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ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਮਿਸ਼ਮਿਤ ਕਰਿਾ  

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਫੱਟੜ ਹੋਣ ਸਮਂੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ (ਪਰਮਾਿਂੈਟ) 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ (ਿੌਿ ਪਰਮਾਿਂੈਟ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ |

ਸਥਾਈ ਕਾਿੇ 
ਸਥਾਈ ਕਾਨਮਆਂ ਿੰੂ ਸਾਲ ਦੇ ੧੨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਸਵਾਇ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ | 
ਉਿ੍ਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲੇਔਫ਼ ਦੇ ਅਧੀਿ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦੀ |

ਅਸਥਾਈ ਕਾਿੇ 
ਅਸਥਾਈ ਕਾਨਮਆਂ ਿੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ੧੨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਂੋ ਘੱਟ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ 
ਲੇਔਫ਼, ਸ਼ੱਟ ਡਾਊਿ, ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਸਥਾਈ ਕਾਨਮਆਂ ਿੰੂ ਉਿ੍ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ 
ਮੁਤਾਨਿਕ ਮੌਸਮੀ (ਸੀਜ਼ਿਲ), ਠੇਕੇ ਤੇ (ਕੌਿਟੈ੍ਕਟ) ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ/ਆਰਜ਼ੀ (ਟੈਮਪਰੇਰੀ) ਕਾਮੇ ਵੀ ਨਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਉਜਰਤ ਇਵਜ਼ ਲਾਭ ਵਜਂੋ ਿੈਿੰੂ ਮ ਕੰਿ ੀ ਰਾਸ਼ ੀ ਿੁਹਈਆ ਹੋਵੇਗ ੀ ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਸਿੰਨਧਤ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੰਮ ਤੇ ਿਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਜਰਤ 
ਇਵਜ਼ ਲਾਭ (ਵੇਜ ਨਰਪਲੇਸਮਂੈਟ ਿੈਿੀਨਫ਼ੱਟ) ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਂੋ | ਸਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 
ਸਮਂੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਿ ਦੇ ੯੦ % ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਮਤੀ ੧ ਸਤੰਿਰ ੨੦੧੮ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਿ ਸਾਲ ਦੀ ਅਨਧਕਤਮ 
ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੈ  |

ਤੁਹਾਿੰੂ ਮ ਕਵਂੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮ ਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਖ਼ਤ ਿੇਰ ੀ ਆਿਦਿ 
ਮ ਕੰਿ ੀ ਸ ੀ ?
ਨਜ਼ਆਦਾ ਸੂਰਤਾਂ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਦਾਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤਂੋ ਠੀਕ ਪਨਹਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਗਰੌਸ ਆਿਦਿ ਦੀ ਸਾਿੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਾਿਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ ਿੰੂ ਨਧਆਿ ਨਵੱਚ 
ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |

• ਜੇਕਰ ਨਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਿ ਨਵੱਚ ਜਾਂ ਨਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਤਿਦੀਲੀ ਹੋਈ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜਦਂੋ ਤਂੋ ਇਹ ਿਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿ ਉਸ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਿੀ ਿੰੂ ਪੋ੍-ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਫਰ ਉਸ ਆਮਦਿ ਰਾਸ਼ੀ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਿੰੂ 
ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ |

• ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਿਹੀਂ ਰੱਨਿਆ ਨਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਿੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਨਮਤੀ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ ਿੰੂ ਪੋ੍ ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਨਫਰ ਇਸ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |

ਗਰੌਸ ਆਿਦਿ ਨਵੱਚ ਹੇਠ ਨਲਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: ਛੱੁਟੀਆਂ/ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ ਦੀ ਤਿਖ਼ਾਹ (ਭੁਗਤਾਿ), ਵੱਧ ਘੰਟਟੇ 
ਕੰਮ (ਓਵਰ ਟਾਈਮ), ਨਸ਼ਫਟ ਪ੍ੀਮੀਅਮ (ਕੰਮ ਦੀ ਿਾਰੀ ਦੇ ਨਮਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਧੀਕ ਭੁਗਤਾਿ), ਿੋਿਸ ਜਾਂ ਨਫਰ 
ਕੰਮ ਤਂੋ ਨਮਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਰ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੋਰ ਆਮਦਿ ||

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਤੀ ਘੰਟਾ, ਪ੍ਤੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਿਾ ਆਮਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ ਦਾ ਨਹਸਾਿ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |

ਉਧਾਹਰਣ 

ਤੁਹਾਡ ੀ ਤਿਖ਼ਾਹ $੫,੦੦੦.00  ਪ੍ਤ ੀ ਮਹ ੀਿਾ ਹੈ |

$੫,੦੦੦.00  ਪ੍ਤ ੀ ਮਹ ੀਿਾ X ੧੨ ਮਹ ੀਿੇ  = $੬੦,੦੦੦.੦੦੦ ਸਲਾਿਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ 

