التصريح بالعائد الضريبي قد ينفعك
الوافدون ال ُجدد  -هل تعلمون؟
هناك مزايا ومستحقات يمكنكم الحصول عليها إذا:
لديكم "رقم الضمان االجتماعي" ()SIN
تقومون بالتصريح عن عائدكم الضريبي ( ،)Income taxحتى ولو لم يكن لديكم أي دخل خالل العام  ،ذلك ألننا نستخدم المعلومات
الواردة في التصريح الحتساب مزاياكم ومستحقاتكم الفدرالية ،وأي برامج ذات صلة للمقاطعات واألقاليم.
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تقدموا بطلب المزايا والمستحقات

تعويض الطفل في كندا ()Canada Child Benefit
لغاية  00466دوالر سنويا عن كل طفل دون سن السادسة
لغاية  00466دوالر سنويا عن كل طفل بين سني السادسة والسابعة عشرة
مبلغ إضافي يصل إلى  007,6دوالرا سنويا ،إذا كان طفلكم مؤهال للتعويض الخاص بإعاقة األطفال
للتقديم يُرجى ملء هاتين االستمارتين وإرسالهما إلى وكالة اإليرادات في كندا ()CRA
  RC66استمارة التقديم لطلب الحصول على تعويض الطفل في كندا RC66SCH -الوضع في كندا  -بيان الدخل

إذا كنتم من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط
مبلغ يصل إلى  000دوالرا سنويا

تعويضا ً عن ضرائب السلع والخدمات/ضرائب المبيعات المنسقة
 540 +GST/HSTدوالرا سنويا عن كل طفل

للتقديم يُرجى ملء هذه االستمارة وإرسالها إلى وكالة اإليرادات في كندا ()CRA
 RC151 -استمارة ضرائب السلع والخدمات/ضرائب المبيعات المنسقة  GST/HSTلألفراد الذين أصبحوا مقيمين في كندا
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قوموا بالتصريح عن عوائدكم الضريبية سنويا

يتعين عليكم التصريح عن كل الدخل المكتسب ،من داخل وخارج كندا ،عن الفترة التي كنتم خاللها مقيمين في كندا من السنة .لمزيد من
المعلومات راجعوا  . cra.gc.ca/newcomersاستخدموا االستمارة الخاصة بالمحافظة أو اإلقليم الذي كنتم فيه في  ,5ديسمبر/كانون
األول (وتحتاجون إلى استمارة إضافية إذا كنتم تعيشون في كيبيك  -زوروا موقع  RevenuQuebec.ca/enلمزيد من المعلومات).
أرسلوا استمارتكم المكتملة إلى وكالة اإليرادات في كندا ()CRA
زوروا موقع  cra.gc.ca/GetReadyلكل ما تحتاجونه من معلومات تساعدكم على التصريح الضريبي عبر اإلنترنت
أرسلوا استمارتكم المعبأة بالبريد  -العنوان على موقعcra.gc.ca/taxcentre :

هل أنتم بحاجة إلى المساعدة لملء اإلستمارات؟
برنامج التطوع المجتمعي لضريبة الدخل
هناك برنامج مجاني يقوم فيه متطوعون بتعبئة استمارات التصريح بالدخل الضريبي والتعويضات ،لذوي الدخل المحدود والوضع الضريبي
البسيط .إليجاد متطوع قريب منكم ،يُرجى زيارة هذه الصفحة.cra.gc.ca/volunteer :

قوموا بتخويل ممثل عنكم
.يمكنكم اعطاء االذن لشخص آخر (كأحد أفراد العائلة أو صديق أو محاسب) للتعامل مع وكالة اإليرادات في كندا  CRAبالنيابة عنكم) .قوموا
بملء االستمارة  T1013لتفويض ممثل عنكم أو إللغاء التفويض عنه  ،وإرسالها إلى وكالة اإليرادات .اإلستمارة موجودة على موقع

حسابي ( )My Accountواإليداع المباشر
إذا كنتم مسجلين في (حسابي  )My Accountيمكنكم االشتراك في ميزة اإليداع
المباشر لكي يتم إيداع مستحقاتكم وغيرها من المدفوعات (كتسهيالت تعويض الطفل
 )CCBمباشرة في حسابكم المصرفي.
وبإمكان "حسابي" مساعدتكم في إدارة شؤونكم الضريبية واالستحقاقية بسرعة وسهولة
عبر االنترنت .لمزيد من المعلومات أو للتسجيل قوموا بزيارة موقع
cra.gc.ca/myaccount.

عبر االنترنت
معلومات للوافدين الجُدد وللحصول على اإلستماراتcra.gc.ca/newcomers :
معلومات حول المزايا والمستحقاتcra.gc.ca/benefits :
معلومات حول مكاتب تطوعية مجانية ألعمال الضرائبcra.gc.ca/volunteers :

هاتفيا
للحصول على رقم الضمان االجتماعي :خدمات كندا 5-866-060-7058
لالستفسار عن المزاياService Canada 5-866-,87-559, :
الستفسارات أخرى وللحصول على اإلستمارات1-800-959-8281 :

