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Pendahuluan 

Direktur Departemen Dalam Negeri, di bawah wewenang yang ditugaskan oleh Sekretaris 
Departemen Dalam Negeri, dapat menerbitkan pada saat pendaftaran satu pemberitahuan 
konfirmasi yang terkait dengan penerima warisan kecil. Pemberitahuan konfirmasi memastikan 
bahwa penanganan penerima warisan dari orang yang telah meninggal secara spesifik dan 
terjadwal akan dikecualikan dari ketentuan campur tangan yang bisa terkait. Pasal 60K dari 
Peraturan Pengesahan dan Administrasi, Bab 10, Undang-undang Hong Kong, bersifat relevan. 

 

Pendaftaran untuk pemberitahuan konfirmasi 

Pemberitahuan konfirmasi akan mengizinkan pelaksana atau orang yang ditunjuk dengan 
prioritas untuk mengatur ahli waris untuk melakukan pengaturan pada ahli waris kecil dari 
seseorang yang meninggal setelah 11 Februari 2006. 

• Agar memenuhi syarat dalam menerbitkan pemberitahuan konfirmasi1, semua properti 
yang menjadi milik orang yang meninggal di Hong Kong pada saat tanggal kematian harus 
memiliki nilai yang tidak lebih dari $50,000 secara keseluruhan. Orang yang telah 
meninggal juga tidak memiliki properti sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk 
memegang atau sebagai manajer dari Tso atau Tong. 

• Pendaftar harus merupakan pelaksana dari orang yang meninggal atau orang yang 
ditunjuk dengan prioritas untuk mengelola ahli waris. 

• Pendaftaran ditulis dalam Formulir HAEU5, HAEU5-A dan HAEU5-S. Salinan dari formulir 
tersebut tersedia di Unit Dukungan Penerima Warisan di Departemen Dalam Negeri. 
(Silakan simak bagian Pertanyaan di bawah untuk kontak lebih jelas.) Atau cara lain, 
formulir dapat diunduh di situs berikut: http://www.had.gov.hk/estates. 

• Formulir HAEU5-S untuk mengatur jadwal dari semua properti yang dimiliki oleh orang 
yang meninggal pada saat tanggal kematian. Untuk memfasilitasi proses yang dilakukan 
oleh bank, rincian nomor rekening bank termasuk nama terang, nomor rekening dan 
jumlah uang harus disiapkan. Semua rekening harus tertera sebagai nama orang yang 
meninggal tersebut. 

• Setelah pendaftaran selesai diperiksa, pendaftar akan diminta untuk melakukan sumpah 
di dalam afidavit sebagai bentuk kejujuran dan kebenaran dari afidavit tersebut dan 
dilaksanakan sesuai jadwal yang tertera di dalam afidavit tersebut. 

1 Jika pada saat tanggal kematian, orang yang meninggal tersebut memiliki properti lain di Hong Kong bukan 

berupa uang (seperti saham, usaha, tanah, kendaraan bermotor, kotak deposit, perhiasan. Mandatory Provident 

Funds, dan polis asuransi), atau hutang ( seperti tunggakan pajak, hutang bank, overdraft, hutang kartu kredit), 

maka pemberitahuan konfirmasi ini tidak berlaku. 

  

http://www.had.gov.hk/estates


Dokumen pendukung 

Dokumen berikut (asli dan fotokopi) diperlukan untuk mendukung pendaftaran pemberitahuan 
konfirmasi - 

(a) kartu identitas / paspor dari orang yang meninggal; 

(b) surat kematian dari orang yang meninggal; 

(c) kartu identitas / paspor dari pendaftar; 

(d) kehendak terakhir dari orang yang meninggal, jika ada; 

(e) dokumen yang membuktikan hubungan antara orang yang meninggal dengan pendaftar, 
seperti surat nikah atau akta kelahiran, jika pendaftar bukan merupakan pelaksana dari 
orang yang meninggal tersebut; 

