصروِف عمل 

 ：مرکن کا نا کےخاندان

 

  ：کمپنی کا نام

  ：کاروبار کی نوعيت

  ：کمپنی کا پتہ

 (%          )    ：يا شراکت داری يتملک واحد

  (اگر يہ ايک اشتراک ہے تو منافع اشتراک تناسب کی وضاحت کريں۔ 
  ))(%50کہ شراکت داری  ےجيس

 
)I(اکاؤنٹ کا منافع اور نقصان 
 )تک 2021مارچ  31سے  2020 يلاپر يکم(

 
) A( آمدنی ُکل$)HK(  $ 

  )HK($اخراجات
نہيں کرنا  کو شاملاور کسی بهی گهريلو اخراجات  اخراجات ہيں کے(مندرجہ ذيل کمپنی کے چلنے 

 چاہيئے)

 $ مال تجارت پر خريداری کی الگت

 $ پانی کے چارجز

 $ بجلی کے چارجز

 $ گيس کے چارجز

 $ ٹيلی فون کے چارجز

 $ کرايہ اور نرخ

مالزمين کے نشان کے عالوه ديگر ‘ #‘ذيل ميں 
 $  کی تنخواه

 $ اخراجات نقل و حمل کے

 $ سفر کے اخراجات

 $ انشورنس کی قسط

 $ مشينری کی مرمت اور بحالی کے ليے فيس

تمام اشياء اور رقم کی تقسيم کی  براه کرمديگر (
 وضاحت کريں)

$ 

  )HK($ديگر اخراجات 
  مالک کی تنخواه  ＃

 $ اس کمپنی کی طرف سے ادا کرده

  اس کمپنی کی جانب سے ادا کرده خاندان کے دوسرے رکن کی تنخواه ＃

 )(نام
  $ 

  

)B(  کل اخراجات$)HK(  $ 

 اس کمپنی کی طرف سے ادا کرده مالک ＋*اخراجات کل–(B) مجموعی آمدنی ()A() =یگهريلو آمدن

 #ديگر خاندن کے رکن کی تنخواه /
 = HK$  

 )چاہئيے۔ نیپر کرميں  IV فارم کے حصہاس رقم کو گهريلو درخواست (

تو خساره کو شمار نہيں کيا جائے  ،>(B)–(A)0کہ  ےجيس(خرچ سے کم ہے  ُکل اگر مجموعی آمدنی *
 نہيں  جا سکتا ہے۔ اٹاکگا جيسا کہ کاروبار کے نقصان کو مجموعی گهريلو آمدنی سے 

 کی وجہ) پيش کرنے (آمدنی کا ثبوت فراہم نہ :تبصره

  

)II(  ماہانہ کام کے گهنٹے) چائلڈ   /سال کی عمر کے گروپ کے لئے پورا دن کنڈرگارٹن 0-3صرف
 )ہے اطالقکی درخواست کرنے کے لئے قابل  ميں چهوٹکيئر سينٹر کی فيس 

  .گهنٹے کام کرنا _____ هافی م

 ：مالک کے دستخط (اگر درخواست گزار نہيں ہے)
 

 ： کا نام:اردرخواست گز

  ：نمبر HKID درخواست گزار کا

  ：درخواست گزار کے دستخط

 ： :                                               تاريخ
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  خود سے تيار کرده آمدنی کی تقسيم: IV نمونہ

 فائی واالص/ تعميراتی کارکن / رينوويشن کارکن / عمومی کارکن اور  پهيری واال(

  )انہيں کر سکتجو آمدنی ثبوت فراہم 

  )کريںپُراشياء کوتمام  مندرجہ ذيل کرمه برا (

  )ہےکيا جا سکتا  پُر راست هبرا (

/  امالککوئی بهی شخص جو دهوکہ دہی سے اور مکمل ہونا چاہيئے۔  حقيقی شمار و اعدادميں ديا گيا ذاتی  گوشوارےاس  :انتباه
سال کی قيد کی  10کے تحت زياده سے زياده  210پر چوری آرڈيننس، باب  ہونےاعتراف جرم  ،کرتا ہےمالی فائده حاصل 

