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 ਨਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੇਰੋਲ 
 
ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (WCB) ਨ ੂੰ  ਪੇਰੋਲ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਹਸਾਬ 
ਰੱਖਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪਰੀਮੀਅਮ ਰਵੱਚ ਰਕੂੰਨਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
 
ਪੇਰੋਲ ਰਵੱਚ ਕਾਰਮਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਸਰਸਰੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਾਰਮਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਮਲ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। (ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਮਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, WCB ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਲਈ FAQ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਰਨਰਧਾਰਨ ਨ ੂੰ  ਦੇਖੋ।) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਪੇਰੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੇਰੋਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਲਈ 
ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਰਜਹੀ ਹੈ।  
 
ਪੇਰੋਲ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨ ਿੱ ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 
 
WCB ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਮਦਨੀ ਉਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰਦੂੰਦੀ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਮੇ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੇ ਕੂੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਪੇਰੋਲ ਸਾਰੇ ਕਵਰਡ ਕਾਰਮਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਨ ੂੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਰਵੱਚ ਰਨੈੱਜੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ) 
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ T4 ਸਰਲੱਪ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ। 
 
ਕ ਿੱ ਲ ਪੇਰੋਲ ਅਤੇ ਨਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੇਰੋਲ ਨ ਿੱ ਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
 
ਪਰਤੀ ਕਾਮੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਜਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਰਜਆਦਾਤਰ ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ 
ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਵਸ਼ਾ ਹੈ। 2022 ਰਵੱਚ, ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ $150,000 ਹੈ। 2023 ਲਈ, ਰਨਰਧਾਰਨ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ $153,380 ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਭਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰੀਮੀਅਮ ਚਾਰਜ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚਤਮ ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।  
 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2022 ਲਈ $150,000 ਦੀ ਅਰਧਕਤਮ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਕੁੱ ਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕੋ ਰਜਹੀ ਰਕਮ ਹੈ।  
 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 2022 ਲਈ ਅਰਧਕਤਮ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਉਸ 
ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਕਮਾਈ $150,000 ਦੇ ਅਰਧਕਤਮ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਵਜੋਂ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱ ਲ ਪੇਰੋਲ 
ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਦਬੂੰਦੀ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੇਰੋਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਉੱਚਤਮ ਨਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਨੰੂ ਨਕ ੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ: 
 
ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲ 2022 ਰਵੱਚ ਦੋ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ $160,000 ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ $135,000 ਕਮਾਏ। 2022 
ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ $150,000 ਹੈ। 
 
2022 ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਪੇਰੋਲ $295,000 ਹੈ ($160,000 + $135,000 = $295,000)। 
 
2022 ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਪੇਰੋਲ $285,000 ਹੈ ($150,000 + $135,000 = $285,000)। 
$285,000 ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਰਜਸਨ ੂੰ  WCB ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ 2022 ਪਰੀਮੀਅਮ ਨ ੂੰ  ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
2023 ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ ਕਾਮਾ $168,000 ਅਤੇ ਦ ਜਾ ਕਾਮਾ $142,000 ਕਮਾਏਗਾ। 2023 ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ 
ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ $153,380 ਹੈ। 
 
2023 ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਪੇਰੋਲ $295,380 ਹੋਵੇਗੀ ($153,380 + $142,000 = $295,380)। 
ਕੁੱ ਲ ਤਨਖਾਹ ਰਸਰਫ਼ ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ (ਸਾਲਾਂ) ਲਈ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 
$295,380 ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਰਜਸਨ ੂੰ  WCB ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ 2023 ਪਰੀਮੀਅਮ ਨ ੂੰ  ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੀ ਨਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪਿੱਧਰ ਕ ਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ? 
 
ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਰਨੈੱਜੀ ਕਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ 
ਮਾਤਰ ਮਾਲਕ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ – ਇਹ ਰਵਅਕਤੀ ਉੱਚਤਮ ਰਵਕਲਰਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਵੀ ਹਨ ਜੋ 2023 ਰਵੱਚ $153,380 ਹੈ।  
 
ਰਨੈੱਜੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, WCB ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਨੈੱਜੀ ਕਵਰੇਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। 
 
ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰੀਮੀਅਮ ਉੱਚਤਮ ਤੇ ਅਧਾਨਰਤ ਹੈ, ਕਾਨਮਆਂ ਦੇ ਲਾਭ  ੀ ਉੱਚਤਮ ਤਿੱ ਕ ਸੀਨਮਤ ਹਨ। 
 
ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਖਮੀ ਕਾਰਮਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 2023 ਲਈ $153,380 ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ 
ਆਮਦਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਰਮਤ ਹਨ। ਰਧਆਨ ਰਦਓ ਰਕ, ਰਨੈੱਜੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ 
ਹੋਣਗੇ ਜੋ (2023 ਲਈ $153,380 ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਰਵਕਲਰਪਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ) ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਰਮਤ 
ਹਨ। 
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ਕੀ ਇਿੱ ਥੇ ਕਾਨਮਆਂ ਲਈ ਨਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਨਉਨਤਮ ਪਿੱ ਧਰ ਹੈ? 
 
