
اندريا كارولينا

بسیاری از مزایایی که مردم در کانادا از آن برخوردار 
هستند از طریق مالیات امکان پذیر است.

ساالنه چه مقدار می توانید دریافت کنید؟
برعصاص قانون مالیات اگر شام ساکن کانادا هستید )در کانادا ارتباط مهمی مانند خانه، همرس، رشیک زندگی مشرتک یا افراد تحت رسپرستی دارید(، مزایا، کریدت ها و برنامه های 

زیادی برای کمک مالی برای شام وجود دارد.

کریدت مالیات اجناس و خدمات/مالیات فروشات هامهنگ )GST/HST ( - تا 467$ دالر برای افراد واجد رشایط و تا 934$ دالر برای زوج واجدرشایط همراه با دو طفل.

مزایای طفل کانادا)CCB(- تا 6,997$ دالر برای هر طفل زیر سن 6 سال و 5,903$ دالر برای اطفال بین سن 6 الی 17 ساله.

کریدیت مالیات معلولیت- افراد واجد رشایط دارای معلولیت یا یکی از اعضای خانواده که از آنها حاميت میکند٬ میتوانند 8,870$ دالر را به عنوان کریدیت مالیاتی غیرقابل 
 پرداخت مطالبه منایند. افراد ی که در پایان سال زیر۱۸ سال هستند نیز ممکن است که واجد رشایط برای دریافت مبلغ اضافی تا 5,174$ دالر باشند. به اینجا مراجعه کنید

.canada.ca/disability-tax-credit

با کمک مزایای طفل در کانادا، من توانستم پرسم را 
ن وظیفه  درمهد کودک بگذارم تا فعاالنه به دنبال اول�ی

ام در کانادا بگردم.

آيا به کانادا تازه آمده اید؟
CRA میتواند کمک کند.

چگونه میتوانید مزایا و کریدیت ها را بدست آورید؟
پس از دریافت شامره بیمه اجتامعی )SIN( از Service Canada برای کریدیت CCB و GST/HST درخواستی بدهید.  برای دانسنت اینکه چگونه SIN را بدست بیاوری  به 
اجنيا  مراجعه کنید canada.ca/social-insurance-number. اگر طفل دارید٬ فورم درخواست مزایای اطفال کانادا )RC66( و فورم وضعیت در کانادا و معلومات درآمد 

)RC66SCH( را خانه پری منوده و به CRA ارسال کنید.

 اگر طفل ندارید، با پر منودن فورم درخواست کریدیت GST/HST برای افرادی که ساکن کانادا می شوند )RC151( برای خود یا همرس یا رشیک قانونی خود برای کریدیت 
GST/HST درخواستی بدهید و آن را به CRA ارسال کنید.

.canada.ca/cra-forms فورم ها را میتوانید از انیجا دانلود کنید

برای اینکه مزایای شام ادامه داشته باشد، هر سال شام و همرس یا رشیک زندگی مشرتک تان تا 30 اپریل فرصت دارید تا مالیات خود را  انجام دهید، حتی اگر درآمدی هم نداشته 
باشید.  اگر در Quebec زندگی می کنید، باید اظهارنامه مالیاتی والیتی را نیز تکمیل کنید. رسیدات و سایر اسناد حامیوی خود را در صورت درخواست CRA نگه دارید.

http://canada.ca/disability-tax-credit
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 متوجه متقلبان و کالهربدارهایی که وامنود میکنند که CRA هستند باشید. در صورت مشکوک بودن، معلومات خود را در My Account چک کنید و  یا با CRA متاس
.canada.ca/taxes-fraud-prevention با شام تماس بگیرد به اینجا مراجعه کنید ،CRA بگیرید. برای دانسنت در مورد اینکه چه انتظاری باید داشت، اگر 

برای معلومات بیشرت:
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آیا  به کمک نیاز دارید؟

هیچ پرداخت را از دست ندهید!

 مالیات خود را به صورت رایگان انجام دهید
اگر درآمد متوسط  و وضعیت مالیاتی ساده ای دارید، ممکن است بتوانید مالیات خود را به صورت رایگان توسط یک داوطلب انجام دهید. برای معلومات بیشرت 

revenuquebec.ca/ زندگی میکنید، به اجنيا مراجعه کنید Quebec زنگ بزنید. اگر در CRA مراجعه کنید  و یا به canada.ca/taxes-help به
volunteers و یا به بخش عواید Québec یا CRA زنگ بزنید.

 مالیات خویش را بشکل آنالین  انجام دهید
با  نرم افزارهای مالیاتی تصدیق شده NETFILE شام می توانید مالیات خود را به صورت آنالین .انجام دهید برای این, نرم افزارهای مالیاتی و اپلیکیشن های 

متنوع  انرتنتی قابل دسرتسی هستند که بعضی از آنها رایگان میباشند برای معلومات بیشرت، به canada.ca/netfile مراجعه کنید.

انالین

مزایایی را که ممکن است واجد رشایط آنها باشید ببینید، شیوه 
درخواست دادن را بیاموزید و تخمین کنید که چه مقدار می توانید 

بدست بیاورید. مزایا و کریدت ها را تا 10 سال پیش  بدست 

بیاورید. به canada.ca/benefits-credits-nc مراجعه کنید

از طریق تیلفون

 جهت پرسیدن درباره مزایا

1-800-387-1193

 برای سایر سواالت و دریافت فورمه ها
1-800-959-8281

 خدمات کانادا
1-866-274-6627

 اگر از کود ساحوی 867 زنگ می زنید

1-866-426-1527

Québec بخش عواید 
1-800-267-6299

 شام می توانید به شخص دیگری اجازه دهید تا از شام منایندگی کند
 شام میتوانید به شخص دیگری صالحیت بدهید تا کمک تان کند و معلومات مالیاتی شام را  با CRA مدیریت کند. برای معلومات بیشرت، به

canada.ca/taxes-representative-authorization مراجعه کنید.

 برای سپرده مستقیم ثبت نام کنید
 سپرده مستقیم راهی رسیع، راحت و امن برای دریافت بازپرداخت مالیات و پرداخت مفاد به حساب شام در یک موسسه مالی است. برای ثبت نام  به

canada.ca/cra-direct-deposit مراجعه کنید.

 برای My Account )حساب خود( راجسرت کنید
 My Account به شام اجازه می دهد تا معلومات و عایدات و مزایای خود را به صورت آنالین مشاهده و مدیریت کنید. همچنین میتوانید چکهای نقد نشده 
.canada.ca/my-cra-account داشته باشید، مشاهده و در صورت لزوم، درخواست پرداخت دوباره کنید. به اینجا مراجعه کنید CRA که ممکن است از

 معلومات خود را به روز نگهدارید
برای جلوگیری از تأخیر، اطمینان حاصل کنید که معلومات شخصی شام )مانند حالت مدنی، آدرس یا حساب بانکی شام( در My Account  به روز باشد یا با 

CRA متاس بگیرید.
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