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Làm thế nào để nộp hồ sơ khai thuế của quý vị
Quý vị có cần sự giúp đỡ để khai thuế hay không? Sở Thuế Canada (CRA)
tổ chức các điểm khai thuế miễn phí cho những người đủ điều kiện thông
qua Chương Trình Khai Thuế Bởi Thiện Nguyện Cộng Đồng.
Quý vị có thể tìm các điểm khai thuế miễn phí tại khu vực quý vị trên trang
mạng của CRA tại Canada.ca/revenue-agency. Thành phố Toronto cũng lập
ra các điểm khai thuế miễn phí; quý vị có thể tìm thêm thông tin tại
toronto.ca hoặc bằng cách gọi 311. Thông tin này sẽ được cập nhật với
thêm các điểm khai thuế khi gần đến tháng Ba năm 2021. Xin lưu ý một số
các điểm khai thuế này sẽ được tiến hành trên mạng do COVID-19.
Quý vị cũng có thể khai thuế của quý vị trực tuyến bằng cách dùng bất cứ
nhu liệu Netfile nào sau đây được chấp thuận bởi CRA:
 CloudTax
 Turbotax
 H&R Block (trực tuyến)
 UFile
 SimpleTax

Tín dụng thuế và các phúc lợi thuế
Khi nộp hồ sơ khai thuế hàng năm của quý vị, quý vị có thể đủ điều kiện để có
các khoản tín dụng và phúc lợi thuế.
Phúc lợi thuế dành cho Các Cá Nhân và Gia Đình Có Lợi Tức Thấp (Lowincome Individulas and Families Tax, viết tắt LIFT)
 Bớt cho tới $850 thuế thu nhập cá nhân dành cho những cá nhân có lợi
tức thấp và các công nhân ăn lương tối thiểu và cho tới $1,700 cho các
cặp vợ chồng.
Trợ Cấp cho Trẻ Em Ontario (Ontario Child Benefit)
 Cung cấp tối đa $1,434 cho mỗi trẻ mỗi năm cho các gia đình có lợi tức từ
thấp đến trung bình, cho dù các em có đi làm hay không có đi làm.
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Phúc Lợi Ontario Trillium Benefit (OTB)
 Bao gồm Tín Thuế Tiền Mua Vật Phẩm của Ontario (Ontario Sales Tax
Credit), để giúp cho các cư dân có lợi tức thấp của Ontario vì họ phải trả
thuế khi mua hàng hóa. Tín thuế tối đa hàng năm là $313 cho mỗi người
lớn và trẻ em trong gia đình.
Trợ Cấp Tiền Sữa (Canada Child Benefit, viết tắt CCB)
 Trợ cấp tối đa hàng năm là $6,765 cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và $5,708 cho
mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.
 CCB cũng bao gồm trợ cấp cho trẻ em tàn tật. Trợ cấp tối đa là $240 mỗi
tháng cho mỗi trẻ đủ điều kiện.
Trợ Cấp cho Công Nhân Canada (Canada Workers Benefit, viết tắt CWB)
 Tín thuế hoàn tiền này nhằm giảm thuế cho các cá nhân và gia đình đi làm
nhưng có lợi tức thấp. Số tiền trợ cấp tối đa được trả là $1,381 cho cá
nhân độc thân và $2,379 cho gia đình.
 CWB cũng bao gồm tiền phụ cấp tàn tật. Số tiền phụ cấp tối đa được trả
là $713 cho những người độc thân hoặc các gia đình đủ điều kiện.
Tín Thuế Tàn Tật (Disability Tax Credit, viết tắt DTC)
 Tín thuế giúp những người bị tàn tật hoặc những người hỗ trợ cho họ
giảm bớt số tiền thuế lợi tức họ có thể phải trả.
 Số tiền tối đa hàng năm là $8,416 cho các cá nhân trên 18 tuổi và $5,003
cho các cá nhân dưới 18 tuổi.
Tín thuế GST/HST
 Tiền trả hàng quý miễn thuế giúp các cá nhân và gia đình có lợi tức thấp
hoặc khiêm nhượng để bù đắp cho tiền GST hoặc HST mà họ phải trả
 Tín thuế tối đa hàng năm là $451 nếu quý vị độc thân, $592 nếu quý vị
sống chính thức hoặc bán chính thức với người phối ngẫu, và $155 cho
trẻ em dưới 19 tuổi.
Tiền bù của liên bang (Guaranteed Income Supplement, viết tắt GIS)
 Trợ cấp hàng tháng miễn thuế cho những người lãnh tiền An Sinh Tuổi
Vàng (Old Age Security) mà có lợi tức thấp và đang sống tại Canada.
 Số tiền bù tối đa hàng tháng là $919.
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Tín Thuế dành cho Cao Niên Ontario Khi Dùng Phương Tiện Chuyên Chở
Công Cộng
 Tín thuế hoàn tiền này giúp cao niên trên 65 tuổi với các chi phí dùng xe
chuyên chở công cộng.
 Quý vị có thể khai cho tới $3,000 cho các chi phí sử dụng phương tiện
chuyên chở công cộng hợp lệ và nhận cho đến $450 mỗi năm.
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