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ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 90% ਕੱਢਣਾ

ਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੈਨਿਫਿਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋ।

ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹਾਨ ੀਪ ੂਰਤ ੀ ਸਬ ੰਧ ੀ ਕਾਨ ੂ ੰਨ ਦ ੀ ਧਾਰਾ 56

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 90% ਦੇ 
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਨਿਫਿਟ ਦੇਣੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ  ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਿਕਤਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਨਿ ਯਮਾਂ ਦ ੀ ਧਾਰਾ 1(2)

ਇਹ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮੇ (EI), ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਅਤੇਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਰਕਮਾਂ 
ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 1(2)

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ “ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ 
ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ $100 ਤਕ ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ 
ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ:

(a) ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮ ੇਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ

(b) ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ

(c) ਉਸ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਕਮ

*ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ।

ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੈਨੇਡਾ 
ਸਰਕਾਰ (ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ CRA) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚਾਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ EI, CPP ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਲਈ ਵਰਕਰ ਕੋਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ 
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰਟਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ EI, CPP ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਵਰਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 90% ਦੇ 
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਨਿਫਿਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਹਾਨ ੀਪ ੂਰਤ ੀ ਦ ੇ ਚਾਰਟ ਸਾਡ ੇ ਪਾਲਿ ਸ ੀ ਮ ੈਨ ੁਅਲ ਦ ੀ ਅ ੰਤਿ ਕਾE 
ਵਿ ੱਚ ਮਿ ਲ ਸਕਦ ੇ ਹਨ:

https://www.wcb.ab.ca/about-wcb/policy-manual/appendices/
appendix-e.html

ਵਕਕਰਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਜੀ ਹਾਲਾਤ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਾਇਲ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨ ੀਤ ੀ 04-01 ਦਾ ਭਾਗ 2 ਵ ੀ ਉ ੱਪਰ ਦਿ ੱਤ ੀ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

1.  ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਕੱਢਣ ਲਈ, WC ਨਿਯਮਾਂ  ਦੇ s.1 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ, WCB ਵਰਕਰ ਦੀ 
ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ $100 ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ $100 ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, WCB $50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ 
ਨੂੰ $100 ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ, $19,550 ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ $19,600 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਦੇ 
ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕਸਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, WCBਹਰ ਕਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ $100 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 
ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 90% 
ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਫਤੇਵਾਰ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਦਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ: ਅੰਤਿਕਾ E, ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਚਾਰਟ)। 

ਉਦਾਹਰਣ 1:

ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਮਾਰਚ 2019 ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ $60,600.00 ਹੈ।

ਵਰਕਰ ਲਈ ਤੱਥ ਪੱਤਰ
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ਉਦਾਹਰਣ 2:  

ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਨਵਰੀ 30, 2021 ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ $113,000.00 ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ 1 
ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਿਕਤਮ ਦੀ 
ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2021 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਿਕਤਮ $98,700 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰ $98,700 ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ 
ਦਾ 90% ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੁਅਲ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ E ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ 
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਟ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 90% ਦੀ ਅਤੇ ਹਫਤੇਵਾਰ ਦਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ।  
ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨਿਫਿਟ $1250.83 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਹਫਤੇਵਾਰ ਦਰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 90%

ਉਦਾਹਰਣ 1:  60,600 795.33 3,455.90 46,078.65 41,470.79

ਉਦਾਹਰਣ 2:  98,700 1,250.83 5,435.13 72,468.45 65,221.60

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ 
ਲਈ ਹਾਨ ੀਪ ੂਰਤ ੀ ਚਾਰਟ

ਵਰਕਰ ਲਈ ਤੱਥ ਪੱਤਰ
ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 90% ਕੱਢਣਾ
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