LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 13(6)
AKTA CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH 1976
Borang ini ditetapkan di bawah Seksyen 57 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976

Borang

CKHT 3

TAHUN TAKSIRAN

2022

CKHT 3 - Pin. 1/2022

BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS PELUPUSAN
A1

Saya / Syarikat
(nama pelupus)

A2

No. Pengenalan / pasport / pendaftaran

A3

No. cukai pendapatan

A4

dengan ini memberitahu bahawa saya
bersetuju untuk melupuskan suatu harta
tanah / syer yang tertakluk kepada Akta
Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
(ACKHT 1976) seperti berikut (maklumat
aset) :

A5

No. hakmilik

No. lot /
unit / blok

Nama syarikat yang
menerbitkan syer
Bilangan syer
dilupuskan

yang boleh dikenakan cukai kepada
(nama pemeroleh)
BAHAGIAN B : KATEGORI PENGECUALIAN / PELUPUSAN TIDAK DIKENAKAN CUKAI

B1

Saya mengakui bahawa pernyataan di bawah adalah lengkap dan benar berkenaan pelupusan harta tanah / syer menurut
ACKHT 1976:

B1a

Telah membuat permohonan pemilihan pengecualian cukai untuk pelupusan kediaman persendirian kepada
Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri di bawah Seksyen 8 ACKHT 1976

B1b

Pelupusan aset mengakibatkan kerugian kerana harga pelupusan adalah kurang daripada harga pemerolehan /
pelupusan aset yang tiada untung atau rugi

B1c

Pelupusan aset yang tidak dikenakan cukai menurut Perenggan 17 Jadual 2 ACKHT 1976
(Lampirkan surat kelulusan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia)

B1d

Pelupusan aset yang dikecualikan cukai di bawah Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah (Pengecualian) /
surat pengecualian
(Nyatakan nombor perintah / nombor rujukan surat pengecualian ........................................................................ )

B1e

Pelupusan aset yang tidak dikenakan cukai / dikecualikan cukai menurut :
(Nyatakan peruntukan ACKHT yang berkenaan .....................................................................................................)

(√) Sila tandakan mana yang berkenaan

Sekiranya saya memberi keterangan yang tidak benar yang menyebabkan pemeroleh gagal menahan dan meremitkan bayaran
 3% - pelupus selain daripada yang tertakluk kepada 5% dan 7%
 5% - Pelupus syarikat diperbadankan di Malaysia / pemegang amanah / kumpulan orang yang didaftarkan di bawah manamana undang-undang bertulis di Malaysia yang melupuskan aset dalam tempoh tiga (3) tahun; atau
 7% - Pelupus individu bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap / wasi bagi simati bukan warganegara dan bukan
pemastautin tetap / syarikat tidak diperbadankan di Malaysia
daripada jumlah balasan atau kesemua wang berkenaan yang mana lebih rendah kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
menurut Seksyen 21B ACKHT 1976, kenaikan cukai sebanyak 10% akan dikenakan terhadap taksiran yang dibangkitkan ke atas
saya.
Dengan ini, saya mengesahkan bahawa perakuan di atas adalah benar dan betul. Jika tidak, tindakan pendakwaan di bawah
Seksyen 30 ACKHT 1976 boleh diambil dan jika disabitkan suatu kesalahan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit
(RM5,000.00).

Tarikh

(hh/bb/ttttt)

Tandatangan Pelupus

PERINGATAN
1. CKHT 3 perlu dikemukakan bersama-sama Borang CKHT 1A atau CKHT 1B ke LHDNM dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pelupusan
harta tanah / syer yang tertakluk kepada ACKHT 1976 supaya pemeroleh tidak perlu membuat bayaran di bawah Seksyen 21B kepada
Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.

2. Salinan CKHT 3 perlu diserahkan kepada pemeroleh untuk dikemukakan bersama-sama Borang CKHT 2A ke LHDNM dalam tempoh 60 hari
selepas tarikh pelupusan harta tanah / syer yang tertakluk kepada ACKHT 1976.

