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PAGKUWENTA NG MGA BENEPISYO SA KAWALAN NG SUWELDO
Binabayaran ng Workers Compensation Board of Manitoba (WCB, Lupon ng
Kabayaran ng mga Manggagawa ng Manitoba) ang mga mga benepisyo ng
nawalang sahod batay sa pagkawala ng iyong kakayahang kumite.
Paano kinukuwenta ng WCB ang aking antas ng benepisyo?
Kinukuwenta ng WCB ang iyong mga benepisyo sa kawalan ng suweldo sa apat na
hakbang:
Hakbang 1: Kinukuwenta ang mga gross na kita
Ginagamit ng WCB ang iyong mga kita sa iyong employer sa pinsala upang
kuwentahin ang iyong mga gross na kita at gagamitin ang iyong mga regular na kita
sa panahon ng pinsala o average na mga taunang kita, habang pumipili ng
pormulang pinakamahusay na kumakatawan sa pagkawala ng iyong mga kita.
Kung, bilang resulta ng iyong pinsala, nawawalan ka ng kita mula sa ibang mga
pinagkukunan, isasama ang mga ito sa iyong mga gross na kita.
Hakbang 2: Kinukuwenta ang mga netong kita
Upang malaman ang mga netong kita, inilalapat ng WCB ang mga posibleng
pagbabawas at mga kredit sa buwis. Nakabatay ang mga pagkukuwenta sa mga
pamantayang pagbabawas at mga kredit sa buwis na ginagamit ng Canada
Revenue Agency (CRA, Ahensya ng Kita ng Canada), na may pagsangguni sa
Income Tax Act.
Kabilang sa mga posibleng pagbabawas ang:
• buwis sa kita,
• Canada Pension Plan (CPP),
• mga primyum sa Employment Insurance (EI, Seguro sa Trabaho), at
• iba pang mga pagbabawas na maaaring itatag ng Lupon ng mga Direktor sa
pamamagitan ng regulasyon.
Kabilang sa mga kredit sa buwis ang mga nai-claim para sa pangunahing personal
na halaga, halaga para sa asawa o kinakasama (kung hindi sila nagtatrabaho), mga
umaasang anak, mga gastusin sa pangangalaga ng anak at mga bayad sa suporta
kung iuulat mo ang mga kreditong ito sa iyong income tax return.
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ABISO: Ang mga posibleng pagbabawas ay kumakatawan sa mga tinantiyang
halagang aasahan mong bayaran; ngunit walang pagbabayad ang aktwal na
ginawa sa iyong ngalan para sa buwis sa kita, mga kontribusyon sa CPP o mga
premium sa EI.
Hakbang 3: Pinagpapasyahan ang antas ng benepisyo ng WCB
Ang mga netong kitang pinagpapasyahan sa hakbang 2 ay gagamitin upang
kuwentahin ang iyong antas ng benepisyo sa kawalan ng suweldo:
• Sa karamihan sa mga sitwasyon, ang antas ng iyong benepisyo sa WCB ay
nakabatay sa 90% ng mga netong kita.
• Kung ang iyong mga netong kita ay mas mababa sa o katumbas ng mga kitang
minimum wage, ang antas ng iyong benepisyo ay magiging 100% ng mga
netong kita.
• Kung 90% ng iyong mga netong kawalan ng kita ay mas mababa sa kung ano
ang iyong natatanggap batay sa 100% ng pinamababang average na mga
kita, gagamitin ng WCB ang mas mataas na antas na ito kapag
pinagpapasyahan ang antas ng iyong benepisyo.
Ang pinakamababang taunang mga kita na may bisa mula Oktubre 1, 2019 ay
$24,232 at ang halagang ito ay nananatiling pareho rin sa Enero 1, 2020.
Hakbang 3: Mga diskuwento sa buwis (sheltering) ay salik sa antas ng benepisyo
HIndi binubuwisan ang mga benepisyo ng WCB. Upang mabawi ang benepisyo sa
buwis na nilikha ng iyong nabawasang nabubuwisang kita, binabawasan ng WCB
ang antas ng benepisyo sa mas malapit na sumasalamin sa iyong taunang
pagkawala ng mga kita.