ਜਦਂੋ ਤੁਸ ੀ ਂਿੇਰ ੀ ਗਰੌਸ ਆਿਦਿ ਮ ਿਸ਼ਮ ਿਤ ਕਰ ਲਂੈਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ ੀ ਂਿੇਰ ੀ 
ਿੈੱਟ ਆਿਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਮ ਕਵਂੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ?
ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਿੰੂ ਕਿੇਡਾ ਮਾਲ ਏਜੰਸੀ (ਕੈਿੇਡਾ ਰੈਵੀਿ੍ੂ ਏਜੰਸੀ - ਸੀ ਆਰ ਏ) ਵੱਲਂੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਸਾਿੰੂ ਿਰਾਿਰ ਦੇ ਸੀ ਪੀ ਪੀ, ਇਮਪਲੌਇਨਮੰਟ ਇੰਨਸ਼ਓਰਿਸ ਐਂਡ ਇਿਕਮ ਟੈਕਸ ਅਮਾਊਟਂ ਿਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 
ਨਜਿ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਿੈਟੱ ਆਮਦਿੀ ਦਾ ਅਿੁਮਾਿ ਲਗਾਉਦੇਂ ਹਾਂ |   ਨਫਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੈਟੱ ਆਮਦਿ ਦਾ 
੯੦% ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |

ਜੇਕਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਸਿਂੇ ਿੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਿ ਸ ੀ, ਤਾਂ ਮ ਿਰ ਕ ੀ 
ਹੋਵੇਗਾ ?
ਜੇਕਰ ਫੱਟੜ ਹੋਣ ਸਮਂੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿੌਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਿੌਕਰੀ 
ਿਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰਿ ਸਮਂੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਮਦਿੀ ਿੰੂ ਵੀ 
ਨਧਆਿ ਨਵੱਚ ਰੱਿੀਏ |   ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੰੂ ਕੌਿਕਰੰਟ ਰੇਟ ਕਨਹੰਦੇ ਹਾਂ | 

ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦ ੀ ਦਰ ਮ ਵੱਿ ਦੋ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਗ ੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇਹ 
ਸੰਭਾਮ ਵਤ ਸ ੀ ਮ ਕ  ਕੰਿ ਦਾ ਿਾ ਹੋਣਾ, ਕੰਿ ਤਂੋ ਲੇ ਔਫ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਿੌਸਿ ੀ 
ਛੱੁਟ ੀਆਂ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿ ਦ ੀ ਅਵਧ ੀ ੧੨ ਿਹ ੀਮ ਿਆਂ ਦ ੀ ਿਹ ੀ ਂ
ਹੋਣ ੀ ਸ ੀ |

ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਦਰ 

• ਜੋ ਦਰ ਪਨਹਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਦਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਕ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ੧੨  ਮਹੀਿੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਿਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ ਕੀ ਹੋਣੀ 
ਸੀ |

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨਮਤੀ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜਸ ਨਮਤੀ ਤੱਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਿਾ ਲੱਗਦੀ | ਇਸ ਨਮਤੀ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਇੱਕ ਿਵੀਂ 
ਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੰੂ ਿੇਸ ਰੇਟ ਕਨਹੰਦੇ ਹਾਂ |

ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਸ ਦਰ (ਬੇਸ ਕੰਿਪਿਸੇਸ਼ਿ ਰੇਟ)

• ਤੁਹਾਡਾ ਿੇਸ ਰੇਟ ਉਸ ਨਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਦਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਦੀ ਆਸ ਸੀ (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੱਟ ਿਾਂ ਲੱਗਦੀ) ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਿਂੈਟ ਰੇਟ ਿਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਕੀ ਦੇ ਦਾਹਵੇ ਦੇ ਲਾਭ 
ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ) |

• ਇਹ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਗਰੌਸ 
ਆਮਦਿ ਿੰੂ ਲੈ ਨਕ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤਂੋ ਿਾਹਰ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਮੌਸਮੀ/ਸੀਜ਼ਿਲ) ਿੰੂ ਵੀ ਨਵਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਸ ਰੇਟ ਨਵੱਚ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |
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ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ (ਜਾਰੀ ਹੈ) 

ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਿਾਗ਼ਿਾਿੀ ਕੰਪਿੀ ਿਾਲ਼ ੧ ਅਪੈ੍ਲ ਤਂੋ ੩੦ ਸਤੰਿਰ ਤੱਕ (੬ ਮਹੀਿੇ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਖ਼ਮੀ 
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 

