
За допомогою Канадської допомоги на 
дитину, я була спроможна влаштувати 
свого сина в дитячий садок та активно 
шукати свою першу роботу в Канаді.

Андреа Кароліна

Нещодавно в Канаді? 
Податкова Служба Канади 
(CRA) може допомогти.
Соціальні виплати, якими користуються 
люди в Канаді стали можливими 
через податки.

Як отримати податкові пільги та кредити?
Подайте заявку на Канадську допомогу на дитину (CCB) 
та GST/HST кредит, щойно ви отримаєте свій номер 
соціального страхування (SIN) від Service Canada. Щоб 
дізнатися, як отримати SIN, перейдіть за посиланням 
canada.ca/social-insurance-number Якщо у вас є діти, 
заповніть форму заявки на отримання Допомоги на Дитину 
в Канаді (RC66) і форму Статус в Канаді та Інформацію про 
доходи (RC66SCH) та надішліть їх до Податкової Служби 
Канади (CRA).

Якщо у вас немає дітей, подайте заявку на отримання кредиту 
GST/HST для вас або вашого чоловіка/дружини або цивільного 

партнера, заповнивши Форму Заявки на отримання кредиту 
GST/HST для осіб, які стали резидентами Канади (RC151), 
і надішліть її до Податкової Служби Канади (CRA).

Форми можна завантажити за посиланням canada.ca/cra-forms.  

Щоб продовжувати отримувати виплати, ви та ваш чоловік/
дружина, чи цивільний партнер маєте сплатити податки до 30 
квітня кожного року, навіть якщо у вас не було доходу. Якщо 
ви живете в Квебеку, вам також потрібно додатково заповнити 
провінційну податкову декларацію. Зберігайте свої квитанції 
та інші підтверджуючі документи на випадок, якщо Податкова 
Служба Канади (CRA) попросить їх надати.

Який річний розмір виплат?
Якщо ви єподатковим резидентом Канади (у вас є зв’язки 
з Канадою, такі як будинок, дружина, сімейний партнер 
або утриманці), існує багато пільг, кредитів і програм, які 
допоможуть вам фінансово.

Кредит на податок на товари та послуги/узгоджений податок з 
продажів (GST/HST) – до 467 доларів для особи, яка відповідає 
вимогам, і до 934 доларів для пари з двома дітьми.

Канадська допомога на дитину (CCB) – до 6 997 доларів на 
кожну дитину віком до 6 років і до 5 903 доларів на кожну 
дитину віком від 6 до 17 років.

Податковий кредит по інвалідності – особи з інвалідністю або 
їхні опікуни можуть отримати 8 870 доларів як безповоротний 
податковий кредит. Особи до 18 років на кінець року, також 
можуть мати право на додаткову суму до 5 174 доларів.
Перейдіть за посиланням canada.ca/disability-tax-credit.

http://canada.ca/cra-forms
http://canada.ca/disability-tax-credit


Остерігайтеся шахраїв, які видають себе за Податкову Службу Канади (CRA). Якщо ви 
сумніваєтеся, перевірте свою інформацію в Мій Кабінет або зателефонуйте в Податкову 

Службу Канади (CRA). Щоб дізнатися, чого очікувати, якщо Податкова Служби Канади (СRA) 
зв’яжеться з вами, перейдіть на сторінку canada.ca/taxes-fraud-prevention.

Вам потрібна допомога?

Не пропустіть платіж!

Сплачуйте податки онлайн 
Ви можете порахувати і заповнти податкову декларацію онлайн за допомогою сертифікованого податкового 
програмного забезпечення NETFILE. Ви також можете скористатись додатковими пакетами податкового програмного 
забезпечення і доступними веб-програмами, деякі з яких є безкоштовними. Щоб отримати додаткову інформацію, 
перейдіть за посиланням canada.ca/netfile. 

Вас може представляти інша особа 
Ви можете уповноважити іншу особу допомагати керувати вашою податковою інформацією в 
Податковій Службі Канади (CRA). Для отримання додаткової інформації, перейдіть за посиланням 
canada.ca/taxes-representative-authorization.

Отримайте безкоштовну допомогу для заповнення податкової декларації 
Якщо у вас невеликий дохід і неускладнена податкова ситуація, ви зможете звернутися за безкоштовною 
допомогою в заповненні податкової декларації до волонтерів. Щоб дізнатися більше, перейдіть за посиланням 
canada.ca/taxes-help або зателефонуйте в Податкову Службу Канади (CRA). Якщо ви живете в Квебеку, перейдіть 
на сторінку revenuquebec.ca/volunteers або зателефонуйте в Revenu Québec або Податкову Службу Канади (CRA).

Для отримання додаткової інформації:
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Онлайн

Перегляньте соціальні виплати, на які ви можете 

мати право, дізнайтеся, як подати заявку, і оцініть, 

скільки ви можете отримати. Ви маєте право 

отримати соціальні виплати та податкові кредити 

за останні 10 років. Перейдіть за посиланням 

canada.ca/benefits-credits-nc

За телефоном

Щоб дізнатися про соціальні виплати  

1-800-387-1193

Іншиі запитання або для 
отримання форм 

1-800-959-8281

Сервіс Канада 

1-866-274-6627

Якщо ви дзвоните з міста 
з кодом 867 

1-866-426-1527

Податкова Квебеку  

1-800-267-6299

Підпишіться на прямий депозит 
Прямий депозит — це швидкий, зручний і безпечний спосіб отримати відшкодування податків та соціальні виплати на 
ваш рахунок у фінансовій установі. Дізнайтеся більше про те, як зареєструватися на canada.ca/cra-direct-deposit.

Зареєструйтеся в Мій Кабінет  
Мій Кабінет (My Account) дає змогу переглядати та керувати інформацією про особисті податки та соціальні виплати 
в Інтернеті. Ви також можете переглянути будь-які чеки, які ви можливо отримали від Податкової Служби Канади 
(CRA) і ще не перевели в готівку, і, якщо необхідно, попросити повторну виплату платежу. Перейдіть за посиланням 
canada.ca/my-cra-account. 

Тримайте свою інформацію в актуальному стані  
Щоб уникнути затримок, переконайтеся, що ваша особиста інформація (наприклад, ваш сімейний стан, ваша 
адреса або ваш банківський рахунок) оновлена в розділі Мій кабінет (My Account) або зателефонуйте в Податкову 
Службу Канади (CRA).

http://canada.ca/taxes-fraud-prevention
http://canada.ca/taxes-representative-authorization
http://canada.ca/benefits-credits-nc
http://canada.ca/cra-direct-deposit
http://canada.ca/my-cra-account

