የግብር ክፍያ የመረጃ ምንጭ ጥር 2022
የግብር ተመላሽ ለማግኘት እንዴት እንደሚያመለክቱ
ግብሮችዎን ለማስመዝገብ እገዛ ይፈልጋሉ? የካናዳ የገቢዎች ኤጀንሲ (ሲአርኤ) በማሕበረሰብ በጎ
ፈቃደኞች የገቢ ግብር ፕሮግራም በኩል ብቁ ለሆኑ ሰዎች የግብር ክሊኒኮችን ያስተናግዳል፡፡
በአካባቢዎ የሚገኙ የነጻ ግብር ክሊኒኮች ዝርዝር በ ሲ አር ኤ ድረ-ገጽ Canada.ca/revenueagency ላይ ማግኘት ይችላሉ፡፡ በአካባቢዎ የሚገኙ የነጻ የግብር ክሊኒኮች ዝርዝር በ ሲ አር ኤ ድረገጽ በክሊኒኮች ላይ ማግኘት ይችላሉ፤ ተጨማሪ መረጃም በ toronto.ca ወይም 311 በመደወል
ማግኘት ይችላሉ፡፡
እንዲሁም በ ሲ አር ኤ የጸደቁትን ማናቸውን የኔትፋይል ሶፍትዌሮችን በመጠቀም ግብሮችዎን በድረ-ገጽ
መስመር ላይ ማስገባት ይችላሉ፦
• ክላውድታክስ
• ኤች ኤንድ አር ብሎክ (በድረ-ገጽ መስመር)
• ሲምፕልታክስ
• ቱርቦታክስ
• ዩፋይል የግብር ክረዲቶች እና ጥቅሞች
የግብር ክረዲቶች እና ጥቅማጥቅሞች
ግብርዎን በየዓመቱ በማስገባት ለተለያዩ የታክስ ክሬዲቶች እና ጥቅማጥቅሞች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ግለሰቦች እና ቤተሰቦች ግብር (ሊፍት)
• ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው እስከ $850 ዶላር በግል የገቢ ግብር እፎይታ ይሰጣል፣ እንዲሁም ዝቅተኛ
ደመወዝ ለሚያገኙ ሠራተኞች እና ላገቡ ሰዎች እስከ $1,700 ይሰጣል፡፡
የኦንታሪዮ የልጆች ጥቅማጥቅም
• እየሠሩ ላሉም ሆነ ለማይሠሩ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች ለአንድ ልጅ በዓመት $1,434 ዶላር
ከፍተኛ ክፍያ ይሰጣል፡፡

የ ኦንታሪዮ ትሪሊዬም ጥቅማጥቅም (ኦቲቢ)
 የ ኦንታሪዮ ትሪሊዬም ጥቅማጥቅሞች የኦንታሪዮ የሽያጭ ግብር ክሬዲትን የሚያጠቃልል ሲሆን ይህም
ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የኦንታሪዮ ነዋሪዎች ለሚከፍሉት የሽያጭ ግብር እፎይታ የሚሰጥ ነው፡፡ በቤተሰብ
ውስጥ ላሉ ለእያንዳንዱ አዋቂም ሆነ ህጻን የሚሰጥ ከፍተኛው ዓመታዊ ክሬዲት ክፍያ $313 ነው፡፡
 የኦንታሪዮ ኢነርጂ እና የንብረት ግብር ክሬዲትም የኦንታሪዮ ትሪልዬም ጥቅማጥቅም አካል ነው፡፡ ይሁን
እንጂ አብዛኞቹ የ ቲሲኤችሲ ህንጻዎች ከማዘጋጃ ቤት ትምሕርት እና ከንብረት ግብር ነጻ ናቸው፡፡
ስለሆነም በእነዚህ ሕንጻዎች ኗሪ የሆኑ ተከራዮች ለንብረት ግብር ክሬዲት ብቁ አይሆኑም፡፡