 سکتا ہے۔سزا کا مستوجب ہو 

 ： رکن کا نام کے مندرجہ ذيل کاروبار ميں مصروف عمل خاندان

 )ايک رکن کی آمدنی کی معلومات پر مشتمل ہونی چاہيے۔ کے ہر خود تيار کرده آمدنی کی تقسيم صرف خاندان(

  اوالد: * درخواست گزار / شريک حيات / ور درخواست گزار کے درميان تعلقخاندان کے رکن ااس 

 ) براه مہربانی نامناسب اشياء کو حذف کريں * (
 ： تعميراتی) مثالً:صنعت کی نوعيت (

 ： (جيسا کہ تعميراتی کارکن)عہده 
   

  :یاصل آمدن 
کريں۔ کسی بهی مہينے کو خالی نہ  پُر$ 0 کرمہے تو براه آمدنی نہيں  آپ کے پاس ايک مخصوص مہينے کیاگر  کريں۔ پُراصل اعداد و شمار  کرمبراه ( 

ميں ہے، تو آپ کو چهوڑيں۔ مزيد برآں، بقايا جات ميں کی جانے والی ادائيگی کے لئے، مثال کے طور پر، اگر اپريل کی تنخواه کيلئے ادائيگی کی تاريخ مئی 
  )کرنا چاہئے۔ پُر اپريل کے مہينے ميں تنخواه کی رقم کو

 2021 2020 
 

:HK $ اپريل        :HK $  جنوری       $ HK:           ستمبر 

:HK $ $ HK:      مئی  اکتوبر             :HK $  فروری 

:HK $ $ HK:      جون  نومبر             :HK $            مارچ 

:HK $ جوالئی         :HK $ دسمبر                

:HK $             اگست 

 

 :$ HK ساالنہ آمدنی  ُکل
 

 کو چنا جا سکتا ہے۔) ايک سے زائد جزوکا نشان لگائيں۔  ”“مناسب خانے ميں براه کرم ادائيگی کا طريقہ (

 A.   چيک سے نقدی / نقد ادائيگی 

 B.  بينک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام دکهانے والے صفحہ کے ساته ٹرانزيکشن ريکارڈ کی نقل فراہم  کرمبراه (براه راست کريڈٹ سے /چيک سے
رقم کو اجاگر کريں۔ ُکلتصديق کے لئے رنگ کے ساته  کے گرد دائره لگائيں اور اندراجکريں، 

ضروری تبصرے پيش کريں،ساته ان کے  براه کرم کے لئے، کسی بهی اندراج عالوهآمدنی کے 
 )آپ کے خاندان کی آمدنی کے حساب کتاب ميں رقم کو شامل کر سکتا ہے۔ SFO بصورت ديگر

  

  

  

 کا نشان لگائيں)”“خانے ميں  وںزمو ه کرمکی وجہ (برا نےآمدنی کا ثبوت فراہم نہ کر 

 A.  کوئی متعين آجر نہيں ہے۔ا مير 

 B.  اور ميں سابقہ آجر کی طرف سے دستاويزی ثبوت حاصل نہيں کرسکتا اب ختم ہو چکی ہے کے ليے ميں نے کام کيا جس کمپنی 

 کوئی دوسرا آمدنی کا ثبوت ہے۔ نہ ہی ميرے پاساور 

 C. واضح کريں، ديگر :  
 

   )کرنے کے لئے قابل اطالق ہےکی درخواست چهوٹ سال کی عمر کے گروپ کے لئے پورا دن کنڈرگارٹن / چائلڈ کيئر سينٹر کی فيس  0-3ماہانہ کام کے گهنٹے (صرف 

 گهنٹے کام کرنا۔  هافی م
  

 اعالميہ: ميں اعالن کرتا ہوں کہ مندرجہ باال معلومات مکمل اور درست ہيں۔
  

 :)کے ايک رکن کے دستخط جو مندرجہ باال کاروبار ميں مشغول ہے (اگر درخواست گزار نہيں ہے خاندان
 

：نمبرHKIDکادرخواست گزار：درخواست گزار کانام

  ：تاريخ  ：دستخط ادرخواست گزار ک
   

 


