ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਾਰਚ 23, 2020 Media inquiries
ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਨੁੰ COVID-19 ਸੁੰ ਕਟ ਦੇ ਪਰਭਾ
ਨਾਲ ਨਵ ਿੱ ਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਮਿੱ ਰਥਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਵਿਤ 3 ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਣ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
“ਸਾਡੀ ਪਵਹਲ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਵਠਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬੇ ਨੁੰ ਮ ਬਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੁੰ ਕਟ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੱ ਭਕਝ
ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਸਮੇ ਵ ਿੱ ਚ ਘਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਬਿੱ ਚਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਾਂ ਲਈ

ਰਰੀ

ਕੈਸ਼ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਰਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ੇਸਨ ਕੈਨੀ,ਪਰੀਮੀਅਰ
ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪ੍
ੌ ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀਜ਼
ਪੈਨਡੈਵਮਕ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੁੰ ਿੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ।
•

ਸਰਕਾਰ ਤਰੁੰ ਤ ਬ ਟ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੁੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐ ਕੇਸ਼ਨ ਪਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ
ਨੁੰ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੈ ਲ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

•

3.4 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁੰ ਵਹਗਾਈ ਵ

ਸਥਾ ਨੁੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੁੰ 2020-21 ਵ ਚ ਲਗਭਗ 87 ਵਮਲੀਅਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਵ ਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਘਰਾਂ ਲਈ 55 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 32 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।

•

ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੁੰ ਇਨਹਾਂ ਬਿੱ ਚਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਲਿੱਗ ਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕ ਪਰਾਂਤਕ ਐ ਕੇਸ਼ਨ ਪਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਿੱ ਿਰ ਦੇ ਨਤੀ ੇ
ੋਂ ਵਮਊਂਸਪਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਿੱ ਿਰ ਨੁੰ ਨਹੀਂ ਿਾਇਆ

ਾ ੇਗਾ।

ਪ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੌਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡੈਫ੍ਰਲ
ੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੁੰ ਕੁੰ ਮ ਤੇ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ

ੋ ਆਪਣੇ

ਆਪ, ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕਤਾ ਨੁੰ ਚਲਦਾ ਰਿੱ ਖਣ ਵ ਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਰੁੰ ਤ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ
ਐ ਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਪਿੱ ਛੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ 458 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ
ੋ ਉਹ ਕਾਵਮਆਂ ਨੁੰ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੰ ਮਕਾ

ਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ

ਸਕਣ।
• ਸਰਕਾਰ ਵਮਊਂਸਪੈਲੀਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ
ਦਰਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਾਂਗ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਨੁੰ ਮਲਤ ੀ ਕਰਨ। ਮਲਤ ੀ ਰਕਮ
ਭਵ ਿੱ ਖ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਾਏਗੀ।
• ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੁੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਬਚਤ ਆਪਣੇ
ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੁੰ ਘਿੱ ਟ ਾਂ ਮਲਤ ੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰਾਹੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਾ ੇ। ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੇ
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਰਬੁੰਿਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵ ਿੱ ਚ
ਰਵਹਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
• ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪਰਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੁੰ ਭਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਬੇ ਨੁੰ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

“ਐ ਕੇਸ਼ਨ ਪਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਵਹਸ਼ਦਾ ਵ

ਸਥਾ ਨੁੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ

ਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸਾਂ(non-residential property taxes) ਦੀ ਸਲੀ ਨੁੰ ਮਲਤ ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੁੰ ਬਚਤ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵ ਿੱ ਚ ਸਿਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਪਾਅ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੁੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ
ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੁੰ ਕੁੰ ਮ ਤੇ ਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ੋ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸ਼ਕਲ ਸਮੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ
ਹੋਈਏ।"

ਟਰੈਵ ਸ ਟੋਜ਼, ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਤ ਮੁੰ ਤਰੀ
ਵਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਵਮਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਡਬਲਯੂਸੀਬੀ(WCB) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁਲਤ ੀ
ਪਰਾਈ ੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ WCB ਪਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ
ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਜ਼ਰਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਾਈਆਂ
ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਆ ਜ਼ਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਿੱ ਖਣ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦਰਾਂ
ਨੁੰ ਕੁੰ ਮ ਤੇ ਾਵਪਸ ਪਰਤਣ ਤੇ ਰਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੁੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਪਰਾਈ ੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੁੰ WCB ਪਰੀਮੀਅਮ ਨੁੰ 2021 ਦੇ ਸ਼ਰ ਤਿੱ ਕ ਮਲਤ ੀ ਕਰਕੇ
ਤਰੁੰ ਤ ਵ ਿੱ ਤੀ ਰਾਹਤ ਵਮਲੇ ਗੀ।
• ਮਾਲਕ

ੋ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ 2020 ਲਈ ਆਪਣੇ WCB ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰ ਚਿੱ ਕੇ ਹਨ ਉਹ

ਛਟ ਾਂ ਕਰੈਵਡਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
• ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਵਮਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ
ਕ ਰ ਕਰੇਗੀ।
•

ਿੱ ਡੇ ਮਾਲਕ(ਇੁੰ ਪਲਾਇਰ) ਆਪਣੇ 2020 ਡਬਲਯਸੀਬੀ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਭਗਤਾਨ 2021 ਤਿੱ ਕ
ਮਲਤ ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਸਮੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਬਰੇਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

• 2020 ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਵਮਆਨੇ ਵਨਿੱ ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ WCB ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ
ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਲਗਭਗ 350 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ ੇਗੀ।
ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪ੍ਾਅ
ਸਬੇ ਦਆਰਾ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੁੰ ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਿੱ ਕੇ ਗਏ ਪਵਹਲਾਂ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਨ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤਿੱ ਕ
ਮਲਤ ੀ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੁੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਸੁੰ ਕਟ ਨਾਲ
ਨਵ ਿੱ ਠਣ ਲਈ 1.5 ਵਬਲੀਅਨ ਹੋਰ ਫੁੰ ਡ ਦੇ ੇਗਾ।
• 50 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਾਲੇ ਬਾਲਗ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਲਈ ਵ ੁੰ ਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰ ੈਂਸੀ
ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ੋ ਵਨਰਭਰ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ
ਇਕਿੱ ਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਲਾ ਮੀ ਇਕਾਂਤ ਾਸ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕਰਤਾ ਵ ੁੰ ਨਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਾਂ ਮਆ ਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਸਾਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਸ ਨੁੰ ਇਿੱ ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵ ਿੱ ਚ ੁੰ ਵਡਆ

ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਂ

ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਅਪਰੈਲ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁੰ ਘੀ ਐਮਰ ੈਂਸੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਾਂਦੀਆਂ।
• ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਖੇਤ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ 90 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਵਬਿੱ ਲ ਭਗਤਾਨ
ਮਲਤ ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਲਤ ਅਤੇ ਸੁੰ ਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਦੀ ੀ ਵਬ ਲੀ ਅਤੇ
ਕਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵ ਿਾ।
• ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵ ਆ ਮਕਤ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਲੋ ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ੋ
ਉਨਹਾਂ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ ਮੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਚ ਹਨ।
ਸਬੰ ਵਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
•

COVID-19 information for Albertans
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