 የማዘጋጃ ቤት ትምሕርትና የንብረት ግብር የሚከፍልላቸው የ ቲሲኤችሲ ህንጻዎች ዝርዝር በድረ-ገጽ
torontohousing.ca/taxexempt መስመር ላይ ይለጠፋል፡፡ እንዲሁም በቲሲኤችሲ ሕንጻዎች ላይ
የንብረት ግብር መክፈሉን ለማወቅ ከፈለጉ ለቲሲኤችሲ የደንበኛ እንክብካቤ ማእከል በ 416-9815500 ደውለው ማረጋገጥ ይችላሉ፡፡
ካናዳ የልጆች ጥቅማጥቅሞች (ሲሲቢ)
• ከ 6 ዓመት በታች ላሉ ለያንዳንዱ ህጻናት የሚሰጥ ከፍተኛው ዓመታዊ ጥቅማጥቅም ክፍያ $6,765
ዶላር ሲሆን ከ 6 እስከ 17 ላሉት ለእያንዳንዱ ሕጻናት ደግሞ $5,708 ዶላር ይሰጣል፡፡
• ሲሲቢ የአካል ጉዳት ላለባቸው ሕጻናት የሚከፈል ጥቅማጥቅሞችንም ያካትታል፣ ለእያንዳንዱ ብቁ ህጻን
የሚሰጥ ከፍተኛው ጥቅማጥቅም መጠን በወር $240 ነው
የካናዳ ሠራተኞች ጥቅማጥቅም (ሲ ዳብልዩ ቢ)
• ይህ ተመላሽ ሊደረግ የሚችል የግብር ክሬዲት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሥራ ገበታ ለተሠማሩት ግለሰቦች
እና ቤተሰቦች የግብር እፎይታ ይሰጣል፡፡ ለግለሰቦች የሚሰጥ ከፍተኛ ክፍያ $1,381 ሲሆን ለቤተሰብ
ደግሞ $2,379 ነው፡፡
• በተጨማሪም ሲ ዳብልዩ ቢ ለአካል ጉዳተኞች የሚሰጠውን ድጎማ ያጠቃልላል፡፡ ብቁ ለሆነ ለነጠላ
ሰውም ሆን ለቤተሰብ የሚሰጥ ከፍተኛው ክፍያ $713 ነው፡፡
ጂኤስቲ/ኤች ኤስ ቲ ክሬዲት
• ይህ ከቀረጥ-ነጻ የሆነ በየሦስት ወር የሚከፈል ክፊያ ዝቅተኛና መጠነኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰብ
የሚከፍሉትን የጂኤስቲ ወይም የፒኤስቲ ክፍያ እንዲካካስ ያደርጋል፡፡
• ነጠላ ለሆኑት ከፍተኛው ዓመታዊ ክፍያ $451 ሲሆን ላገቡት ወይም አብረው ለሚኖሩት ደግሞ
$592 ዶላር ይሆናል፡፡ እንዲሁም ከ 19 ዕድሜ በታች ላሉት ለእያንዳንዱ $155 ዶላር ይሰጣል፡፡

የተረጋገጠ የገቢ ማሟያ ድጎማ (ጂአይኤስ)
• ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው እና በካናዳ ለሚኖሩ የአረጋውያን ደህንነት ጡረታ ተቀባዮች ወርሃዊ ግብር
የማይከፈልበት ጥቅማጥቅም፣
• ከፍተኛው ወርሃዊ ክፍያ መጠን $919 ዶላር ነው፡፡
የኦንታሪዮ የአረጋውያን የህዝብ ማመላለሻ ትራንዚት ግብር ክረዲት
• ይህ ተመላሽ ሊደረግ የሚችል የግብር ክሬዲት ዕድሜያቸው ከ 65 በላይ የሆኑ አዛውንቶችን በህዝብ
ማመላለሻ ወጪዎች ይረዳል፡፡
• ብቁ የሆኑ ሁሉ የህዝብ ማመላለሻ ወጪዎችን ለመደጎም እስከ $3,000 ዶላር መጠየቅ እና እስከ
$450 ዶላር በየዓመቱ ማግኘት ይችላሉ፡፡

