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Como fazer a sua declaração fiscal
Precisa de ajuda com os seus impostos? A Agência de Finanças do
Canadá (CRA) proporciona a pessoas elegíveis para tal espaços para
apresentarem a sua declaração fiscal gratuitamente, através do Programa
Comunitário de Declarações Fiscais.
Pode encontrar uma lista de espaços onde o pode fazer na sua área, no
sítio web da CRA, em Canada.ca/revenue-agency. A Câmara de Toronto
também promove espaços deste tipo, podendo encontrar mais
informações em toronto.ca, ou ligando para o 311.
Também pode fazer a sua declaração fiscal online, usando um destes
programas da Netfile, aprovados pela CRA:
• CloudTax
• H&R Block (online)
• SimpleTax
• Turbotax
• UFile Tax créditos e benefícios
Subsídios e benefícios fiscais
Ao fazer a sua declaração fiscal todos os anos, poderá ter direito a
diversos subsídios e benefícios fiscais
Imposto para indivíduos e famílias com rendimentos baixos (LIFT)
• Proporciona até 850$ em benefícios fiscais para trabalhadores com
rendimentos baixos, ou que aufiram do salário mínimo, podendo ir até
1700$ para casais.

Abono de família do Ontário
Proporciona um pagamento máximo de 1434$ por criança, por ano, para
famílias cujos rendimentos sejam baixos ou médios, independentemente
de estarem a trabalhar ou não.
Subsídio Ontário Trillium
• O Subsídio Ontário Trillium inclui o Subsídio Fiscal de Vendas do Ontário,
que proporciona benefícios fiscais a residentes do Ontário com
rendimentos baixos pelos impostos ao consumo de paguem. O benefício
máximo anual é de 313% por cada adulto e criança da família.
• O Subsídio Energético e Imobiliário do Ontário também faz parte deste
subsídio Ontário Trillium. No entanto, a maior parte dos edifícios da TCHC
estão isentos de impostos sobre imóveis e educação, sendo que os
inquilinos destes edifícios não se qualificam para este subsídio imobiliário.
• Será afixada uma lista dos imóveis da TCHC que pagam impostos sobre
imóveis e educação em torontohousing.ca/taxexempt. Também pode
entrar em contacto com o Serviço de Apoio a Clientes da TCHC em 416981-5500 e confirmar se o imóvel onde reside está sujeito ao pagamento
de impostos imobiliários.
Abono de família do Canadá (CCB)
• O abono de família máximo anual é de 6765$ por criança com menos de
6 anos, e de 5708$ por criança entre os 6 e os 17 anos de idade.
• O CCB inclui também o subsídio de incapacidade infantil. Neste caso, o
subsídio atinge um máximo de 240$ por mês, para cada criança com
incapacidades.
Benefício fiscal para trabalhadores do Canadá (CWB)
• Este reembolso fiscal proporciona um benefício para indivíduos e famílias
de baixos rendimentos que estejam no mercado de trabalho. O pagamento
máximo é de 1381$ por contribuintes solteiros e 2379$ para famílias.

• O CWB inclui também um suplemento por incapacidade. Neste caso, o
suplemento atinge um máximo de 713$ para contribuintes solteiros
elegíveis ou famílias.
Benefício fiscal GST/HST
• Este pagamento trimestral não tributável ajuda indivíduos e famílias com
rendimentos baixos e modestos, contribuindo para o pagamento do GST
ou HST.
• O pagamento anual máximo é de 451$ para solteiros, 592$ se for
casado/a ou viver em união de facto e de 155$ por cada criança com
menos de 19 anos de idade.
Suplemento de Rendimento Garantido (GIS)
• Este pagamento mensal não tributável destina-se a pensionistas com
rendimentos baixos, que residam no Canadá.
• O pagamento anual máximo é de 919$.
Subsídio de transportes públicos para idosos do Ontário
• Este reembolso fiscal ajuda idosos com mais de 65 anos a cobrir os seus
custos com transportes públicos.
• Pode declarar até 3000$ em despesas de transportes elegíveis e receber
até 450$ por ano.

