زمان مالیاتی را به مثابه یک امر خانوادگی بدانید!
برای افرادی که خانواده دارند ،پرداخت مالیات میتواند یک وظیفه دلهرهآور باشد .تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد چیزی
فراتر از اظهار داراییها است – در واقع  ،فرصتی است برای بهرهگیری از بسیاری از اعتبارات و مزایای کودک و خانواده
موجود ,جهت حمایت از امور مالی خانواده .این میتواند به منزله کسب پول بیشتر برای خرید مایحتاج خانواده یا تأمین بخشی
از هزینههای یک تعطیالت لذتبخش در کنار خانواده باشد.

از تاریخ  ۹فوریه  ، ۲۰۱۵اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت اینترنتی تنظیم کنید – و اگر در انتظار یک وجه استردادی
هستید ,از واریز مستقیم استفاده کنید ،ظرف فقط هشت روز کاری وجه مسترد شده را در حساب بانکی خود خواهید دید!
 CRAفهرستی از برنامههای نرمافزاری تأیید شده ،از جمله برخی از برنامههای نرمافزاری رایگان را ارائه کرده
است .برای کسب اطالعات بیشتر ،به نشانی  www.netfile.gc.caمراجعه کنید .آخرین مهلت برای تنظیم
اظهارنامه مالیاتی  ۳۰آوریل است .اما اگر شما ،یا همسر یا شریک عرفی شما دارای شغل آزاد هستید ،آخرین مهلت
برای تنظیم اظهارنامه  ۱۵ژوئن است .توجه داشته باشید :اگر شما دارای شغل آزاد هستید و بدهی مربوط به سال ۲۰۱۴
دارید ،باید آن را تا  ۳۰آوریل  ۲۰۱۵بپردازید.
اگر خانواده شما بطور همزمان با مسائل مدرسه ،کار ،و فعالیتهای تفریحی درگیر است ،برای آسایش خاطر خود بهتر است
اظهارنامهتان را پیش از مهلت تعیین شده تنظیم کنید .با وجود این همه مشغله ،با بهرهگیری از خدمات امن الکترونیکی ،CRA
از موکول کردن این امر مهم به دقیقه نود و استرس ناشی از آن اجتناب کنید CRA .با استفاده از ابزارهای راهنمای آنالین
نظیر ویدئوها و وبینارها شما را در تکمیل «اظهارنامه مالیات بر درآمد و مزایا ی » خود هدایت خواهد کرد تا فرآیند تنظیم
اظهارنامه مالیاتی از هر زمان دیگری برای شما آسانتر باشد .حتی اگر طی سال گذشته هیچ درآمدی کسب نکردهاید ،اطمینان
حاصل کنید که اعتبارات و مزایای کودک و خانواده ،که حق شما است ،را دریافت نمایید .این مزایا عبارتند از ۱۶۰
دالر (بر اساس تغیرات پیشنهاد شده ) به عنوان مزایای ماهیانه مراقبت از کودکان ( ) tenev BCd hCndl hC v svevinU
برای کلیه فرزندان زیر شش سال و بر اساس تغییرات پیشنهادی ،مزایای ماهیانه بالغ بر ۶۰دالر برای فرزندان  ۱۷-۶سال
پیشبینی شده است .مزایای مالیاتی کودکان کانادا ( ،)Canada Child Tax Benefitمزایای ماهیانه بدون مالیات
اعتبار مالیات فروش کاالها و
است که جهت کمک به پرورش فرزندان زیر  ۱۸سال در نظر گرفته شده است .
خدمات/فروش هماهنگ ( ،)GST/HSTنیز مزایایی برای کمک به خانوادهها جهت تأمین مخارج خود در طول سال وجود
دارد .برای کسب اطالعات بیشتر درباره مزایای کودک و خانواده ،به نشانی  www.cra.gc.ca/benefitsمراجعه کنید.
جهت تسهیل در امور ،میتوانید به صورت اینترنتی برای دریافت مزایای کودک و خانواده خود درخواست دهید؛ بدین منظور،
باید از خدمت اقدام برای دریافت مزایای مالیاتی کودکان ( )Apply for child tax benefitsاز طریق حساب من
( )My Accountاستفاده کنید.
همچنین ،میتوانید از حساب من برای دریافت نامه ارزیابی و نامه ارزیابی مجدد اینترنتی استفاده کنید .اگر برای ایمیل
ثبتنام کنید ،نامه ارزیابی خود را از طریق خدمات آنالین بسیار امن «حساب من» به نشانی
 www.cra.gc.ca/myaccountدریافت خواهید کرد.