ਨਹੀਂ, ਕਾਰਮਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਰਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਰਨੈੱਜੀ ਕਵਰੇਜ (ਇਕੱਲੇ 
ਮਾਲਕਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ) ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਜੋ 2023 ਰਵੱਚ $27,670 ਹੈ। 
 
ਨਕਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਨਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਨਾਮ ਨਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ  ਜੋਂ ਦੇਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
 
ਪੇਰੋਲ ਰਵੱਚ ਕਾਰਮਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਸਰਸਰੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਾਰਮਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਰਰਪੋਰਰਟੂੰਗ ਸ਼ਾਰਮਲ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਆਮਦਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਰਵਰਨਊ ਏਜੂੰ ਸੀ (CRA) ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਮਆਂ ਦੇ T4 ਤੇ ਰਰਪੋਰਟ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਮਦਨੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ WCB ਨ ੂੰ  ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਆਮਦਨੀ ਦੀ CRA ਰਵੱਚ ਰਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸਨ ੂੰ  WCB ਦੇ ਰਹਸਾਬ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੋਲ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 
ਅੂੰ ਰਤਕਾ ਏ ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
ਰਧਆਨ ਰਦਓ: ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਰਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ CRA 
ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਲਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਨ ੂੰ  ਕਰ ਯੋਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ WCB ਦ ਜੇ ਰਮਹਨਤਾਨੇ ਨ ੂੰ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਰਵਸ਼ੇ 
ਵਜੋਂ ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
 

ਅੰਨਤਕਾ A 
 
ਨਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ
 
CRA (ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਰਨਊ ਏਜੂੰਸੀ) ਨ ੂੰ  ਰਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ T4 (T4A ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਗੈਰ T4 ਕਮਾਈਆਂ। ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀਆਂ 
ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ: 
 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ 
ਪਰਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ (ਜਦੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਬਜ਼ਨਸ ਰਰਕਾਰਡਾਂ ਰਵੱਚ ਰਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ CRA ਰਵੱਚ ਨਹੀਂ) 
ਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਫਾਇਰ ਜਾਂ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਵਰਕਰ (ਪਰੀਮੀਅਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਰਗਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਰਕ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ) 

 
  



 

ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤ ੇਇਸ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਰਨਯਮ (The Workers Compensation Act and 

Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
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ਨਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੇਰੋਲ 
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ਗੈਰ-ਨਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ 
 
ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਨਗਰ ਰਨਗਮ ਸੂੰਚਾਲਨ), T4 ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਰਟੂੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਨਰੀਖਣ ਰਡਊਟੀ 
ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ 
ਲਾਭਅੂੰਸ਼ (ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨ ੂੰ  T5 ਤੇ ਰਦੱਤੇ ਗਏ) 
ਵਾਧ  ਕਮਾਈ (ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਧਕਤਮ ਰਨਰਧਾਰਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈਆਂ) 
ਇੱਕ ਵੋਲਨਟੀਅਰ ਨ ੂੰ  ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਭੁਗਤਾਨ ਭੱਤਾ 
ਤਨਖਾਹ  
ਨਗਰ ਰਨਗਮ ਕਾਊਂਸਲਰ (ਕਾਊਂਰਸਲ ਰਵੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਬਗੈਰ) 
ਦ ਜੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੂੰ ਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸ ਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 
ਆਓਟਵਰਕਰ ਆਮਦਨੀ ਰਜਵੇਂ ਮਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੂੰ ਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (The Workers Compensation Act of 
Manitoba) ਰਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਨਰਵਰਤੀ ਲਾਭ 
ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ (ਕਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ) 
ਸੇਵਾ ਰਨਰਵਰਤੀ ਭੱਤਾ ਰਜਸਨ ੂੰ  ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ਲੂੰ ਬੀ ਸੇਵਾ/ਦਫਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਨੀ 
ਰਵਛੋੜਾ/ਰਵਛੋੜਾ  
ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਲੋਨ ਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਬਮਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਭਰਰਆ ਕਰੈਰਡਟ 
ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 
ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਰਕਰਤ ਪਾਰਟਨਰਰਸ਼ੱਪ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 
ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਕਮਾਈਆਂ  
ਰਵਰਧਆਰਥੀ ਇਨਾਮ, ਤਨਖਾਹ, ਬਰਸਰੀਜ਼, ਸਕੋਲਰਰਸ਼ਪ ਦੇਣਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 
WCB ਲਾਭ 

 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਗ ਪੇਅਰੋਲ ਸਬੂੰਧੀ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਨ ੂੰ  204-954-4505 ‘ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਵੱਚ ਟੋਲ ਫਰੀ 1 855-954-4321 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 4505 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
assessmentservices@wcb.mb.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 


