2021
ਠ�ਕੇ ਦੇ (ਡੀਮਡ) ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਿਹਸਾਬ
ਇਹ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇੱ ਕ ਠ�ਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ WCB ਰਾਹ� �ਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕਾਮੇ ਮੰ ਨ� ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਡੀਮਡ
ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ WCB ਪ�ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਠ�ਕੇ ਦੇ (ਡੀਮਡ) ਕਾਿਮਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਠ�ਕੇ ਦੇ
(ਡੀਮਡ) ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ, ਦੋਵ� ਇਹਨ� ਿਲੰਕਸ ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
www.wcb.mb.ca/wcb-fact-sheets.

WCB ਇੱ ਕ ਡੀਮਡ ਕਾਮੇ ਲਈ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਿਕਵ� ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਉਦਾਹਰਨ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਡੀਮਡ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਠ�ਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ
ਠ�ਕਾ ਲੇ ਬਰ, ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
WCB ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਡੀਮਡ ਕਾਮੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਠ�ਕੇ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਲੇ ਬਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਹੈ।
ਠ�ਕੇ ਦੇ ਲੇ ਬਰ ਭਾਗ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, WCB ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਾਹ� ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਕੁੱ ਲ ਠ�ਕੇ ਦੀ
ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਇੱ ਕ ਪੱ ਕੀ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੱ ਕੀ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਦਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਔਸਤ ਪ�ਤੀਿਨਿਧ ਅਨੁ ਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ।
ਠ�ਕੇ ਦੀ ਲੇ ਬਰ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹ� ਲੇ ਬਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਠ�ਕੇ ਦੇ (ਡੀਮਡ) ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਠ�ਕੇ ਲਈ ਆਮਦਨੀ
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ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰ ਨਣ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਠ�ਕੇ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ $100,000 ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਾਹ� ਦੱ ਸੀ
ਗਈ ਹੈ। WCB ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸ਼�ਂਖਲਾ
ਿਵੱ ਚ ਿਹਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
1.

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਿਹਸਾਬ

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਾਹ� ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਕੁੱ ਲ ਠ�ਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ
ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਕੇ
ਕੁੱ ਲ ਠ�ਕੇ ਦੀ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਆਮਦਨੀ
ਮੌਜੂਦ ਲੇ ਬਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਦਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ
WCB ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ

$100,000
- 5,000
$95,000
x 25%
= $23,750

�ਤੇ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇ ਬਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਦਰ ਇੱ ਕ ਵਪਾਰਕ ਔਸਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਠ�ਕੇ ਿਵੱ ਚ ਲੇ ਬਰ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ
ਲਗਾ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਲੇ ਬਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਪ�ਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱ ਚ ਇਸਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ WCB ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਕ ਕੀ ਵੱ ਖਰੀ ਲੇ ਬਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2.

ਆਮਦਨੀ ਪਧਰ ਅਤੇ ਲੇ ਬਰ ਪ�ਿ ਤਸ਼ਤ ਦਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ

WCB ਇਹਨ� ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੋ ਕਦਮ� ਿਵੱ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਨ��ਟ
ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਜੀ
ਲੇ ਬਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਦਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾ�ਦਾ ਹੈ।
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ਕਦਮ 1:
WCB ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛਲੇ ਇੱ ਕ ਤ� ਦੋ ਸਾਲ�, ਜ� ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਤੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਤ� ਆਮਦਨ ਕਰ
ਿਰਟ�ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
WCB ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਰੇਇਿਨਊ ਏਜੰ ਸੀ (CRA) ਜ� ਦੂਜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਡੀਮਡ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਜ� ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਨ��ਟ ਵਪਾਿਰਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, WCB
ਿਗਰਾਵਟ ਖਰਚ/ ਪੂੰ ਜੀ ਲਾਗਤ ਭੱ ਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਨ��ਟ ਵਪਾਿਰਕ ਲਾਗਤ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ
ਵਪਾਰ ਪ�ਯੋਗ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ $22,250 ਨ��ਟ ਵਪਾਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਪੂੰ ਜੀ ਲਾਗਤ ਭੱ ਤੇ ਦੀ $5,000 ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ $750 ਦੀ ਘਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਪਾਰ
ਪ�ਯੋਗ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, WCB ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ $28,000 ਤੇ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ WCB ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ $23,750 ਤੋ
$28,000 ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮਦਨੀ ਦਰ $28,000 ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱ ਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ
ਿਮਤੀ ਦਾ ਪੂਰਵ ਿਵਆਪੀ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਕਦਮ 2:
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੇ ਬਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਦਾ ਹੇਠ� ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਹਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ:
•

ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਨ��ਟ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦਾ �ਤੇ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਹਸਾਬ
ਨੂੰ

•

ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੁੱ ਲ ਠ�ਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ (ਕੁੱ ਲ ਠ�ਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਚ� ਕੰ ਪਨੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜ� ਦੂਜੇ
ਕਾਿਮਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਵੇਤਨ ਨੂੰ, CRA ਦੁਆਰਾ ਪੱ ਕੇ ਜ� ਦੂਜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਕੇ ਘੱ ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ।

�ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੇ ਬਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ 29% ਹੋਵੇਗੀ ($28,000 ਨੂੰ
$95,000 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ)।
ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਿਵੱ ਚ, WCB ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤੀ 25% ਤ� 29% ਲੇ ਬਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਿਜਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਲੇ ਬਰ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ �ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ
ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ (The Workers Compensation

Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਿਵਖੇ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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