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Навіть якщо ви щойно прибули і не маєте доходу в Канаді, якнайшвидше подайте заявку, на отримання 
пільг та податкових кредитів, на які ви можете мати право.

Щоб подати заявку, ви повинні бути резидентом Канади для цілей оподаткування та мати дійсний 
номер соціального страхування (SIN).

Є діти? Заповніть форму RC66, Заяву на отримання допомоги на дитину в Канаді та форму RC66SCH, 
Статус у Канаді та інформацію про доходи, щоб подати заявку на отримання допомоги на дитину 
в Канаді.

Немає дітей? Подайте заявку на отримання кредиту GST/HST для вас та вашого чоловіка/дружини 
чи цивільного партнера, заповнивши форму RC151, Заявка кредит GST/HST для осіб, які стали 
резидентами Канади.

Подаючи заявку на отримання пільг та кредитів, додайте до своєї заяви наступне:

• SIN - ваш та вашого чоловіка/дружини або сімейного партнера
• Свідоцтво про народження ваших дітей, які народилися за межами Канади
• Діючу тимчасову або постійну поштову адресу
• Недійсний чек, якщо ви подаєте заявку на прямий депозит

Безкоштовна допомога в декларуванні 
податків!

Якщо у вас невеликий дохід і просте 
податкове становище, ви можете 
отримати безкоштовну дпопомогу в 
заповненні податкової декларації 
волонтером. Щоб дізнатися більше, 
перейдіть на canada.ca/taxes-help.

Потрібна додаткова інформація?
Перейдіть на canada.ca/benefits-credits-info.

Хочете дізнатися більше 
про податки та їх 

декларацію?

Перевірте: canada.ca 
/learn-about-taxes.

Декларуйте ваші податки 
до 30 квітня щороку, 

навіть якщо ваш дохід 
був звільнений від сплати 
податків або ви не мали 

доходу.

Вперше в Канаді?  
Ви можете мати право на пільги та податкові кредити

Як подати заявку на отримання пільг та податкових кредитів

Одружений або в 
цивільному шлюбі 

з дітьми
Самотні з дітьми

Одружений або в 
цивільному шлюбі 

без дітей

Неодружені та старші 
19 років без дітей

Допомога на дитину 
в Канаді

Кредит податку на 
товари та послуги/
узгодженого податку з 
продажів (GST/HST)

Провінційні та 
територіальні пільги та 
податкові кредити

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc66.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc66sch.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc66sch.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc151.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc151.html
http://canada.ca/taxes-help
http://canada.ca/benefits-credits-info
http://canada.ca/learn-about-taxes
http://canada.ca/learn-about-taxes

