
 

ਬੈਨਿਨਿਟ ਅਤ ੇਕ੍ਰੈਨਿਟ ਭਗੁਤਾਿ 

 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਭਗੁਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਲਦ ੇਹਨ? 

ਨਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਸਰਨਵਸ ਕ੍ੈਿੇਿਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਿਸ਼ੋਰੈਂਸ ਿੂੰ ਬਰ ਨਿਲਦਾ ਹੈ ਬੈਨਿਨਿਟਸ ਅਤ ੇਕ੍ਰੈਨਿਟਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਦਓ। 
ਨਿਰ, ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤ ੇਿਾਰਿ ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਸਾਰ ੇਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦ ੇਿਾਲ ਕ੍ਿੇੈਿਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਿੂੰ ਸੀ (CRA) ਦੇ ਕ੍ਲੋ ਭੇਿ ਨਦਓ: 

 ਿਾਰਿ RC66, Canada Child Benefits Application 

 ਿਾਰਿ RC66SCH, Status in Canada / Statement of Income 

 ਿਾਰਿ RC151, GST/HST Credit Application for Individuals Who Become Residents of Canada 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਭਗੁਤਾਨ ਕਿਲਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਇਹ ਪਤਾ ਕ੍ਰਿ ਲਈ ਨਕ੍ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਿਨਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਨਿਟ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਨਸਰਿ ਇਿੱਕ੍ ਵਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰ ਕ੍ੈਿੇਿਾ 
ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿੋਂ, ਆਪਣ ੇਭੁਗਤਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਿਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਟਿੈਸਾਂ ਦੇ ਿਾਗਜ਼ਾਤ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਿੀ ਕ੍ੋਈ ਆਿਦਿੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਆਰਏ  ਤੁਹਾਿ ੇਭੁਗਤਾਿ ਦੀਆ ਰਕ੍ਿਾਂ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ 
ਇਿਕ੍ਿ ਟੈਕ੍ਸ ਅਤੇ ਬੈਨਿਨਿਟ ਨਰਟਰਿ ਦੀ ਿਾਣਕ੍ਾਰੀ ਿ ੂੰ  ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਿਾ ਪਤੀ/ਪਤਿੀ ਿਾਂ ਕ੍ਾਿਿ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣ ੇਟੈਕ੍ਸਾਂ ਦ ੇਕ੍ਾਗਜ਼ਾਤ ਭਰਿੇ ਪੈਣਗੇ। 

Canada 
child benefit 

 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ੍ ਬਿੱ ਚ ੇਲਈ $6,496 ਤਿੱ ਕ੍ ਪਰਤੀ ਸਾਲ 

 6 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦ ੇਹਰੇਕ੍ ਬਿੱਚੇ ਲਈ $5,481 ਤਿੱ ਕ੍ ਪਰਤੀ ਸਾਲ 

 + ਕ੍ਈੋ ਵੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਨਿਤ ਸ ਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਭੁਗਤਾਿ ਨਿਿਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ 

GST/HST 
credit 

 $568 ਤਿੱ ਕ੍ ਪਰਤੀ ਸਾਲ   
 + 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ੍ ਬਿੱਚੇ ਲਈ $149 ਪਰਤੀ ਸਾਲ 

 + ਕ੍ਈੋ ਵੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਨਿਤ ਸ ਬਾਈ ਭੁਗਤਾਿ ਨਿਿਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕ੍ਦੇ ਹੋ 

ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਿ 

ਆਪਣੇ ਟੈਕ੍ਸਾਂ ਦੇ ਕ੍ਾਗਜ਼ਾਤ ਭਰਿ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਿਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ! 



 

ਿਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਿਕਿਉਕਨਟੀ ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਇਨਿਿ ਟੈਿਸ ਪਰੋਗਰਾਿ 

ਇਹ ਇਿੱ ਕ੍ ਿੁਫ਼ਤ ਪਰੋਗਰਾਿ ਹੈ ਨਿਿੱ ਥੇ ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਟੈਕ੍ਸਾਂ ਦੇ ਕ੍ਾਗਜ਼ਾਤ ਭਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਿ, ਿੇਕ੍ਰ ਤੁਹਾਿੀ ਆਿਦਿ 
ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਟੈਕ੍ਸ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਸਨਥਤੀ ਸਰਲ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਿੇੜੇ ਕ੍ਈੋ ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ,  canada.ca/taxes-help 

