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ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਲੀਫਲੱੈਟ 

 
ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੱੈਟ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇਨਲ�ਡ ਰੈਵੇਿਨਊ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ (Inland 
Revenue Department) ਨਾਲ ਨਿਜਠੱਣ ਵੇਲੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ। 
 
ਸਾਡਾ ਕੰਮ  
 
ਇਨਲ�ਡ ਰੈਵੇਿਨਊ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ (Inland Revenue Department) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਟੈਕਸ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਟਕੈਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 

• ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਟੈਕਸ  
• ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ 
• ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 
• ਿਨੱਜੀ ਅੱਸਐਸੱਮ�ਟ ਅਧੀਨ ਟਕੈਸ 
• ਿਬਜ਼ਨੱੈਸ ਰੇਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਿਡਊਟੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਿਡਊਟੀ, ਏਸ੍ਟੇਟ ਿਡਊਟੀ, ਹੋਟਲ 

ਿਨਵਾਸ ਟੈਕਸ 
 
ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ
 
ਅਸੀ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ: 
 

• ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਰੌ 
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਕੈਸ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਮੰੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਕੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਦਾ ਸਮ� ਿਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। 
• ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਟਕੈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ 

ਦਆੁਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਅਤ ੇਕੀਤੇ ਟਕੈਸ ਦੇ ਅਸੱਐਸੱਮ�ਟ ਦੀਆਂ 
ਕਾਪੀਆਂ। 

 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

Inland Revenue Department 
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region 
of the People’s Republic of China 
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ਹੋਟਲਾਈਨ 187 8088 
ਨੰਬਰ 2519 9316 
ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ taxinfo@ird.gov.hk 
ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ G.P.O. Box 132, Hong Kong 
 Inland Revenue Centre,  

5 Concorde Road, Kowloon, Hong Kong 
 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇ Central Enquiry Counter 
G/F, Inland Revenue Centre,  
5 Concorde Road, Kowloon, Hong Kong 
 
ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ 
ਸਵੇਰੇ 8: 15 ਵਜ ੇਤ� 12:30 ਵਜੇ ਅਤ ੇ
ਦਪੁਿਹਰ 1:30 ਤ� 5:30 ਵਜੇ ਤਕੱ 

 
ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤ ੇਿਲੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ 
ਿਬਨਾਂ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਅਤ ੇਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਠੱ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ, ਅਰਥਾਤ, ਬਹਾਸਾ -
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਿਹੰਦੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਉਰਦ ੂਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ 
ਦਆੁਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
 
ਇਨਲ�ਡ ਰੈਵੇਿਨਊ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.ird.gov.hk) ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਨੰੂ 
ਕਈ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ 
ਡੌਨਲੋਿਡੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਕੈਸ ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ�ਮੁੱਖ ਮੁੱਿਦਆਂ 'ਤੇ ਈ-ਸਮੈੀਨਾਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨਲ�ਡ 
ਰੈਵੇਿਨਊ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਸ ਸਮ� ਚੀਨੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੈ। 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ
 
ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਜ�, ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – 
 

• ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ; 
• ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਦਂੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ; 
• ਟੈਕਸ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤ ੇਸਾਰੇ 

ਲੋੜੀਦਂੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 
• ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
• ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਲ�ਡ ਰੈਵੇਿਨਊ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ 

(Inland Revenue Department) ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ; 
• ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮਵੇਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਗਰਕੂ ਹੋਣ ਦੀ। 
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ਅਸਿਹਮਤ ਹਣੋ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਗਲਤ ਅੱਸਐਸੱਮ�ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦ ੇਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਲ�ਡ ਰੈਵੇਿਨਊ ਦੇ 
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 
ਤ� ਬਾਅਦ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜਾਂ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ 
ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਿਮਆਦ ਤਕ, ਜੇ ਿਕਸ ੇਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇ(ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ-
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ) ਤੁਸੀ ਂਨੋਿਟਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਫਾਈਲ 
ਕਰਨ ਦ ੇਅਯੋਗ ਸੀ। 
 
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਸੱਐਸੱਮ�ਟ ਸਬਧੰਤ ਸਾਲ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਦੰਰ ਜਾਂ ਅਸੱਐਸੱਮ�ਟ ਦ ੇ
ਸੰਬੰਧਤ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਦੰਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਿਵੱਚ ੋਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 
ਿਵਚ ਹੋਵੇ, ਅੱਸਐਸੱਮ�ਟ ਨੰੂ ਦਰਸੁਤ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ 
ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਦੇਵ ੇਿਕ ਿਕ ਿਕਸੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਭੱੁਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਕਲੋ�  ਵਸੂਿਲਆ ਟੈਕਸ 
ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 
 
ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
 
ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ (ਸੁਝਾਅ, ਤਾਰੀਫ਼ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ) ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਸਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 
ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਐਡਰੱੈਸ, ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੰਬਰ, ਆਈਆਰਡੀ ਫਾਇਲ ਰੈਫਰ�ਸ ਨੰਬਰ, 
ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਆੁਰਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:- 
 

ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ 2802 7625 

ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ taxinfo@ird.gov.hk 

ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ G.P.O. Box 11234, Hong Kong 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇ 15/F, Inland Revenue Centre,  
5 Concorde Road, Kowloon, Hong Kong 

 ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ 
ਸਵੇਰੇ 8: 15 ਵਜ ੇਤ� 12:30 ਵਜੇ ਅਤ ੇ
ਦਪੁਿਹਰ 1:30 ਤ� 5:30 ਵਜੇ ਤਕੱ 
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