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Trường hợp Maria và Fernando 

Maria và chồng là Fernando cùng làm việc quét dọn cho một khu văn phòng lớn vào ban ñêm. Họ ñược hired 
thuê bởi một người kinh doanh công ty quét dọn lớn. Mỗi người nhận ñược lương hai lần một tháng.  

Tháng Hai là thời gian khai thuế thu nhập cho các thu nhập năm kế trước của họ. Họ hỏi người của công ty quét 
dọn về các bản báo thuế T4 của mình. Họ cần trình báo trên mẫu khai thuế tổng số tiền người này ñã báo cho 
Chính phủ về khoản thuế thu nhập.  

Người này nói, “Quý vị không phải là nhân viên. Quý vị là người làm hợp ñồng.” 

Người này ñã không gửi bất kỳ khoản thuế thu nhập nào của họ cho Chính phủ. Ông ta nói, “Quý vị làm chủ 
doanh nghiệp của mình.”  

Maria và Fernando ñã có thu nhập, nhưng họ chưa trả thuế thu nhập. Họ không nghĩ là họ ñã làm chủ doanh 
nghiệp, cho nên họ không hề dành dụm tiền ñể ñóng thuế.  

Họ cũng không lưu giữ các giấy biên nhận cho các chi phí. Không có giấy biên nhận, họ không thể yêu cầu 
khấu trừ các khoản cho kinh doanh.  

Họ ñã phải dùng tiền dành dụm ñể trả thuế thu nhập và khoản CPP nợ chính phủ. 

Quý vị nghĩ rằng Maria và Fernando là nhân viên hay người tự làm chủ doanh nghiệp?  
 
 
 
 
 
Họ ñáng lẽ nên nhận gì từ chủ hãng thuê nếu họ là nhân viên? 
 
 
 
 
 
Nếu họ tiếp tục làm việc như là người quét dọn theo hợp ñồng, họ nên làm gì ñể chuẩn bị tốt hơn cho kỳ khai 
thuế thu nhập sang năm?  
 
 
 
 
 
Maria và Fernando nên nói chuyện với ai nếu họ có câu hỏi?  
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