شهروندان سالخورده ،با تنظیم اظهارنامههای مالیاتی ،مخارج خود را کاهش دهید
گرچه هیچ تخفیف ویژه شهروندان سالخورده برای مالیاتهای شما پیشبینی نشده ،دولت کانادا روشهای زیاد دیگری را برای
کمک به شما جهت کاهش مالیاتها در نظر گرفته است .چندین اعتبار و مزایای مالیاتی مخصوصاً برای کاهش مالیات
شهروندان سالخورده طراحی شده است.
حتی اگر در طول سال گذشته هیچ درآمدی را کسب نکردهاید ،باز هم باید یک اظهارنامه مالیاتی را تنظیم کنید تا اطمینان
حاصل نمایید که مزایایی را که ممکن است مستحق دریافت آن باشید را دریافت نمایید .معروفترین این مزایا عبارتند از
اعتبار مالیات بر کاال و خدمات/مالیات فروش هماهنگ ( .)GST/HSTاین نوعی پرداخت بدون مالیات است که شما هر سه
ماه یک بار جهت موازنه همه یا بخشی از  GSTیا  HSTپرداخت شده برای کاالها و خدمات مختلف دریافت میکنید.
از سال  ۲۰۱۴به بعد ،دیگر مجبور نیستید به همراه اظهارنامه مالیات بر درآمد و مزایای خود ،برای اعتبار GST/HST
درخواست دهید .وقتی اظهارنامه خود را تنظیم میکنید CRA ،صالحیت شما را بررسی میکند ،و اگر واجد صالحیت شناخته
شوید ،یک اعالن را برای شما ارسال خواهد کرد .همچنین ،شاید بتوانید تعدادی از اعتبارات غیرقابل استرداد را به منظور
کاهش مالیاتهای خود مطالبه کنید ،از جمله مبلغ وابسته به سن ،مبلغ درآمد بازنشستگی ،و مبلغ ناتوانی/معلولیت .همچنین
میتوانید مخارج پزشکی نظیر سمعک ،دستگاه تنظیم ضربان قلب ،خدمات بیمارستانی ،و هزینههای آسایشگاه سالمندان را
مطالبه نمایید.
برای سال  –۲۰۱۴اگر واجد شرایط اعتبار مالیاتی ناتوانی/معلولیت باشید ،شاید بتوانید مبلغ حقوق مربوط به طراحی یک
برنامه درمانی شخصی شده را به عنوان نوعی مخارج پزشکی مطالبه کنید .همچنین ،از امسال ،میتوانید هزینههای
حیوانات خدماترسان مورد استفاده برای کنترل دیابت را مطالبه نمایید .برای کسب اطالعات بیشتر  ،از جمله فهرستی از
سایر مخارج پزشکی واجد شرایط ،به نشانی  www.cra.gc.ca/medicalمراجعه کنید.
آیا شما ،یا همسر یا شریک عرفیتان ،درآمد بازنشستگی دریافت میکنید؟ در این صورت ،شاید شما و همسر یا شریک
عرفیتان بتوانید این درآمد را برای اهداف مالیاتی بین خودتان تقسیم کنید و به این ترتیب ،مبلغ کل مالیاتهایی که بدهکار
هستید را کاهش دهید .بیش از یک میلیون نفر در سال  ۲۰۱۲از تقسیم درآمد بازنشستگی بهره بردند .برای کسب اطالع از
اینکه آیا درآمد بازنشستگی شما واجد شرایط است یا خیر ،به نشانی اینترنتی  www.cra.gc.ca/seniorsمراجعه کنید.
و اگر شما یک فرد سالخورده هستید و همچنان در حال کار میباشید ،میتوانید انتخاب کنید که اعانه بخشی از درآمد خود به
یک برنامه پسانداز بازنشستگی ثبتشد ( )RRSPرا ادامه دهید – و میتوانید این اعانه را تا روز  ۳۱دسامبر سالی که ساله
میشوید ،ادامه دهید.
اگر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنید ،شاید بتوانید با مطالبه هزینه بلیطهای خود ،مخارجتان را کاهش دهید.
بلیطهای اتوبوسهای محلی ،تراموا ،مترو ،قطارها یا اتوبوسهای بین شهری ،و قایقهای مسافربر محلی را نگه دارید .برای
کسب اطالعات بیشتر ،از جمله بررسی اینکه آیا بلیطهای حمل و نقل شما واجد شرایط است ،از
 www.cra.gc.ca/transitpassدیدن کنید.
