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Jak wypełnić deklarację podatkową
Potrzebujesz pomocy przy składaniu deklaracji podatkowej? Urząd
podatkowy (The Canada Revenue Agency, CRA) organizuje bezpłatne
punkty pomocy podatkowej dla kwalifikujących się osób za pośrednictwem
lokalnego programu pomocy wolontariuszy (Community Volunteer Income
Tax Program).
Wykaz bezpłatnych punktów pomocy podatkowej (tax clinics) w pobliżu
miejsca zamieszkania możesz znaleźć na stronie internetowej CRA, adres:
Canada.ca/revenue-agency. Miasto Toronto również wspiera bezpłatne
punkty pomocy podatkowej. Możesz uzyskać więcej informacji na stronie
toronto.ca lub pod numerem 311.
Można również wypełnić zeznanie podatkowe online posługując się
dowolnym programem komputerowym Netfile zatwierdzonym przez CRA:
 CloudTax
 Turbotax
 H&R Block (online)
 UFile Ulgi podatkowe i
świadczenia
 SimpleTax

Ulgi podatkowe i świadczenia
Składając co roku zeznanie podatkowe można uzyskać rozmaite ulgi podatkowe
i świadczenia.
Podatek dla osób i rodzin o niskich dochodach (Low-income Individuals
and Families Tax, LIFT)
 Zapewnia maksymalnie $850 ulgi od osobistego podatku dochodowego
dla osób o niskim dochodzie i pracowników z minimalną stawką
wynagrodzenia oraz maksymalnie $1700 dla par.
Świadczenie na dzieci Ontario Child Benefit
 Zapewnia wypłatę najwyżej $1434 na dziecko rocznie rodzinom o niskich i
umiarkowanych dochodach, bez względu na to, czy pracują, czy nie.
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Świadczenie Ontario Trillium Benefit (OTB)
 Ontario Trillium Benefit obejmuje ulgę od podatku od sprzedaży (Ontario
Sales Tax Credit), która zapewnia mieszkańcom Ontario o niskich
dochodach ulgę od płaconego podatku od sprzedaży. Maksymalna roczna
ulga wynosi $313 dla każdej osoby dorosłej i dziecka w rodzinie.
Ontario Trillium Benefit obejmuje również ulgę podatkową na energię i
podatek od nieruchomości Ontario Energy and Property Tax Credit. Jednak
większość budynków TCHC jest zwolniona od lokalnych podatków na
edukację i od nieruchomości, a mieszkańcom tych budynków nie należy się
ulga od podatku od nieruchomości.
Lista budynków TCHC, na które opłacamy lokalne podatki na edukację i od
nieruchomości będzie online, adres: torontohousing.ca/taxexempt. Można
również zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta TCHC, tel. 416-981-5500,
aby potwierdzić, czy TCHC płaci podatki od nieruchomości na Twój budynek.
Świadczenie na dzieci Canada Child Benefit (CCB)
 Maksymalny roczny wymiar świadczenia wynosi $6765 na dziecko poniżej
6 lat i $5708 na dziecko w wieku od 6 do 17 lat.
 CCB obejmuje również świadczenie dla dzieci niepełnosprawnych.
Maksymalna kwota świadczenia wynosi $240 miesięcznie na każde
kwalifikujące się dziecko.
Świadczenie dla pracowników Canada Workers Benefit (CWB)
 Ta refundowana ulga podatkowa obejmuje osoby i rodziny o niskich
dochodach pracujące zawodowo. Maksymalna kwota wynosi $1381 dla
osób samotnych i $2379 dla rodzin.
 CWB obejmuje również dodatek dla niepełnosprawnych. Maksymalna
kwota wynosi $713 dla kwalifikujących się osób samotnych lub dla rodzin.
Ulga od podatku od towarów i usług GST/HST
 Ta wolna od podatku kwartalna wypłata pomaga osobom i rodzinom o
niskich i umiarkowanych dochodach odzyskać część zapłaconego podatku
GST lub HST
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 Maksymalna ulga roczna wynosi $451 dla osób samotnych, $592 dla
małżeństw lub związków partnerskich i $155 dla każdego dziecka poniżej
19 lat.
Gwarantowany dodatek do dochodu Guaranteed Income Supplement (GIS)
 Wolne od podatku świadczenie miesięczne dla osób otrzymujących
zabezpieczenie emerytalne Old Age Security lub osób o niskich
dochodach mieszkających w Kanadzie.
 Maksymalna kwota miesięczna wynosi $919.
Ulga podatkowa dla seniorów Ontario Seniors’ Public Transit Tax Credit
 Ta refundowana ulga podatkowa pomaga seniorom powyżej 65 lat w
opłacaniu kosztów transportu publicznego.
 Można zgłosić najwyżej $3000 kwalifikujących się wydatków na transport
publiczny i uzyskać corocznie do $450.
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