(f) surat penolakan yang dilaksanakan oleh orang yang dituju dengan prioritas untuk mengatur 
ahli waris, jika ada; 

(g) surat kematian dari orang yang ditunjuk dengan prioritas untuk mengatur ahli waris, jika 
ada; 

(h) dokumen yang membuktikan hubungan antara orang yang tertulis dalam huruf (f) dan/atau 
(g) dengan orang yang telah meninggal, jika ada; dan 

(i) bukti nota deposit/pernyataan bank/buku bank yang terkait dengan semua rekening bank 
dari orang yang meninggal tersebut, yang menunjukkan saldo rekening bank tersebut pada 
saat tanggal kematian dari orang tersebut dan dalam jangka waktu tiga bulan sebelum 
kematian tersebut. 

Pada saat persetujuan pendaftaran, pemberitahuan konfirmasi dengan salinan jadwal yang 
dilampirkan akan diterbitkan kepada pendaftar. 

 

Pembatalan pemberitahuan konfirmasi 

Jika pendaftar menemukan bahwa informasi yang diberikan di dalam afidavit  dan/atau jadwal 
tersebut tidak akurat (seperti beberapa properti telah dikeluarkan dari jadwal, dan jumlah dari 
uang kas yang dinyatakan tidak benar, orang yang meninggal memegang properti sebagai orang 
yang dipercaya atau manajer dari Tso atau Tong), pendaftar harus memberitahukan Direktur 
Departemen Dalam Negeri dan, jika pemberitahuan konfirmasi telah diterbitkan, mohon 
kembalikan untuk pembatalan. 

Direktur Departemen Dalam Negeri juga dapat memberitahukan kepada pendaftar tentang 
pembatalan dari pemberitahuan konfirmasi jika terdapat kesalahan dalam kertas pendaftaran. 
Pendaftar harus mengembalikan pemberitahuan konfirmasi sesegera mungkin; agar dia tidak 
melanggar hukum, dan dapat menyebabkan hukuman denda pada level 1 (sekitar $2,000). 

Pendaftar dapat mendaftar untuk pemberitahuan konfirmasi jika semua properti yang dimiliki 
oleh orang yang telah meninggal di Hong Kong pada saat tanggal kematian yang semuanya 
merupakan uang yang nilainya tidak melebihi $50,000 dan orang yang telah meninggal tersebut 
tidak memegang properti sebagai orang yang dipercaya atau manajer Tso atau Tong. 

 

Catatan penting 
Pemberitahuan konfirmasi bukan merupakan penggantian untuk perwakilan hibah. Bank dapat 
melaksanakan kebijakan dan menentukan apakah akan mengeluarkan uang dari rekening bank 



tertentu yang disebutkan dalam lampiran jadwal tersebut kepada pemberitahuan konfirmasi bagi 
pelaksana atau orang yang ditunjuk dengan prioritas sebagai pengatur ahli waris tanpa ada 
persetujuan dari pengadilan. 

Pelaksana atau orang yang ditunjuk dengan prioritas untuk mengatur ahli waris, yang mana uang 
tersebut telah dibayarkan, berkewajiban secara hukum untuk mengelola uang tersebut dengan 
benar. 

 

Pertanyaan 

Jika Anda memiliki pertanyaan yang terkait dengan pendaftaran untuk keperluan pemberitahuan 
konfirmasi dari ahli waris kecil orang yang telah meninggal pada tanggal atau setelah 11 Februari 
2006, silakan kunjungi Unit Dukungan Ahli Waris dari Departemen Dalam Negeri – 

 

• Alamat : 3/F, Southorn Centre, 130, Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong 
• Telepon : 2835 1535 
• Faks : 2122 9497 
• E-mail : ebsu@had.gov.hk 
• Situs : http://www.had.gov.hk/estates 
 

Untuk mengatur ahli waris dari orang yang telah meninggal sebelum 11 Februari 2006, silakan 
hubungi Kantor Kewajiban Ahli Waris, dari Departemen Pendapatan Pulau di nomor telepon 2594 

3240. v 
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