આવકવેરાની માહિતીસ્ત્રોતનો પર જાન્યુઆરી 2022
તમારું આવકવેરા પરક કેવી રીતે દાખલ કરવુું
શુું તમને તમારું આવકવેરા પરક દાખલ કરવા માટે મદદની જરૂર છે ? કૅનેડા રેવેન્યુ એજન્સી (CRA) પાર િોય
તેવા લોકો માટે કમ્યુહનટી વૉલ્યુન્ટરી ઇન્કમ ટૅક્સ પ્રોગ્રામ કરવા દ્વારા હવના મૂલ્યે ટૅક્સ હક્લહનક્સ પૂરી પાડે છે .
તમે તમારા ક્ષેરમાું CRAની વેબસાઈટ Canada.ca/revenue-agency પર હવના મૂલ્યે ટૅક્સ હક્લહનક્સની
સૂહિને જોઈ શકો છો. ટૉરૉન્ટો શિેર પણ હવના મૂલ્યે ટૅક્સ હક્લહનક્સનુું સમર્થન કરે છે ; તમે વધુ માહિતી
toronto.ca પર અર્વા 311 પર કૉલ કરવા દ્વારા જોઈ શકો છો.
તમે તમારા આવકવેરાને CRA દ્વારા માન્ય કરવામાું આવેલા નીિે આપેલા નેટફાઈલ સૉફ્ટવૅસથ પૈકીનાું કોઈ પણ
સૉફ્ટવૅરનો ઉપયોગ કરીને પણ દાખલ કરી શકો છો:
• ક્લાઉડ ટૅક્સ
• H&R બ્લૉક (ઑનલાઈન)
• હસમ્પલ ટૅક્સ
• ટબો ટૅક્સ
• UFile ટૅક્સ ક્રેડડટ્સ ઍન્ડ બેહનડફટ્સ
ટૅક્સ ક્રેડડટ્સ અને લાભ
દર વર્ષે તમારો આવકવેરો દાખલ કરવાર્ી, તમે હવહવધ ટૅક્સ ક્રેડડટ્સ અને લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે પાર બની શકો
છો.
ઓછી આવક ધરાવતી વ્યહક્તઓ અને પડરવારો માટેનો આવકવેરો (LIFT)
• ઓછી આવક ધરાવતા વ્યહક્તઓ અને ઓછામાું ઓછુ ું વેતન પ્રાપ્ત કરતા કામદારો માટે વ્યહક્તગત આવકવેરામાું
$850 સુધીની રાિત અને દુંપતીઓ માટે $1,700 સુધીની રાિત પૂરી પાડે છે
ઑન્ટેડરયોમાું બાળકને લાભ
• ઓછીર્ી મધ્યમ આવક ધરાવતા પડરવારો માટે, પછી ભલે તેઓ કામ કરતા િોય કે ન કરતા િોય, દર વર્ષે પ્રહત
બાળક $1,434ની મિત્તમ િૂકવણી પૂરી પાડે છે

ઑન્ટેડરયો ડિહલયમનો લાભ (OTB)
• ઑન્ટેડરયો ડિહલયમનો લાભ ઑન્ટેડરયો સેલ્સ ટૅક્સ ક્રેડડટનો સમાવેશ કરે છે , જે ઓછી આવક ધરાવતા
ઑન્ટેડરયોનાું હનવાસીઓ માટે તેઓ જે વેિાણવેરો િૂકવે છે તેમાુંર્ી રાિત મળે છે . પડરવારમાું પ્રત્યેક પુખ્ત વયની
વ્યહક્ત અને બાળક માટે મિત્તમ વાર્ર્ષથક ક્રેડડટ $313 છે .
• ઑન્ટેડરયો ઊજાથ અને હમલકત-વેરો ક્રેડડટ પણ ઑન્ટેડરયો ડિહલયમનાું લાભનો એક ભાગ છે . તેમ છતાું,
મોટાભાગની TCHCની ઈમારતો નગરપાહલકા હશક્ષણ અને હમલકત-વેરામાુંર્ી મુક્ત છે , તેમજ આ ઈમારતનાું
ભાડૂતો હમલકત-વેરો ક્રેડડટ માટે પાર બનતા નર્ી.
