آیا برای گذراندن فصل زمستان به جنوب سفر میکنید؟
حداحافظ زمستان؛ سالم به هوای گرم و تابستانی!

هر سال ،بسیاری از کاناداییها آزادانه lز هوای سرد زمستانی شمال میگریزند و به استقبال هوای گرم و تابستانی جنوب
پناه میبرند .چه بخواهید از آفتاب صحراهای فینیکس ،آریزونا ،لذت ببرید و چه ترجیح دهید که در ماسههای سفید رنگ «پام
بیچ» ( )Palm Beachفلوریدا قلعههای ماسهای بسازید ،عبور از مرز برای رسیدن به سرزمینهای گرم و برنزه شدن در
زیر آفتاب بسیار هیجانانگیز است .به هر حال ،قبل از اقدام به تعویض لباسهای زمستانی و شکالت داغ با لباس شنا و لیموناد
سرد  ،اطمینان حاصل کنید که به عنوان یک شهروند کانادایی با وظایف مالیاتی خود کامالً آشنا باشید.
الزام شما به پرداخت مالیات طی مدتی که خارج از کانادا به سر میبرید با توجه به وضعیت اقامت شما تعیین میگردد .به
عنوان مثال ،اگر شما بخشی از سال را در ایاالت متحده ،چه برای گذران تعطیالت و چه به دالیل درمانی ،سپری و روابط
اقامتی (مثل مالکیت منزل ،ملک ،همسر ،یا شریک عرفی) خود را در کانادا حفظ کنید ،معموالً مقیم واقعی
( )factual residentکانادا محسوب میشوید .این بدان معنا است که حتی اگر مدتی از سال در خارج از کانادا به سر
ببرید Canada Revenue Agency (CRA) ،از شما مالیات بر درآمد را مطالبه میکند ،انگار که اصالً کانادا را ترک
نکردهاید .کلیه درآمدهای دریافتی از منابع داخل و خارج کانادا در طول سال باید گزارش شود.
فراموش نکنید که کلیه کسورات و اعتبارهای مالیاتی که شامل حال شما میشود ،مثل اعتبار مالیات بر کاال و خدمات/مالیات
فروش هماهنگ ( ،)GST/HSTو هرگونه اعتبار استانی یا سرزمینی را مطالبه کنید ..از سال  ۲۰۱۴به بعد ،دیگر مجبور
نیستید به همراه اظهارنامه مالیات بر درآمد و مزایای خود ،برای اعتبار  GST/HSTدرخواست دهید .وقتی اظهارنامه خود را
تنظیم میکنید CRA ،صالحیت شما را بررسی میکند ،و اگر واجد صالحیت شناخته شوید ،یک نامه را برای شما ارسال
خواهد کرد .برای کسب اطالعات بیشتر ،به  www.cra.gc.ca/gsthstcreditمراجعه کنید.
اگر از وضعیت اقامت یا وظایف مالیاتی خود مطمئن نیستید ،به وبسایت CRAبه قسمت «مالیات برای کاناداییهایی که در
خارج از کانادا در حال سفر ،زندگی ،یا کار هستند»
( )Taxation for Canadians travelling, living or working outside Canadaمراجعه کنید .در آنجا،
اطالعات بیشتری را درباره وضعیت اقامت خود (اعم از اینکه آیا شما یک مقیم واقعی هستید ،مقیم محسوب میشوید ،غیر مقیم
هستید یا غیر مقیم محسوب میشوید) و نیز تأثیر وضعیت اقامت شما بر مقدار مالیات بر درآمدی که باید در کانادا بپردازید
خواهید یافت .همچنین ،در صورت نیاز به توضیحات بیشتر ،یا برای دریافت پاسخ پرسشهای مربوط به وضعیت خود،
میتوانید از طریق شماره  ۸۲۸۱-۹۵۹-۸۰۰-۱با  CRAتماس بگیرید.
