برای مطالبه وجوه قابل استرداد ی از طریق اظهارنامه مالیاتی خود ،اقدام کنید
بعنوان یک پیشهور ماهر ،بهبود پیشهتان به هیچ وجه کار آسانی نیست .شما هر روز سخت تالش میکنید به بهترین نحو عمل
کرده و توانایی های خود را ثابت نمایید .شما فعال و قابل اتکا هستید و به مهارت خود میبالید .شما از صالحیتها و
مهارتهای الزم برخوردار هستید ،اما آیا از ابزارهای مورد نیاز برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود بهرهمند میباشید؟
راستی ،حاال که صحبت از ابزارها شد ،باید بگوییم اگر امسال ابزارهای جدیدی را برای کار خریدهاید ،شاید بتوانید حداکثر
۵۰۰دالر را به عنوان کسورات ابزارهای یک پیشهور از طریق اظهارنامه مالیاتی خود مطالبه کنید .همچنین ،ممکن است
واجد شرایط تخفیف  GST/HSTشناخته شوید.
اگر دارای شغل آزاد هستید ،شاید بتوانید سایر هزینههای منطقی که برای کسب درآمد پرداختهاید را هم کسر کنید—از جمله
مخارج وسائط نقلیه ،تدارکات الزم برای انجام یک کار ،و هزینههای دفتر کار .آیا بخشی از گاراژ خود را به کارگاهی برای
ساخت کابینتهای سفارشی تبدیل کردهاید؟ هنگامی که بخشی از منزل خود برای کسب و کار استفاده میکنید ،میتوانید
قسمتی از هزینههای سرویس و نگهداری مانند گرمایش ،بیمهی مسکن ،برق ،مواد تمیز کننده و غیره را کسر کنید .برای کسب
اطالعات بیشتر ،به  www.cra.gc.ca/smallbusinessبروید و «مخارج کسب و کار» ()business expenses
را انتخاب کنید.
فراموش نکنید که آخرین مهلت برای تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد و مزایا معمو ً
ال  ۳۰آوریل است .اما اگر شما ،یا
همسر یا شریک عرفی شما دارای شغل آزاد هستید ،آخرین مهلت  ۱۵ژوئن است .اما توجه داشته باشید :اگر بدهی مربوط به
سال ۲۰۱۴دارید ،باید آن را تا  ۳۰آوریل  ۲۰۱۵بپردازید.
کارفرمایان نیز میتوانند از آن بهره ببرند! اگر کسب و کار شما یک کارآموز صالحیتدار را که در یک پیشه «مهر قرمز»
( )Red Sealتأیید شده کار میکند استخدام نماید ،ممکن است برای مطالبه «اعتبار مالیاتی ایجاد شغل کارآموزی» واجد
شرایط باشید .این یک اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری غیرقابل استرداد است و مساوی یا کمتر از  ۲۰۰۰دالر یا  ۱۰درصد از
حقوق یا دستمزد کارآموزان صالحیتدار است .اگر در سال جاری نیازی ندارید از کل مبلغ اعتبار استفاده کنید ,مبلغ استفاده
نشده را به سه سال گذشته یا حداکثر  ۲۰سال آینده منتقل کنید! برای کسب اطالعات بیشتر درباره اعتبار مالیاتی ایجاد شغل
کارآموزی و سایر اعتبار های مالیاتی سرمایهگذاری ،به نشانی  www.cra.gc.ca.ca/smallbusinessمراجعه و
«اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری» ( )investment tax creditرا انتخاب کنید.
تنظیم الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی با استفاده از  NETFILEسریع و آسان بوده و به Canada Revenue Agency
) (CRAاین امکان را میدهد که اظهارنامه شما را بسیار سریعتر پردازش نماید .اگر از  NETFILEاستفاده کنید و انتظار یک
استرداد وجه را داشته باشید ،وجه شما میتواند مستقیماً و ظرف فقط هشت روز کاری به حساب شما واریز گردد (چندین
هفته سریعتر از زمانی که شما اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت کاغذی تنظیم و تسلیم میکردید) .برای مشاهده فهرستی
از نرمافزارها و برنامهی تحت وب ،از جمله نرمافزارها و برنامههایی که برای همه رایگان هستند ،به
 www.netfile.gc.ca/softwareبروید.
میتوانید با استفاده از حساب من ( )My Accountیا حساب کسب و کار من ( ،)My Business Accountکه
هر دو در نشانی  www.cra.gc.ca/electronicservicesموجود هستند ،به بسیاری از امور مالیاتی خود رسیدگی کنید.
فقط با چند کلیک ،اظهارنامه خود را اصالح کنید ،استرداد وجه را پیگیری نمایید ،نشانی خود را تغییر دهید و بسیاری از
کارهای دیگر را انجام دهید .به لطف این همه خدمات اینترنتی موجود ،به راحتی میتوانید در طول سال به موقع به کلیه امور
مالیاتی خود رسیدگی کنید .همچنین ،میتوانید انتخاب کنید که نامه ارزیابی مالیاتی خود را به صورت اینترنتی دریافت کنید؛ به
این ترتیب ،کافی است در فرصتی مناسب ایمیل خود را ببینید.

حتی با وجود برخورداری از کلی آموزش و تحصیالت ،باز هم باید از فکر تان کمک بگیرید .اگر مشتریاتان به شما پیشنهاد
میکنند که کاری را به صورت «زیر میزی» انجام دهید ،بدانید که با قبول کردن این پیشنهاد ،خودتان را به خطر میاندازید.
اگر به دلیل تالش برای گریز از مالیات گیر بیفتید ،ممکن است به پرداخت جریمه ،مجازاتهای مالی و حتی زندان محکوم
شوید.
خودتان را به دردسر نیندازید – از مشارکت در اقتصاد زیرزمینی بپرهیزید .معامالت زیر میزی به سالمت نظام مالیاتی کانادا
آسیب میزنند .این معامالت دولت کانادا را از بودجه برنامههای حیاتی که به نفع کاناداییها ،از جمله کودکان و سالخوردگان
است ،محروم میسازند .همچنین ،موجب برتری ناعادالنه و غیر قانونی برخی از پیمانکاران نسبت به افرادی میشوند که
قوانین مالیاتی کانادا را رعایت میکنند .برای کسب اطالعات بیشتر درباره اقتصاد زیرزمینی ،به
 www.cra.gc.ca/undergroundeconomyمراجعه کنید .اگر احیاناً مرتکب اشتباهی شده یا چیزی را حذف کردهاید و
مایل به اصالح امور مالیاتی خود هستید ،میتوانید با مراجعه به  ،www.cra.gc.ca/voluntarydisclosuresاطالعات
بیشتری را درباره «برنامهی افشای داوطلبانه» ( CRA )Voluntary Disclosures Programکسب کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کسورات و اعتبارات مالیاتی ویژه پیشهوران شاغل ،به نشانی اینترنتی
 www.cra.gc.ca/tradesمراجعه کنید.
همچنین میتوانید از طریق دنبال کردن  @CanRevAgencyبر روی  ،Twitterآخرین اخبار یا نکات مالیاتی  CRAرا
پیگیری نمایید.

