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உங்கள் வருமானவாி விபர அறிக்கககய (tax return) தாக்கல் செய்வது
எப்படி
உங்கள் வருமானவாி விபரங்ககை தாக்கல் செய்வதற்கு உங்களுக்கு உதவி
ததகவப்படுகிறதா? கனடா இகறவாி முகவர் அகமப்பு (The Canada Revenue
Agency/ CRA) ெமூகத் சதாண்டர்கள் வருமான வாித் திட்டம் (Community Volunteer
Income Tax Program) என்ற செயல்திட்டம் வழியாக வருமானவாி விைக்க

நிகழ்வுககை தகககமயுகடய சபாதுமக்களுக்கு என்று இலவெமாக நடாத்தி
வருகிறது.
உங்கள் வதிவிடப் பகுதியில் இலவெமாக நடாத்தப்படும் வருமான வாி விைக்க
நிகழ்வுகைின் பட்டியல் ஒன்றிகன நீங்கள் CRA முகவர் அகமப்பின் இகையத்
தைம் Canada.ca/revenue-agency சென்று பார்க்கலாம். சராசறான்தரா மாநகராட்ெியும்
இலவெமான வருமான வாி விைக்க நிகழ்வுககை முன்சனடுத்து வருகிறது; இது
சதாடர்பிலான தமலதிக தகவல் சபறுவதற்கு கைினி வழியாக toronto.ca சென்று
பார்க்கலாம் அல்லது 311 சதாகலதபெி எண்கையும் அகழக்கலாம்.
இவ்வககயான தகவல் புதுப்பிக்கப்பட்டு, தமலதிக வருமானவாி விைக்க
நிகழ்வுகளுடன் 2021 மார்ச்சு மாதத்துக்கு அண்கமயான காலத்தில் வழங்கப்படும்.
இன்கறய தகாவிட்-19 தநாய் நிலவரம் காரைத்தால் இவ்வாறான வருமானவாி
விைக்க நிகழ்வுகைில் ெில கைினி வழியாக வழங்கப்படும் என்பகதக் கவனத்தில்
சகாள்ளுங்கள்.
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உங்களுகடய வருமானவாி விபரங்ககை நீங்கள் CRA அகமப்பின்
அங்கீகாரத்கதப் சபற்றுள்ை பின்வரும் வகலத்தாக்கல் சமன்சபாருள் (Netfile
software) ஒன்றிகனப் பயன்படுத்தி கைினி வழியாகவும் தாக்கல் செய்ய முடியும்:


CloudTax




H&R Block (கைினி வழியானது)
SimpleTax




Turbotax
UFile

வருமானவாிக் கழிவுகள் மற்றும் நலன்கள்
ஒவ்சவாரு வருடமும் உங்கள் வருமானவாி விபரங்ககைத் தாக்கல் செய்வதன்
பலனாக நீங்கள் வருமானவாிக் கழிவுகள் மற்றும் நலன்ககைப் சபறுகின்ற
தகககமகய அகடய முடியும்.

குகறந்த வருமானம் சகாண்ட நபர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கான
வருமானவாி
The Low-income Individuals and Families Tax (LIFT)
 இந்த ஏற்பாட்டின் கீழ் குகறந்த வருமானம் மற்றும் குகறந்த பட்ெ ஊதியம்
சபறும் சதாழிலாைர்கைில் தனித்தவர்களுக்கு $850 டாலர் வகரயிலும்
தம்பதியருக்கு $1,700 வகரயிலும் தனியான வருமானவாி நிவாரைம்
வழங்கப்படுகிறது.

ஒன்ராறிதயா பிள்கை நலன்
Ontario Child Benefit
 இதன் கீழ் குகறந்த வருமானம் சதாடக்கம் நடுத்தர வருமானம் வகரயிலான
குடும்ப வருமானம் சபறுதவாருக்கு, அவர்கள் உகழப்பவர்கள் ஆகதவா
அல்லது உகழக்காதவர்கள் ஆகதவா இருந்தாலும், கூடியபட்ெம் $1,434
டாலர்கள் வருடம் ஒன்றுக்கு ஒவ்சவாரு பிள்கைக்கும் சகாடுப்பனவாக
வழங்கப்படுகிறது.
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ஒன்ராறிதயா திாில்லியம் நலன்
The Ontario Trillium Benefit (OTB)
 இதில் ஒன்ராறிதயா விற்பனவு வாிக் கழிவு (Ontario Sales Tax Credit) உதவித்
சதாகக அடங்குகிறது. குகறந்த வருமானம் சபறுதவாராக உள்ை
ஒன்ராறிதயா வாெிகள் செலுத்துகின்ற விற்பனவு வாிக்குாிய நிவாரைமாக
இது சகாடுக்கப்படுகிறது. வருடாந்தம் கூடிய பட்ெக் கழிவு உதவித்
சதாககயாக $313 டாலர்கள் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ை ஒவ்சவாரு
வயதுவந்தவருக்கும் பிள்கைக்கும் வழங்கப்படுகிறது.