$੫,੦੦੦.੦੦ ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਿਾ ਕਮਾਏ | ੧ ਅਕਤੂਿਰ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕਓਂਨਕ 
ਅਨਜਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ |

$੫,੦੦੦.00  ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਿਾ X ੧੨ ਮਹੀਿੇ  = $੬੦,੦੦੦.੦੦੦ ਸਲਾਿਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ 

ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਜ਼ੀ (ਟੈਿਪਰੇਰੀ ਰੇਟ) ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਿਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ $੬੦,੦੦੦.੦੦੦ ਤੇ ਅਧਾਨਰਤ 
ਹੋਵੇਗੀ |

ਅਕਤੂਿਰ ੧ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੇਸ ਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਜ਼ੀ ਦਰ ਅਤੇ ਿਾਗਿਾਿੀ ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਿਾਲ਼ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਅਵਧੀ ਦੇ ਸਲਾਿਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰ (ਰੇਟ) ਦਾ ਨਹਸਾਿ 
ਲਾਵਾਂਗੇ |

$੬੦,੦੦੦.੦੦ ਿੰੂ ੧੨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਫਰ ੬ ਮਹੀਨਿਆਂ ੬ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਸਲ ਕਾਰਜ 
ਅਵਧੀ)  ਿਾਲ਼ ਗੁਣਾ ਕਰੋ = $੩੦,੦੦੦.੦੦ ਸਲਾਿਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ |

ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਰੇਟ $੩੦,੦੦੦.00 ਸਲਾਿਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

ਹੋਰ ਆਿਦਿ

ਿਾਗਿਾਿੀ ਕੰਪਿੀ ਦੇ ਿਾਲ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਵਧੀ ਤਂੋ ਿਾਹਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਆਮਦਿ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਿੰੂ 
ਨਧਆਿ ਨਵੱਚ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਕਓਂਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਮਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਨਦਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਵੀ ਮੌਸਮੀ (ਸੀਜ਼ਿਲ) ਸੀ 
(ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ) |

 ਤੁਸੀਂ ਨਪਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦਂੋ ਅਕਤੂਿਰ ਤਂੋ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਿਰਫ਼ ਹਟਾਈ ਉਸ ਸਮਂੇ ਦੀਆਂ ਤਿਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰਨਚਆਂ 
(ਪੇ ਸਟੱਿਸ) ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਿ | ਤਿਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰਨਚਆਂ ਿੇ $੨੩,੦੦੦ਦੀ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਜਸ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਸ ਰੇਟ ਨਵੱਚ ਜੋਨੜਆ ਨਗਆ ਸੀ |

$੩੦,੦੦੦.੦੦ (ਿੇਸ ਰੇਟ) + $੨੩,੦੦੦.000 (ਹੋਰ ਆਮਦਿ) = 

$੫੩,੦੦੦.੦੦ 

ਨਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿੇਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ $੫੩,੦੦੦.੦੦ ਸਲਾਿਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਿ ਹੋ ਨਗਆ 

ਿੈਿੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਿਾਹ ੀਦ ੀ ਹੈ | ਿੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਮ ਕਹੜੇ ਸਰੋਤ ਹਿ ?
ਸੈਕਸ਼ਿ ੫੬ ਔਫ਼  ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਮਪਿਸੇਸ਼ਿ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਿ ੧(੨) ਔਫ਼ ਜਿਰਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਿਸ ਅਪਂੈਟਨਡਕਸ 
ਈ, ਡਿਲਯੂ ਸੀ ਿੀ ਦੇ ਪਾਨਲਸੀ ਮੈਿੂਅਲ ਨਵੱਚਂੋ |

ਡਿਲਯੂ ਸੀ ਿੀ ਪਾਨਲਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ I - ਇਸਟੈਿਨਲਨਸ਼ੰਗ ਿੈਟੱ ਅਰਨਿੰਗਸ 

ਡਿਲਯੂ ਸੀ ਿੀ ਪਾਨਲਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ II - ਚੈਪਟਰ ੪ (ਿੈਿੀਨਫ਼ੱਟਸ) ਸਿਜੈਕੱਟ ਏ੧ (ਜਿਰਲ)

ਡਿਲਯੂ ਸੀ ਿੀ ਪਾਨਲਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ II - ਚੈਪਟਰ ੪ (ਿੈਿੀਨਫ਼ੱਟਸ) ਸਿਜੈਕੱਟ ਏ੨ (ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਸਰਕਮਸਟਂੈਸੀਸ)

੯੦ % ਔਫ਼ ਿੈਟੱ ਅਰਨਿੰਗਸ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ


