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T5007 PAHAYAG NG MGA BENEPISYO 
 

Ano ang T5007? 

 

Ang T5007 ay isang pahayag na ipinalabas ng Workers Compensation board na nag-

uulat ng partikular na mga benepisyo sa kabayaran sa pinsala na ibinabayad sa iyo o 

sa ngalan mo sa buong taon na base sa kalendaryo.   

 

Ang mga benepisyo ba ng WCB ay nabubuwisang kita? 

 

Hindi nabubuwisan ang mga benepisyo ng WCB. Gayunman, ang T5007 ay dapat na 

isama sa iyong netong kinita dahil ito ay ginagamit upang kuwentahin ang iba’t-

ibang mga kredito sa buwis tulad ng Child Tax Benefit, GST credit, at Guaranteed 

Income Supplement. 

 

Ano-anong mga benepisyo ang kasama sa T5007? 

 

Ang T5007 ay kinabibilangan ng mga sumusunod na benepisyo: 

 mga benepisyo sa kawalan ng suweldo  

 mga benepisyo sa pensyon MALIBAN sa mga gawad para sa kahinaan ng 

kakayahan sa mga claim na may petsa na naganap ang aksidente 

makalipas ang Disyembre 31, 1991 

 Natatanging Karagdagang Kabayaran (SAC) 

 mga benepisyo sa pagreretiro (buwanan at buong halaga na mga 

pagbabayad). 

 

Ang mga kabayaran sa medikal na tulong, kabayaran sa Survivor’s Lump Sum 

(Kabuuang Bayad ng Nakaligtas) at Group Life Insurance (Life Insurance ng Grupo) 

ay hindi kasama sa T5007. Ipinapahiwatig sa mga regulasyon sa pagbubuwis ng 

Canada Revenue Agency na lahat ng mga bayad na kasama sa T5007 ay batay sa 

petsa nang naipalabas ang mga ito. Halimbawa, kung ang isang bayad para sa 

kawalan ng suweldo na sumasaklaw sa nakaraang mga taon ay nagawa ngayong 

taong ito, ang buong pagbabayad ay sa T5007 ng taong ito.   

 

Ang napinsalang manggagawa o employer ba ang tatanggap ng T5007? 

 

Kahit ibabayad ng WCB ang mga benepisyo sa iyong employer, ibig sabihin, kahit 

patuloy kang bibigyan ng suweldo ng iyong employer habang ikaw ay tumatanggap 

ng mga kabayaran, tatanggap ka ng T5007.   

 

Kung patuloy akong babayaran nang tuwiran ng aking employer sa halip ng 

tatanggap ng mga benepisyo mula sa WCB, kailangan ko pa bang iulat ang T5007 sa 

aking tax return? 



 

Ang lathalang ito ay ipinapagkaloob bilang pangkalahatang impormasyon. Hindi ito nilalayon 

na maging legal na payo, at hindi dapat asahan na bilang tulad. Para sa mas tiyak na 

impormasyon, tingnan ang The Workers Compensation Act and Regulations and WCB Policies. 

Ang mga dokumentong ito ay makukuha sa website ng WCB sa wcb.mb.ca. 
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Kung binayaran ka ng iyong employer batay sa iyong gross wages (kabuuang 

suweldo), tatanggap ka rin ng isang T4 na magpapakita ng isang halaga sa Kahon 

77. Kailangan mong iulat ang iyong T5007 at T4 sa iyong tax return.  

 

Ako ay nagkaroon nang mahigit sa isang claim sa panahon ng isang taon. Bakit 

nakatanggap lamang ako ng isang T5007? 

 

Ang WCB ay nagbibigay ng isang T5007 para sa lahat ng iyong mga claim, sa halip 

na isang T5007 para sa bawat claim. Ang T5007 Detailed Remittance ay nakalakip 

kung mayroong maramihang mga claim na kasama.  

 

Kailan ko matatanggap ang aking T5007 at ano ang kailangan kong gawin kung 

kailangan ko ng duplicate? 

 

Ang mga T5007 ay ipapadala sa iyo bago lumampas ang Pebrero 28. Mangyaring 

hintayin ang iyong T5007 sa koreo hanggang Marso 7. Kung hindi mo pa 

natatanggap ang iyong T5007 sa pagsapit ng petsang ito, tumawag sa aming 

General Inquiry line sa 204-954-4922 o walang bayad sa 1-855-954-4321 upang 

humiling ng duplicate. 

 

Ano ang gagawin ko kung ang impormasyon sa T5007 ay hindi tama? 

 

Kung sa iyong palagay, ang iyong impormasyon sa iyong T5007 ay hindi tama, 

mangyaring tawagan ang aming General Inquiry line sa 204-954-4922 o walang 

bayad sa 1-855-954-4321. 

 

Bilang isang manggagawa, kung ikaw ay mayroong mga katanungan kung paano 

kukumpletuhin ang iyong tax return (pormularyong nagsasaad ng kabuuang taunang 

kita ng isang manggagawa), mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na opisina 

ng CRA o tumawag sa kanilang linya para sa pagtatanong sa 1-800-959-8281.   

 

Bilang isang employer kung ikaw ay mayroong mga katanungan kung paano 

kukumpletuhin ang iyong mga employee’s T4 slip (pormularyong ibinibigay sa 

employer kung saan nakasaad dito na binayaran niya ang kita, komisyon, allowance 

at mga benepisyo ng kaniyang mga manggagawa), mangyaring makipag-ugnayan 

sa iyong lokal na opisina ng CRA o tumawag sa kanilang linya sa pagtatanong sa 1-

800-959-5525.  

http://wcb.mb.ca/