HALIMBAWANG PAGKUWENTA NG BENEPISYO
Mga Pagkuwenta sa Benepisyo ng Single, walang Umaasa
Kabuuang
Kabuuang
100% ng
90% ng
100% ng
Lingguhang
Taunang
Netong
Netong
Netong
Suweldo
Suweldo
Aktuwal
Sheltered
Sheltered
(Lingguhan)
(Lingguhan)
(Lingguhan)
$
150.00
$ 7,800.00
$
143.35
n/a
$ 142.49
$
200.00
$ 10,400.00
$
189.99
n/a
$ 189.13
$
440.00
$ 22,880.00
$
361.91
n/a
$ 346.50
$
600.00
$ 31,200.00
$
472.64
$ 412.47
n/a
$
900.00
$ 46,800.00
$
674.98
$ 591.82
n/a
$ 1,200.00
$ 62,400.00
$
866.94
$ 757.96
n/a
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Kasal, Asawa ay Hindi Nagtatrabaho, Dalawang Umaasa
Kabuuang
Kabuuang
100% ng
90% ng
100% ng
Netong
Lingguhang
Taunang
Netong
Netong
Suweldo
Suweldo
Aktuwal
Sheltered
Sheltered
(Lingguhan)
(Lingguhan)
(Lingguhan)
$ 150.00
$ 7,800.00
$
143.35
n/a
$ 142.49
$ 200.00
$ 10,400.00
$
189.99
n/a
$ 189.13
$ 440.00
$ 22,880.00
$
413.86
n/a
$ 413.00
$ 600.00
$ 31,200.00
$
540.60
$ 470.57
n/a
$ 900.00
$ 46,800.00
$
740.02
$ 633.75
n/a
$ 1,200.00
$ 62,400.00
$
929.07
$ 797.26
n/a
Lubos na mahalaga na inyong iulat ang wastong impormasyon para sa buwis sa WCB
dahil sa makabuluhang diperensyang nagagawa nito sa pagkuwenta ng benepisyo.
Mangyaring tandaan:
Ang mga kredit sa buwis at/o ibinabawas na buwis na mailalapat sa petsa ng pinsala,
at isinasangguni sa hakbang 1, ay mananatiling nakatakda sa unang dalawang taon,
kahit na magbago ang iyong katayuan sa panahong iyon.
Isang eksepsyon ay kung hindi makukuha ang iyong impormasyon sa panahong
tinanggap ang claim, sa kasong iyon, ibabatay ang aming mga kalkulasyon
sa ”walang asawa na walang dumedepende” hanggang sa matanggap ang iyong
impormasyon. Aayusin ang mga kabayaran sa panahong iyon, na retroactive sa
petsang nagsimula kang tumanggap ng mga benepisyo sa kawalan ng suweldo.
Sinisiguro nitong hindi maaantala ang mga kabayaran sa claim ng kakulangan ng
impormasyon.
Kung hindi ka pumapayag na magbigay ng impormasyon sa buwis, kaklasipikahin ka
bilang walang asawa na walang dumedepende at walang pag-aayos na gagawin
sa loob ng dalawang taon.
Ang mga bayad sa sustento ay hindi kuwalipikado sa pagpapasya ng mga
dumedepende. Ngunit ang mga kabayarang ito ay gagamitin upang bawasan ang
halaga ng kitang napapailalim sa kalkulasyon ng buwis sa kita.
Mayroon bang mga eksepsyon sa pamamarang ginamit sa pagkuwenta ng
pagkawala ng kakayahang kumita?
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.
01/19
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Oo, ang mga ’baguhan’, ’kabataang manggagawa’ at mga idineklarang
manggagawa ay mga eksepsyon. Sa ilang mga kaso, pinapahintulutan kami ng
Workers Compensation Act na tingnan ang hinaharap upang magtatag ng mga
average na kita batay sa iyong posibleng pagkawala ng kakayahang kumita.
Mailalapat lamang ang pamamaraang ito sa mga katangi-tanging pagkakataong
matatagpuan sa mga baguhan at kabataang manggagawa (isang taong mas bata
sa edad na 28 taon na nagkaroon ng pagmatagalang pagkawala ng kakayahang
kumita).
Ang mga idineklarang manggagawa ay sinumang tao o grupo ng mga taong
idineklarang mga manggagawang nagtatrabaho sa gobyerno at saklaw sa ilalim ng
Workers Compensation Act. Sa kasong ito, ang mga benepisyo ay ibabatay sa hindi
bababa sa kalahati ng Pang-industriyang Average na Suweldo sa panahon ng
pinsala.
Abiso: Ang lahat ng seksyong nauugnay sa kalkulasyon ng mga benepisyo ay
nalalapat sa mga pinsala sa trabaho at mga nauugnay na nauulit na pinsalang
nangyari noong o pagkatapos ng Enero 1, 2006. Ang lahat ng pinsalang nangyari
bago ang 2006 at mga nauugnay na nauulit na pinsala ay patuloy na babayaran
alinsunod sa lehislasyon, mga patakaran at pamamaraan na nangyari bago ang Bill
25 – The Workers Compensation Act, na ipinasa noong 2005.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkuwenta ng mga benepisyo,
mangyaring tumawag sa iyong adjudicator (tagapasya) o case manager
(tagapamahala ng kaso).