بسته به وضعیت خود ،ممکن است متوجه شده باشید که برای بخشی از پرداختهای حقوق بازنشستگی شما ،مالیات کافی در
مبدأ برای این سال نگهداشته نشده است .اگر این امر در مورد شما صدق میکند ،شاید الزم باشد که پرداختهای خود به
 CRAرا به صورت اقساط انجام دهید  -یا شاید بخواهید هماهنگیهای الزم را جهت کاهش مالیات بیشتر در مبدأ انجام دهید تا
مجبور نشوید مبلغی کالن را در پایان سال مالیاتی به صورت یکجا بپردازید.

هر روزه مالیاتدهندگان بیشتری پس از درک اینکه تنظیم آنالین اظهارنامه مالیاتی چقدر راحت ،آسان و امن است انتخاب
میکنند که به این روش غیرکاغذی و الکترونیکی روی آورند .و اگر واجد شرایط استرداد وجه باشید ،در صورت استفاده از
سیستم تنظیم اظهارنامه اینترنتی به همراه واریز مستقیم ،ظرف هشت روز کاری به پولتان دسترسی پیدا خواهید کرد .برای
مشاهده فهرستی از انتخابهای نرمافزارها و سرویسهای وب ،شامل آنهایی که برای عموم رایگان هستند ،به نشانی اینترنتی
 www.netfile.gc.ca/softwareمراجعه کنید.
هنگام مراجعه به وبسایت  ،CRAحتماً برای حساب من ( )My Accountثبتنام کنید ،زیرا این امکان را به شما میدهد
که استرداد وجه خود را پیگیری کنید ،نشانی خود را تغییر دهید ،پرداختهای مزایا و اعتبارات و نیز حدود طرح بازنشستگی
ثبتنام شده را بررسی نمایید ،از خدمات واریز مستقیم استفاده کنید ،و از بسیاری امکانات دیگر بهرهمند شوید .برای کسب
اطالعات بیشتر ،به نشانی  www.cra.gc.ca/electronicservicesمراجعه کنید.
همچنین ،میتوانید با استفاده از حساب من انتخاب کنید که نامه ارزیابی و نامه ارزیابی مجدد اینترنتی را دریافت نمایید.
وقتی برای یک پست اینترنتی ثبتنام میکنید CRA ،دیگر نامه را برای شما چاپ و ارسال نخواهد کرد .در عوض ،شما یک
ایمیل دریافت خواهید کرد مبنی بر اینکه در خدمات آنالین ایمن «حساب من» ( )My Accountبه نشانی
 ،www.cra.gc.ca/myaccountیک نامه برای شما وجود دارد.
اگر در تنظیم اظهارنامه خود به کمک نیاز دارید ،و از درآمد نسبتاً کم و یا یک وضعیت مالیاتی ساده برخوردار هستید ،با
«برنامه داوطلبانه اجتماعی مالیات بر درآمد» ( )Community Volunteer Income Tax Programکه سازمانهای
داوطلبانه تنظیم اظهارنامه مالیاتی را در سراسر کشور اداره میکند ،تماس بگیرید .برای یافتن یک سازمان داوطلبانه تنظیم
اظهارنامه مالیاتی به نشانی اینترنتی  www.cra.gc.ca/volunteerمراجعه کنید.
 CRAبابت در دسترس قرار دادن خدمات خود برای کلیه کاناداییها ،صرفنظر از تنوع نیازهای آنها ،به خود میبالدCRA .
آگهیها ،نشریات ،فرمها و اسناد حاوی اطالعات شخصی را با فرمتهای دیگری مثل بریل ،چاپ درشت ،متن الکترونیکی و
حتی فایل صوتی (  ) MP3هم ارائه میدهد .برای کسب اطالعات بیشتر ،از طریق شماره تلفن
 ۸۲۸۱-۹۵۹-۸۰۰-۱با  CRAتماس بگیرید .افراد دارای اختالالت شنوایی یا گفتاری میتوانند از طریق تماس با شماره
تلفن  ۰۳۵۴-۶۶۵-۸۰۰-۱از ماشین تحریر راه دور (تلهتایپ) استفاده کنند.
به خاطر داشته باشید که آخرین مهلت برای تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد شخصی شما  ۳۰آوریل است – اما چرا باید تا
دقیقه آخر صبر کنید در حا لیا که میتوانید زودتر دست به کار شوید و از استرداد وجه خود بهره ببرید .
برای شروع تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود به نشانی اینترنتی  www.cra.gc.ca/getreadyمراجعه نمایید.

