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آيا به کانادا تازه آمده اید؟ شام ممکن است واجد رشایط برای دریافت امتیازات و اعتبارات باشید

 حتی اگر به تازگی وارد کانادا شده اید و هیچ درآمدی در کانادا ندارید، فوراً برای دریافت امتیازات و اعتباراتی که ممکن است مستحق 
آن باشید، درخواست دهید.

 مجرد و 19 سال یا بیشرت

 بدون فرزند

 متاهل یا  رشیک قانونی 

 بدون فرزند
مجرد با  فرزندان متاهل یا رشیک قانونی با فرزندان 

امتیازات اطفال در کانادا

اعتبار مالیات کاال و خدمات/مالیات فروش 

)GST/HST( هامهنگ

امتیازات و اعتبارات والیتی و منطقوی 

چگونه برای امتیازات و اعتبارات درخواست کنیم؟

مالیات خود را تا 30 ماه 
اپریل هر سال تصفیه منایید، 
حتی اگر درآمد شام معاف 
از مالیات باشد یا درآمدی 

نداشته باشید.

مالیات خود را به صورت رایگان انجام دهید!

اگر درآمد متوسط دارید و وضعیت مالیاتی 
ساده ای دارید، ممکن است بتوانید مالیات 

خود را به صورت رایگان توسط یک داوطلب 
انجام دهید. اگر می خواهید بیشرت بدانید، به 
canada.ca/taxes-help مراجعه کنید.

به معلومات بیشرتی نیاز دارید؟

به canada.ca/benefits-credits-info مراجعه کنید

آیا می خواهید در مورد مالیات و 
نحوه تصفیه آنها بیشرت بدانید؟

رس بزنید:
canada.ca/learn 
-about-taxes

باید از نظر مالیاتی مقیم کانادا باشید و شامره بیمه اجتامعی معترب )SIN( داشته باشید.

آیا اطفال دارید؟  فورم RC66، درخواست امتیازات اطفال کانادا و فورم RC66SCH، وضعیت در کانادا و معلومات در باره عایدات  را 
برای درخواست امتیازات طفل کانادا پر 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.

هنگامیکه  برای امتیازات و اعتبار درخواست می کنید، موارد زیر را شامل درخواست تان کنید:

 •  SIN  برای شام و همرس یا رشیک قانونی شام
 •   تثبیت تولد برای اطفال شام که در خارج از کانادا متولد شده اند

 •   آدرس پستی موقت یا دامئی معترب
•   چک باطل را برای سپرده مستقیم شامل درخواست تان کنید
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