برگۀ منبع اطالعات مالیات
ژانویه 2022
نحوۀ ثبت اظهارنامۀ مالیاتی
برای ثبت مالیات خود نیاز به کمک دارید؟ آژانس درآمد کانادا ( )CRAدر قالب برنامۀ مالیات بر درآمد
داوطلبانۀ اجتماع ،کلینیکهای مالیاتی رایگانی برای افراد واجد شرایط دارد.
میتوانید فهرستی از کلینیکهای مالیاتی رایگان در منطقۀ خود را در وبسایت  CRAبه نشانی
 Canada.ca/revenue-agencyبیابید .شهر تورنتو نیز از کلینیکهای مالیاتی رایگان حمایت
میکند؛ میتوانید با مراجعه به نشانی  toronto.caیا از طریق تماس با  311اطالعات بیشتری کسب
کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از نرمافزارهای  Netfileزیر که مورد تأیید  CRAهستند مالیات خود را ثبت
کنید:
CloudTax 
Turbotax 
( H&R Block آنالین)
 کارتهای اعتباری و مزایای UFile
SimpleTax 
اعتبارها و کمکهزینههای مالیاتی
 ممکن است با ثبت ساالنه مالیات خود برای اعتبارها و مزایای مالیاتی مختلفی واجد شرایط شوید.
مالیات افراد و خانوادههای با درآمد پایین ()LIFT
 برای کارکنان با درآمد پایین و با حداقل دستمزد تا سقف  850دالر و برای زوجها تا سقف  1,700دالر
کاهش مالیات بر درآمد شخصی ارائه میدهد.
کمکهزینه کودکان انتاریو
 به خانوادههای با درآمد پایین تا متوسط ،چه شاغل باشند یا خیر ،برای هر کودک در هر سال پرداخت تا
سقف  1,434دالر ارائه میدهد.
کمکهزینه تریلیوم انتاریو ()OTB
 کمکهزینه تریلیوم انتاریو شامل اعتبار مالیات فروش انتاریو میشود که برای ساکنان با درآمد پایین
انتاریو بابت مالیات بر فروشی که پرداخت میکنند ،کاهش مالیات ارائه میدهد .سقف اعتبار ساالنه 313
دالر برای هر فرد بالغ و کودک در خانواده است.

Farsi

 اعتبار مالیاتی امالک و انرژی انتاریو نیز بخشی از مزایای تریلیوم انتاریو است .اما بیشتر ساختمانهای
( TCHCمسکن اجتماعی تورنتو) از مالیات شهری آموزشی و امالک معاف هستند و مستأجران این
ساختمانها واجد شرایط اعتبار مالیاتی امالک نیستند.
 فهرستی از ساختمانهای  TCHCکه این سازمان ،مالیات شهری آموزشی و امالک آنها را پرداخت
میکند در نشانی آنالین  torontohousing.ca/taxexemptپست خواهد شد .همچنین میتوانید با
مرکز پشتیبانی مشتریان  TCHCبه شمارۀ تماس بگیرید تا مطمئن شوید که  TCHCمالیات امالک
ساختمان شما را میپردازد یا خیر.
کمکهزینه کودکان کانادا ()CCB
 سقف ساالنه کمکهزینه برای هر کودک زیر شش سال  6,765دالر و برای هر کودک  6تا  17ساله
 5,708دالر است.
 CCB همچنین شامل کمکهزینه معلولیت کودک میشود .سقف کمکهزینه برای هر کودک واجد
شرایط  240دالر در ماه است.
کمکهزینه کارکنان کانادا ()CWB
 این اعتبار مالیاتی بازپرداختی برای افراد و خانوادههای شاغل با درآمد پایین کاهش مالیاتی ارائه میدهد.
حداکثر پرداخت برای افراد مجرد  1,381دالر و برای خانوادهها  2,379دالر است.
 CWB همچنین شامل کمکهزینۀ اضافی معلولیت میشود .حداکثر پرداخت برای افراد مجرد
یاخانوادههای واجد شرایط  713دالر است.

اعتبار ( GST/HSTمالیات کاال و خدمات/مالیات بر فروش هماهنگ)
 این پرداخت معاف از مالیات که هر سه ماه یک بار انجام میشود ،به جبران بخشی از مالیات پرداختی
 GSTیا  HSTافراد و خانوادههای با درآمد پایین و متوسط کمک میکند
 اگر مجرد هستید سقف اعتبار ساالنه  451دالر و اگر متأهل هستید یا ازدواج عرفی کردهاید  592دالر
و برای هر کودک زیر  19سال  155دالر است.
کمکهزینه درآمد تضمینی ()GIS
 کمکهزینۀ ماهانهای معاف از مالیات به دریافتکنندگان مستمری ( Old Age Securityتأمین
سالمندی) که درآمد پایین دارند و در کانادا زندگی میکنند.
 حداکثر مبلغ پرداختی ماهانه  919دالر است.
اعتبار مالیاتی حمل و نقل عمومی سالمندان انتاریو
 این اعتبار مالیاتی بازپرداختی به سالمندان باالی  65سال برای هزینههای حملونقل عمومی کمک
میکند.
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 شما میتوانید برای هزینههای حملونقل عمومی واجد شرایط مدعی  3,000دالر شوید و هر سال تا
سقف  450دالر دریافت کنید.

3
Farsi

