صحيفة عن موارد المعلومات الضريبية
يناير 2022
كيفية تقديم إقرارك الضريبي
هل تحتاج إلى مساعدة في تقديم إقرارك الضريبي؟ تستضيف وكالة اإليرادات الكندية ) (CRAعيادات إقرار
الضرائب المجانية لألشخاص المؤهلين من خالل برنامج ضريبة الدخل التطوعي المجتمعي.
يمكنك العثور على قائمة بعيادات إقرار الضرائب المجانية في منطقتك على موقع  CRAااللكتروني
ضا العيادات الضريبية المجانية؛ يمكنك
 .Canada.ca/revenue-agencyتشجع بلدية مدينة تورنتو أي ً
العثور على مزيد من المعلومات على  toronto.caأو عن طريق االتصال بالرقم .311
ضا تقديم إقرارك الضريبي عبر اإلنترنت باستخدام أي من برامج  Netfileالتالية المعتمدة من قبل
يمكنك أي ً
وكالة اإليرادات الكندية(: (CRA
• CloudTax
)ع• H&R Block (o
• SimpleTax
• Turbotax
اإلعفاءات والمزايا الضريبية • UFile

اإلعفاءات والمزايا الضريبية
من خالل تقديم إقرارك الضريبي كل عام ،قد تكون مؤهالً للحصول على عدة ائتمانات ومزايا ضريبية مختلفة.

ضريبة األفراد والعائالت ذوي الدخل المنخفض)(LIFT
دوالرا في صورة إعفاءات ضريبية على الدخل الشخصي للعاملين من ذوي الدخل
• يوفر ما يصل إلى 850
ً
المنخفض واألجور الدنيا وما يصل إلى  1700دوالر لألزواج.

إعانة األطفال في أونتاريو
دوالرا مدفوعة لكل طفل سنويًا لألسر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط،
• توفر حد أقصى قدره 1434
ً
سواء كانت تعمل أم ال.

مزايا أونتاريو تريليوم)(OTB
• يشمل ائتمان ضريبة المبيعات في أونتاريو ، Ontario Trillium Benefitوالذي يوفر إعفا ًء لسكان
أونتاريو من ذوي الدخل المنخفض لضريبة المبيعات التي يدفعونها .الحد األقصى لالئتمان السنوي هو
دوالرا لكل شخص بالغ وطفل في األسرة.
313
ً

• يُعد ائتمان ضريبة الطاقة والممتلكات في أونتاريو جز ًءا من مزايا أونتاريو  .Trilliumومع ذلك ،فإن معظم
مباني مؤسسة إسكان تورونتو المجتمعي( )TCHCمعفاة من ضرائب التعليم والممتلكات البلدية،
والمستأجرين في هذه المباني غير مؤهلين للحصول على ائتمان ضريبة األمالك.
• سيتم نشر قائمة بمباني  TCHCالتي تدفع ضرائب التعليم والممتلكات البلدية عليها عبر اإلنترنت على
ضا االتصال بمركز رعاية العمالء التابع لمؤسسة
 .torontohousing.ca/taxexemptيمكنك أي ً
إسكان تورونتو المجتمعي( )TCHCعلى الرقم  416-981-5500لتأكيد ما إذا كانت مؤسسة إسكان
تورونتو المجتمعي( )TCHCتدفع ضرائب الممتلكات على المبنى الذي تسكن فيه.

إعانة األطفال الكندية )(CCB
دوالرا لكل
دوالرا لكل طفل دون سن  6سنوات و 5708
• الحد األقصى لالستحقاق السنوي هو 6765
ً
ً
طفل يتراوح عمره بين  6و  17عا ًما.
• كما تشتمل إعانة األطفال الكندية ()CCBعلى مخصصات إعاقة الطفل .الحد األقصى لالستحقاق هو
دوالرا شهريًا لكل طفل مؤهل.
240
ً

مزايا العمال الكنديين)(CWB
• يوفر هذا االئتمان الضريبي القابل لالسترداد إعفاء ضريبيًا لألفراد واألسر من ذوي الدخل المنخفض
دوالرا للعائالت.
دوالرا لألفراد و 2379
في القوى العاملة .الحد األقصى للدفع هو 1381
ً
ً
دوالرا لألفراد المؤهلين أو للعائالت.
ضا ملحق إعاقة .الحد األقصى للدفع هو 713
• يشمل  CWBأي ً
ً

ائتمان ضريبة السلع والخدماتGST /HST
• تساعد هذه الدفعة ربع السنوية المعفاة من الضرائب األفراد والعائالت من ذوي الدخل المنخفض
والمتواضع على تعويض جزء من ضريبة السلع والخدمات أو ضريبة السلع والخدمات التي يدفعونها
الرا أمريكيًا إذا كنت متزو ًجا
• الحد األقصى لالئتمان السنوي هو 451
دوالرا إذا كنت أعزبًا ،و 592دو ً
ً
دوالرا لكل طفل دون سن 19عا ًما.
أو تعيش في القانون العام ،و 155
ً

ملحق الدخل المضمون)(GIS
•
•

إعانة شهرية غير خاضعة للضريبة لمتلقي معاش ضمان الشيخوخة من ذوي الدخل المنخفض والذين
يعيشون في كندا.
دوالرا.
الحد األقصى لمبلغ الدفعة الشهرية 919
ً

ائتمان ضريبة النقل العام لكبار السن في أونتاريو
• يساعد هذا االئتمان الضريبي القابل لالسترداد كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن  65عا ًما في تحمل
تكاليف النقل العام.
• يمكنك المطالبة بما يصل إلى  3000دوالر من نفقات النقل العام المؤهلة والحصول على ما يصل إلى
دوالرا سنويًا.
450
ً
2