• TCHC ઈમારતોની એક સૂહિને, કે તે નગરપાહલકા હશક્ષણ અને હમલકત-વેરો ભરે છે ,
torontohousing.ca/taxexempt માું ઑનલાઈન પોસ્ત્ટ કરવામાું આવશે. તમે એ બાબતની પુહિ કરવા કે
TCHC તમારી ઈમારતનો હમલકત-વેરો ભરે છે કે કેમ, TCHCનાું ગ્રાિક સુંભાળ કેન્રનો 416-981-5500 પર
પણ સુંપકથ કરી શકો છો.
કૅનડે ામાું બાળકોને લાભ (CCB)
• મિત્તમ વાર્ર્ષથક લાભ 6 વર્ષથર્ી નીિેનાું બાળક માટે $6,765 પ્રહત બાળક છે તેમજ 6ર્ી 17 વર્ષથની વયનાું
બાળક માટે $5,708 પ્રહત બાળક છે .
• CCB બાળક હવકલાુંગતાનાું લાભનો પણ સમાવેશ કરે છે . પ્રત્યેક પાર બાળક માટેનો મિત્તમ લાભ પ્રહત મહિને
$240 છે .
કૅનડે ામાું કામદારોને લાભ (CWB)
• આ પરત મેળવવા પાર કરવેરો ક્રેડડટ કામ કરવા માટે ઉપલબ્ધ કામદારો અર્વા કામમાું રોકાયેલા કામદારો અને
તેનાું પડરવારજનો માટે કરમાુંર્ી રાિત પૂરી પાડે છે . મિત્તમ િૂકવણી એકલા રિેતા વ્યહક્તઓ માટે $1,381 છે
તેમજ પડરવારો માટે $2,379 છે .
• CWB હવકલાુંગતા માટેની પડરપૂર્તથનો પણ સમાવેશ કરે છે . પાર િોય તેવા એકલા રિેતા વ્યહક્તઓ અર્વા
પડરવારો માટેની મિત્તમ િૂકવણી $713 છે .
GST/HST ક્રેડડટ
• આ કરમુક્ત હરમાહસક િૂકવણી એવી વ્યહક્તઓને અને ઓછી તેમજ માયાથડદત આવક ધરાવતા પડરવારોને
મદદરૂપ બને છે જે ઓ જે GST અર્વા HST િૂકવે છે તેમાું પયાથપ્ત વળતરનાું ભાગ તરીકે રજૂ કરી શકે છે
• મિત્તમ વાર્ર્ષથક ક્રેડડટ જો તમે એકલા િો તો $451 છે , જો તમે લગ્ન કરેલાું િોય અર્વા મૈરીકરાર િેઠળ
સિજીવન જીવી રહ્યા િો તો $592 છે , તેમજ 19 વર્ષથની નીિેનાું પ્રત્યેક બાળક માટે $155 છે .

ખાતરીપૂવકથ ની આવક માટેની પડરપૂર્તથ (GIS)
• એવા વૃદ્ધાવસ્ત્ર્ા સુરક્ષા હનવૃહત્ત-વેતન પ્રાપ્તકતાથઓ માટેનો એક માહસક હબન-કરપાર લાભ જે ઓ ઓછી
આવક ધરાવે છે તેમજ કૅનડે ામાું હનવાસ કરે છે .
• મિત્તમ માહસક િૂકવણીની રકમ $919 છે .
ઑન્ટેડરયોનાું વડરષ્ઠ લોકો માટે જાિેર પડરવિન કર ક્રેડડટ
• આ પરત મેળવવા પાર કર ક્રેડડટ 65ર્ી વધુ િોય તેવા વડરષ્ઠ લોકો માટે જાિેર પડરવિન પાછળ ર્તા ખિાથઓમાું
મદદરૂપ બને છે .
• તમે પાર કિી શકાય તેવા જાિેર પડરવિન પાછળ ર્તા ખિાથઓ માટે $3,000 સુધીની રકમ તેમજ પ્રહત વર્ષથ
$450 સુધીની રકમ માટેનો દાવો કરી શકો છો.