چه رؤیای فرزند شما این باشد که شغل آیندهاش هاکی روی یخ ،مسابقه بر روی شیبها با اسنوبورد ،یا اجرای برنامه در
یک با له مشهور باشد ,پرداخت هزینه جلسات آموزشی برای حقیقت بخشیدن به این رؤیاها میتواند هزینه باالیی را در بر
داشته باشد .رسیدهای خود را نگه دارید تا بتوانید تحت اعتبار مالیاتی تندرستی کودکان
( )Children’s Fitness Tax Creditهزینههای پرداخت شده تا مبلغ  ۱۰۰۰دالر به ازای هر کودک را مطالبه نمایید؛
یک مطالبه غیرقابل استرداد که میتواند به معنای  ۱۵۰دالر پسانداز به ازای هر کودک باشد.

آیا کودک شما یک هنرمند یا موسیقیدان در حال شکوفا شدن است؟ اگر کودک شما در برنامههایی که به پیشرفت او کمک
میکنند شرکت میکند ،ممکن است در زمان تنظیم اظهارنامه مالیاتی واجد شرایط برخورداری از یک اعتبار تخصیص داده
شده بدین منظور باشید .تدریس خصوصی نیز شما را برای دریافت این اعتبار واجد شرایط میسازد .اعتبار مالیاتی
هنرهای کودکان ( )Children’s Arts Tax Creditیک اعتبار مالیاتی غیرقابل استرداد تا حداکثر  ۷۵دالر به ازای
هر کودک میباشد.
آیا میدانستید که یک اعتبار جدید به نام «کسورات مالیاتی خانواده» ( )Family Tax Cutوجود دارد؟ این یک اعتبار مالیاتی
غیر قابل استرداد تا سقف  ۲۰۰۰دالر برای زوجهای واجد صالحیت دارای فرزندان زیر ۱۸سال است .اعتبار مالیاتی
خانوار این امکان را برای یک همسر دارای درآمد بیشتر فراهم میسازد که تا سقف  ۵۰۰۰۰دالر درآمد مشمول مالیات را به
حساب همسرش ،که جزء گروه درآمدی پایینتر است ،منتقل کند.
 CRAقسمتی از وبسایت خود را برای خانوادهها و وضعیتهای مالیاتی خاصی که ممکن است برای آنها کاربرد داشته باشد
در نظر گرفته است .با استفاده از جستجو در وبسایت ،به صفحه موارد برتری که خانوادهها باید در مورد مالیاتها بدانند
بروید .یک مطالعه سریع ،بسیاری از مطالبی را که باید در مورد اظهارنامه مالیاتی خود بدانید ،شامل نحوه مطالبه مزایای
مالیاتی درآمد کاری برای خانوادههای کمدرآمد ،مخارج مراقبت از کودکان ،مبلغ تخصیص داده شده به شخص مراقب خانواده،
و مزایای ناتوانی کودک ،پوشش میدهد.
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.
با انتخابهای بسیار گستردهای که برای هدایت شما در طول فصل مالیاتی در دسترس شما قرار گرفته است ،دیگر هیچ
بهانهای بابت تأخیر موجه تلقی نمیشود .برای شروع تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود به نشانی اینترنتی
 www.cra.gc.ca/getreadyمراجعه نمایید.
آخرین اخبار و نکات مالیاتی  CRAرا از دست ندهید – در شبکه اجتماعی  CRA ،Twitterرا دنبال نمایید:
@CanRevAgency

