صحيفة انمعهومات انضشيبية
يىايش 0202
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  .533سيتم تحديث هذه
المعلومات مع ذكر عيادات ضرائب إضافية عندما يقترب شهر مارس  .4243الحظ أنه سيتم استضافة بعض
هذه العيادات الضريبية افتراضيا بسبب كوفيد .31-
ضا حمذَُ إلشاسن اٌضشَبٍ عبش اإلٔخشٔج باسخخذاَ أٌ ِٓ بشاِج  Netfileاٌخاٌُت اٌّعخّذة ِٓ لبً
َّىٕه أَ ً
وكالة اإليرادات الكندية(: (CRA
 CloudTax
 Turbotax
) H&R Block (online
 UFile
 SimpleTax

اإلعفاءات وانمزايا انضشيبية

ِٓ خالي حمذَُ إلشاسن اٌضشَبٍ وً عاَ ،لذ حىىْ ِؤهالً ٌٍحػىي عًٍ ائخّأاث وفىائذ ضشَبُت.

ضشيبة األفشاد وانعائالت روي انذخم انمىخفض)(LIFT
دوالسا فٍ غىسة إعفاءاث ضشَبُت عًٍ اٌذخً اٌطخػٍ ٌٍعآٍُِ ِٓ روٌ اٌذخً
َ ىفش ِا َػً إًٌ 058
ً
إٌّخفض واألجىس اٌذُٔا وِا َػً إًٌ  0088دوالس ٌألصواج.

إعاوة األطفال في أووتاسيو
دوالسا ٌىً طفً سٕىًَا ٌألسش راث اٌذخً إٌّخفض إًٌ اٌّخىسظ ،سىاء وأج
 حىفش حذ ألػً لذسٖ 0141
ً
حعًّ أَ ال.

مزايا أووتاسيو تشيهيوو)(OTB
َ طًّ ائ خّاْ ضشَبت اٌّبُعاث فٍ أؤخاسَى ،واٌزٌ َىفش إعفا ًء ٌسىاْ أؤخاسَى ِٓ روٌ اٌذخً إٌّخفض
دوالسا ٌىً ضخع باٌغ وطفً فٍ
ٌضشَبت اٌّبُعاث اٌخٍ َذفعىٔها .اٌحذ األلػً ٌالئخّاْ اٌسٕىٌ هى 404
ً
األسشة.

إعاوة األطفال انكىذية )(CCB
دوالسا ٌىً
دوالسا ٌىً طفً دوْ سٓ  7سٕىاث و 5080
 اٌحذ األلػً ٌالسخحماق اٌسٕىٌ هى 7075
ً
ً
عاِا.
طفً َخشاوح عّشٖ بُٓ  7و ً 00
 وّا حطخًّ إعأت األطفاي اٌىٕذَت ( )CCBعًٍ ِخػػاث إعالت اٌطفً .اٌحذ األلػً ٌالسخحماق هى
دوالسا ضهشًَا ٌىً طفً ِؤهً.
018
ً

مزايا انعمال انكىذييه)(CWB
َ ىفش هزا االئخّاْ اٌضشَبٍ اٌمابً ٌالسخشداد إعفاء ضشَبًُا ٌألفشاد واألسش ِٓ روٌ اٌذخً إٌّخفض
دوالسا ٌٍعائالث.
دوالسا ٌألفشاد و 0402
فٍ اٌمىي اٌعاٍِت .اٌحذ األلػً ٌٍذفع هى 0400
ً
ً
دوالسا ٌألفشاد اٌّؤهٍُٓ أو ٌٍعائالث.
ضا ٍِحك إعالت .اٌحذ األلػً ٌٍذفع هى 004
َ طًّ  CWBأَ ً
ً

االئتمان انضشيبي نزوي اإلعاقة)(DTC
َ ساعذ اإلعفاء اٌضشَبٍ األضخاظ روٌ اإلعالت أو األضخاظ اٌزَٓ َذعّىٔهُ عًٍ حمًٍُ ِبٍغ ضشَبت
اٌذخً اٌخٍ لذ َخعُٓ عٍُهُ دفعها.
عاِا و 5884
 اٌحذ األلػً ٌٍّبٍغ اٌسٕىٌ هى 0107
دوالسا ٌألفشاد اٌزَٓ حضَذ أعّاسهُ عٓ ً 00
ً
عاِا.
دوالسا ٌألفشاد اٌزَٓ حمً أعّاسهُ عٓ ً 00
ً

ائتمان ضشيبة انسهع وانخذماتGST /HST
 حساعذ هزٖ اٌذفعت سبع اٌسٕىَت اٌّعفاة ِٓ اٌضشائب األفشاد واٌعائالث ِٓ روٌ اٌذخً إٌّخفض
واٌّخىاضع عًٍ حعىَض جضء ِٓ ضشَبت اٌسٍع واٌخذِاث أو ضشَبت اٌسٍع واٌخذِاث اٌخٍ َذفعىٔها
خضوجا
دوالسا أِشَى ًُا إرا وٕج ِ
دوالسا إرا وٕج أعض ًبا ،و520
 اٌحذ األلػً ٌالئخّاْ اٌسٕىٌ هى 150
ً
ً
ً
عاِا.
أو حعُص فٍ اٌمأىْ اٌعاَ ،و 055
دوالسا ٌألطفاي دوْ سًٓ 02
ً

مهحق انذخم انمضمون)(GIS



إعأت ضهشَت غُش خاضعت ٌٍضشَبت ٌّخٍمٍ ِعاش ضّاْ اٌطُخىخت ِٓ روٌ اٌذخً إٌّخفض واٌزَٓ
َعُطىْ فٍ وٕذا.
دوالسا.
اٌحذ األلػً ٌّبٍغ اٌذفعت اٌطهشَت 202
ً

ائتمان ضشيبة انىقم انعاو نكباس انسه في أووتاسيو
عاِا فٍ ححًّ
َ ساعذ هزا االئخّاْ اٌضشَبٍ اٌمابً ٌالسخشداد وباس اٌسٓ اٌزَٓ حضَذ أعّاسهُ عٓ ً 75
حىاٌُف إٌمً اٌعاَ.
َّ ىٕه اٌّطاٌبت بّا َػً إًٌ  4888دوالس ِٓ ٔفماث إٌمً اٌعاَ اٌّؤهٍت واٌحػىي عًٍ ِا َػً إًٌ
دوالسا سٕى ًَا.
158
ً

2