مواردی هست که آن دسته از افراد مقیم کانادا که تصمیم میگیرند در فصل زمستان به جنوب مسافرت کنند باید هنگام تکمیل
اظهارنامه مالیات بر درآمد و مزایا از آنها آگاه باشند .به عنوان مثال ،باید قسمت تاریخ ورود/خروج موجود در بخش
«شناسایی» ( )Identificationرا خالی بگذارند ،زیرا این قسمت فقط شامل مهاجرین میشود .همچنین ،ممکن است بتوانید
مخارج پزشکی تحت پوشش که در ایاالت متحده پرداخت میشود ،از جمله حقوق بیمه پرداختی به برنامههای خدمات بهداشت
و سالمت خصوصی ،را مطالبه کنید .و اگر هنگام بازگشت به کانادا ملک خود در ایاالت متحده را اجاره میدهید ،حتماً اوراق
و اسناد مربوطه را برای پشتیبانی از مطالبات درآمد و مخارج خود نگه دارید .برای کسب اطالعات بیشتر درباره این موارد و
سایر مواردی که باید هنگام تکمیل اظهارنامه خود به خاطر داشته باشید ،به نشانی  www.cra.gc.ca/seniorsبروید و
قسمت «افراد مقیم کانادا که به جنوب سفر میکنند» ( )Canadian residents going down southرا مطالعه کنید.
همچنین ،به عنوان یک فرد مقیم کانادا که بخشی از سال را در ایاالت متحده سپری میکند ،باید تعیین کنید که چگونه مشمول
قوانین مالیاتی ایاالت متحده قرار میگیرید .در قوانین مالیاتی ایاالت متحده ،الزاماتی برای افرادی پیشبینی شده است که به

مدت بیش از  ۱۸۳روز (بیش از نیم سال) در ایاالت متحده میمانند .همچنین ،ایاالت متحده یک آزمون انباشتی را برای
محاسبه تعداد روزهای سپری شده در ایاالت متحده طی یک دوره سه ساله دارد .پرسشهای مربوط به مالیات دهندگان
بینالمللی باید از یک کارشناس مالیات آمریکایی یا  Internal Revenue Serviceپرسیده شود.
شما نمیخواهید یک روز عالی برای شنا را با نشستن در داخل اتاق و پر کردن فرمهای کاغذی اظهارنامه مالیاتی خود خراب
کنید  .کافی است لپتاپ خود را همراه با یک کرم ضد آفتاب به کلبه خود ببرید ،و با استفاده از  NETFILEاینترنتی ،اظهارنامه
مالیات بر درآمد و مزایای خود را تنظیم و به  CRAتسلیم کنید .این روش سادهترین ،سریعترین و راحتترین شیوه برای
تنظیم و تسلیم یک اظهارنامه مالیات بر درآمد و مزایا است .ظاهراً میلیونها کانادایی با این نظر ما موافق هستند .چرا که طی
دوره قبلی تنظیم اظهارنامه مالیاتی ۸۰ ،درصد از افراد اظهارنامههای خود را به صورت اینترنتی تنظیم و تسلیم کردند.
برای استفاده از  ،NETFILEباید اظهارنامه خود را یا با استفاده از نرمافزار تنظیم اظهارنامه مالیاتی یا یک برنامهی تحت وب
تأیید شده توسط  NETFILEتنظیم کنید .فهرست نرمافزارهای مورد تأیید در نشانی زیر ارائه شده است:
 .www.netfile.gc.ca/softwareبسته به وضعیت مالیاتی شما ،ممکن است واجد شرایط استفاده از نرمافزار رایگان
باشید.
انجام پرداختها به  ،CRAهیچگاه سریعتر و راحتتر از استفاده از پرداختاز حساب از پیش اجازه داده شده ()PAD
نبوده است .با استفاده از  ،PADپرداخت کنندگان مالیات ثبتنام شده در "حساب من" ( )My Accountمیتوانند به
 CRAاجازه دهند که مبالغ از پیش تعیین شده را در تاریخهای از پیش تعیین شده از حساب آنها نزد یک مؤسسهی مالی
کانادایی برداشت کند .اصالً الزم نیست که برای انجام یک پرداخت زمین گلف را ترک کنید ،زیرا از قبل هماهنگیهای الزم
انجام شده است .برای آگاهی از سایر گزینههای پرداخت ،از وبسایت  www.cra.gc.ca/paymentsدیدن کنید.
 CRAقسمتی از وبسایت خود را برای افرادی که در زمستان به جنوب سفر میکنند و وضعیتهای مالیاتی خاصی که ممکن
است شامل حال آنها شود در نظر گرفته است .به وبسایت  CRAصفحه مالیاتهای «آیا از جمله کسانی هستید که برای
گریز از سرما در فصل زمستان به جنوب سفر میکنید؟» (? )Are you a snowbirdمراجعه نمایید.
به خاطر داشته باشید که به همان سرعت که فاصله زمانی بین ساعت  ۵بعد از ظهر و نیمهشب سپری میشود ،تاریخ ۳۰
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