Φύλλο Φορολογικών Πληροφοριών Ιανουάριος 2022
Πώς να κάνετε τη φορολογική σας δήλωση
Χρειάζεστε βοήθεια για τη φορολογική σας δήλωση; Η Φορολογική
Υπηρεσία του Καναδά (CRA) διαθέτει δωρεάν «φορολογικές κλινικές» για
επιλέξιμα άτομα μέσω του Κοινοτικού Προγράμματος Εθελοντών Φόρου
Εισοδήματος.
Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο δωρεάν φορολογικών κλινικών στην
περιοχή σας στον ιστότοπο του CRA Canada.ca/revenue-agency. Ο Δήμος
του Τορόντο προωθεί επίσης δωρεάν φορολογικές κλινικές. Μπορείτε να
μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο toronto.ca ή καλώντας το 311.
Μπορείτε επίσης να κάνετε τη φορολογική σας δήλωση διαδικτυακά,
χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα παρακάτω λογισμικά Netfile που
είναι εγκεκριμένα από το CRA:
• CloudTax
• H&R Block (online)
• SimpleTax
• Turbotax
• UFile Εκπτώσεις φόρου και παροχές
Εκπτώσεις φόρου και παροχές
Κάνοντας τη φορολογική σας δήλωση κάθε χρόνο, μπορεί να είστε
επιλέξιμος/η για διάφορες εκπτώσεις φόρου και παροχές.
Το Πρόγραμμα Φόρος Ατόμων και Οικογενειών με χαμηλά
εισοδήματα (LIFT)
• Παρέχει έκπτωση μέχρι $850 στον ατομικό φόρο εισοδήματος σε
εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα και με το ελάχιστο προβλεπόμενο
εισόδημα, και μέχρι $1.700 σε ζευγάρια

Επίδομα Τέκνων του Οντάριο
• Παρέχει ένα επίδομα μέχρι $1.434 για κάθε τέκνο ετησίως σε οικογένειες
με χαμηλό έως μέτριο εισόδημα, είτε εργάζονται ή όχι
Το Επίδομα Ontario Trillium (OTB)
• Το Επίδομα Ontario Trillium περιλαμβάνει την Έκπτωση Φόρου Πωλήσεων
του Οντάριο, που βοηθά τους κατοίκους του Οντάριο με χαμηλό εισόδημα
στους φόρους πωλήσεων που πληρώνουν. Η μέγιστη ετήσια έκπτωση είναι
$313 για κάθε ενήλικα και κάθε τέκνο στην οικογένεια.
• Η Επιστροφή Φόρου Ενέργειας και Ακίνητης Περιουσίας αποτελούν επίσης
μέρος του Επιδόματος Ontario Trillium. Ωστόσο, τα περισσότερα κτήρια
του TCHC απαλλάσσονται από τους δημοτικούς φόρους εκπαίδευσης και
ακίνητης περιουσίας, και οι κάτοικοι αυτών των κτηρίων δεν δικαιούνται
επιστροφή φόρου ακίνητης περιουσίας.
• Ένας κατάλογος των κτηρίων του TCHC για τα οποία αυτό πληρώνει
φόρους εκπαίδευσης και ακίνητης περιουσίας θα αναρτηθεί διαδικτυακά
στο torontohousing.ca/taxexempt. Μπορείτε επίσης να καλέσετε το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών του TCHC στο 416-981-5500 για να
επιβεβαιώσετε αν το TCHC πληρώνει τους φόρους ακίνητης περιουσίας
του κτηρίου σας.
Επίδομα Τέκνων του Καναδά (CCB)
• Το μέγιστο ετήσιο επίδομα είναι $6.765 για κάθε τέκνο κάτω των 6 ετών
και $5.708 για κάθε τέκνο μέχρι 17 ετών.
• Το CCB περιλαμβάνει επίσης το επίδομα αναπήρων τέκνων. Το μέγιστο
επίδομα είναι $240 μηνιαία για κάθε επιλέξιμο τέκνο.
Επίδομα Εργαζομένων του Καναδά (CWB)
• Αυτή η καταβαλλόμενη επιστροφή φόρου παρέχει φορολογικές
ελαφρύνσεις για άτομα με χαμηλό εισόδημα και οικογένειες του εργατικού
δυναμικού. Η μέγιστη καταβολή είναι $1.381 για μεμονωμένα άτομα και
$2.379 για οικογένειες.

• Το CWB περιλαμβάνει επίσης μια προσαύξηση αναπηρίας. Η μέγιστη
καταβολή είναι $713 για επιλέξιμα μεμονωμένα άτομα ή για οικογένειες.
Επιστροφή GST/HST
• Αυτή η τριμηνιαία καταβολή που απαλλάσσεται από φόρο βοηθά άτομα
και οικογένειες με χαμηλό και μέτριο εισόδημα να αντισταθμίσουν μέρος
του φόρου αγαθών και υπηρεσιών GST ή του εναρμονισμένου φόρου
πωλήσεων HST που πληρώνουν
• Η μέγιστη ετήσια επιστροφή είναι $451 αν είστε μόνος/η, $592 αν είστε
έγγαμος/η ή με σύμφωνο συμβίωσης, και $155 για κάθε τέκνο ηλικίας κάτω
των 19 ετών.
Εγγυημένο Συμπλήρωμα Εισοδήματος (GIS)
• Ένα μηνιαίο αφορολόγητο επίδομα σε Ηλικιωμένους συνταξιούχους που
έχουν χαμηλό εισόδημα και κατοικούν στον Καναδά.
• Η μέγιστη ετήσια καταβολή είναι $919.
Επιστροφή Φόρου Ηλικιωμένων του Οντάριο για Δημόσιες
Συγκοινωνίες
• Αυτή η καταβαλλόμενη επιστροφή φόρου βοηθά τους ηλικιωμένους άνω
των 65 ετών για τα έξοδα δημοσίων συγκοινωνιών.
• Μπορείτε να διεκδικήσετε έως και $3.000 σε επιλέξιμα έξοδα δημοσίων
συγκοινωνιών και να λάβετε έως και $450 ετησίως.