'ਤੇ ਿਾਓ। 

ਕਿਸੇ ਪਰਕਤਕਨਧੀ ਨ ੂੰ  ਅਕਧਿਾਰ ਕਦਓ 
ਤੁਸੀਂ ਨਕ੍ਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕ੍ਤੀ (ਨਿਵੇਂ ਨਕ੍ ਪਨਰਵਾਰ ਦਾ ਸਦਿੱ ਸ, ਦੋਸਤ, ਿਾਂ ਅਕ੍ਾਊਂਟੈਂਟ) ਿ ੂੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਵਿੱ ਲੋਂ CRA ਿਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ 
ਦੇ ਸਕ੍ਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ My Account (ਿੇਰਾ ਖਾਤਾ) ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਪਰਨਤਨਿਿੀ ਿੋੜ ਸਕ੍ਦੇ ਹ ੋਿਾਂ ਹਟਾ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ Form T1013, 

Authorizing or Cancelling a Representative, ਭਰ ਕ੍ ੇਸੀਆਰਏ ਿ ੂੰ  ਭੇਿ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ। 

ਡਾਇਰੈਿਟ ਕਡਪੌਕਜ਼ਟ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਿਰੋ 
ਿਾਇਰੈਕ੍ਟ ਨਿਪੌਨਜ਼ਟ ਿਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕ੍ਸ ਨਰਿੂੰ ਿ ਅਤੇ ਬੈਨਿਨਿਟ ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਸਿੱ ਿਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ੍ ਖਾਤ ੇਨਵਿੱ ਚ ਿਿਹਾਂ ਕ੍ਰਵਾ 
ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਿਾਕ੍ ਰਾਹੀਂ ਚੈੈੱਕ੍ ਿਹੀਂ ਨਿਲੇਗਾ। ਸਾਈਿ-ਅਪ ਕ੍ਰਿ ਲਈ, canada.ca/cra-direct-deposit 'ਤੇ ਿਾਓ। 
 

My Account (ਿੇਰਾ ਖਾਤਾ) ਲਈ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰੋ 
CRA ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਿੇ ਪਨਹਲੇ ਨਰਟਰਿ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕ੍ਸ ਅਤੇ ਬਨੈਿਨਿਟ ਦ ੇਿਾਿਨਲਆਂ ਦਾ 
ਔਿਲਾਈਿ ਪਰਬੂੰ ਿਿ ਕ੍ਰਿ ਲਈ My Account (ਿੇਰਾ ਖਾਤਾ) ਲਈ ਰਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਰਿੂੰ ਿ ਿ ੂੰ  ਟਰੈਕ੍ ਕ੍ਰ 
ਸਕ੍ਦੇ ਹ,ੋ ਆਪਣ ੇਬੈਨਿਨਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਨਿਟ ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਆ ਂਦੀ ਿਾਂਚ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕ੍ੁਝ! ਰਨਿਟਰ ਕ੍ਰਿ 
ਲਈ, canada.ca/my-cra-account 'ਤੇ ਿਾਓ। 

ਦੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ 
ਤੁਹਾਿੀ ਨਿੈੱਿੀ ਿਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਿਵੇਂ ਨਕ੍ ਨਵਵਾਨਹਕ੍ ਸਨਥਤੀ, ਤੁਹਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਿੀਿ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਨਖਆ, ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਿੇ ਪਤ ੇਦਾ ਨਸਿੱ ਿਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬੈਨਿਨਿਟ ਭੁਗਤਾਿਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ,  

My Account (ਿੇਰਾ ਖਾਤਾ) ਨਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਨਿੈੱਿੀ ਿਾਣਕ੍ਾਰੀ ਿ ੂੰ  ਅਿੱ ਪਿੇਟ ਕ੍ਰ ੋਿਾਂ CRA ਿ ੂੰ  ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰੋ। 
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ਔਨਲਾਈਨ 

 ਿਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕ੍ਾਂ ਲਈ ਿਾਣਕ੍ਾਰੀ: 
canada.ca/taxes-newcomers 

 ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਲਈ ਬੈਨਿਨਿਟ: 
canada.ca/child-family-benefits 

 ਆਪਣ ੇਟੈਕ੍ਸਾਂ ਦੇ ਕ੍ਾਗਜ਼ਾਤ ਭਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰੀ ਕ੍ਰੋ: 
canada.ca/taxes-get-ready  

 CRA ਿਾਰਿ ਅਤੇ ਪਰਕ੍ਾਸ਼ਿ:  
canada.ca/cra-forms 

 

ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ 
 ਬੈਨਿਨਿਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਈ: 1-800-387-1193 

 ਆਿ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਅਤ ੇਿਾਰਿ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਿ ਲਈ:  
1-800-959-8281 

 ਸਰਨਵਸ ਕ੍ਿੇੈਿਾ (ਸੋਸ਼ਲ ਇਿਸ਼ਰੋੈਂਸ ਿੂੰ ਬਰ):  
1-800-206-7218 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

* ਤੱਥਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਕਰਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਧ ੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਧ ੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਲਕੇ ਫ੍ਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

 

 