கனடா பிள்கை நலன்
Canada Child Benefit (CCB)
 இதன் கீழ் கூடிய பட்ெ வருடாந்த நலனாக 6 வயதுக்கு கீழ்பட்ட பிள்கைக்கு
$6,765 டாலர் மற்றும் 6 முதல் 17 வயதுகடய பிள்கைக்கு $5,708 டாலர் என
உதவி வழங்கப்படுகிறது.
 இந்த CCB நலனின் கீழ் பிள்கை வலுக்குகறவு நலனும் (child disability benefit)
அடங்குகிறது. இதற்கான கூடியபட்ெ நலன் தகககம சபறும் பிள்கைக்கு
மாதாந்தம் $240 டாலர் வழங்கப்படுகிறது.

கனடா சதாழிலாைர் நலன்
Canada Workers Benefit (CWB)
 சதாழில் செய்து சகாண்டு இருப்பவர்கைாய் குகறந்த வருமானம் சகாண்ட
தனிநபாகள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு வாிநிவாரைமாக இந்த
மீைஅைிக்கப்படும் வாிக் சகாடுப்பனவு கிகடக்கிறது. இதற்கான கூடிய பட்ெ
சகாடுப்பனவு தனிநபர்களுக்கு $1,381 டாலரும் குடும்பங்களுக்கு $2,379
டாலரும் ஆகும்.
 இந்த CWB நலனின் கீழ் வலுக்குகறவுக்கான துகை உதவித் சதாககயும்
அடங்குகிறது. இதற்கான கூடியபட்ெ சகாடுப்பனவு தகககமயுகடய
தனிநபர்கள் அல்லது குடும்பங்களுக்கு $713 டாலர் ஆக உள்ைது.
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வலுக்குகறவு வாிக் கழிவு
Disability Tax Credit (DTC)
 இந்த வாிக்கழிவு வலுக்குகறவு சகாண்ட நபர்கள் அல்லது அவர்களுக்கு
ஆதார உதவி வழங்கும் நபர்கள் செலுத்த தவண்டிய வருமான வாியிகனக்
குகறப்பதற்கு உதவுகிறது.
 இதற்கான வருடாந்த உயர்ந்த பட்ெ சதாகக 18 வயதுக்கு தமற்பட்ட
தனிநபர்களுக்கு $8,416 டாலர் ஆகவும் 18 வயதுக்கு குகறவான
தனிநபர்களுக்கு $5,003 ஆகவும் உள்ைது.

ஜீஎஸ்ாி/ எச்எஸ்ாி வரவு
GST/HST Credit
 வாிவிலக்கிகனக் சகாண்டதாக கால் வருட காலத்துக்கு ஒரு முகற
வழங்கப்படும் இக்சகாடுப்பனவு குகறந்த வருமானம் சதாடக்கம் நடுத்தர
வருமானம் சகாண்ட தனிநபர்களும் குடும்பங்களும் தாம் செலுத்துகின்ற
ஜீஎஸ்ாி அல்லது எச்எஸ்ாி வாிகைின் ஒரு பகுதிகய தைிப்பதற்கு
உதவுகின்றது.
 இதற்கான கூடியபட்ெ வருடாந்த வரவு நீங்கள் தனியராக இருந்தால் $451
டாலர் ஆகவும் திருமைமானவர் ஆகதவா வாழ்க்ககத் துகையுடன் சபாதுச்
ெட்டத்தின் கீழ் கூடி வாழ்பவராகதவா இருந்தால் $592 டாலர் ஆகவும்
இருக்கும். தமலும் 19 வயதிலும் குகறவாக உள்ை பிள்கைகளுக்கு இது $155
டாலர் ஆக இருக்கும்.

உறுதி வழங்கப்பட்ட வருமான உதவித் சதாகக
Guaranteed Income Supplement (GIS)
 இது குகறந்த வருமானம் சகாண்டவர்கைாக கனடாவின் உள்தை வெித்து
வருகின்ற நிகலயில், முதிய வயது பாதுகாவல் ஓய்வுப் பைம் (Old Age Security
pension) சபற்றுவருதவாருக்கு வாிவிலக்கு உகடயதாக மாதாந்தம்

வழங்கப்படும் உதவிநலன் ஆகும்.
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 இதற்கான கூடிய பட்ெ மாதாந்தக் சகாடுப்பனவுத் சதாகக $919 ஆக
உள்ைது.

ஒன்ராறிதயா முதிதயார் சபாதுெனப் தபாக்குவரத்து வருமான வாிக்
கழிவு
Ontario Seniors’ Public Transit Tax Credit
 சபாதுென வாகனப் தபாக்குவரத்து செலவுகள் உகடய 65 வயதுக்கும்
தமற்பட்ட முதிதயாருக்கு மீை அைிக்கப்படும் வருமான வாிக் சகாடுப்பனவாக
இது வழங்கப்படுகிறது.
 நீங்கள் தகககம உகடய சபாதுென வாகனப் தபாக்குவரத்து செலவுகைாக
$3,000 டாலர்கள் வகரயில் தகாாிக்கக செய்து ஒவ்சவாரு வருடமும் $450
டாலர் வகரயில் சபற்றுக் சகாள்ை முடியும்.
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