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ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਪਰਗ
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ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ
2021 – 2022

•
•

ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ

•
•

ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਅਰਿਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਰੈਰਡਟ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸ ਲਈ ਤਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਲੀਰਨਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਰਨਊ ਏਿੁੰ ਸੀ
ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾਓ

ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਫਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਵੱ ਚ ਵੈਲਥਰਸਮਪਲ ਟੈਕਸ (Wealthsimple Tax) ਅਤੇ ਟਰਬੋਟੈਕਸ
(TurboTax) ਸਾਮਲ ਹਨ

ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਰੈਰਡਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਰਫਟ (CCB)
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਲਈ $6,639 ਤੱ ਕ ਦਾ ਟੈਕਸ-ਮਕਤ ਭਗਤਾਨ
ਂ ਸਰਰਵਸ ਟੈਕਸ (GST)/ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ (HST) ਕਰਰੈ ਡਟ
ਗਡਸ ਐਡ
ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਮਕਤ ਭਗਤਾਨ ਿੋ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ ਉਹਨਾਂ ਦਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ GST ਿਾਂ HST ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਾਂ
ਰਹੱ ਸੇ ਨੂੁੰ ਸੁੰ ਤਰਲਤ ਕਰਨ ਰਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਡਸੇਰਬਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕਰਰੈ ਡਟ (DTC)
ਰਕਸੇ ਅਪਾਹਿ ਰਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰਹਯੋਗੀ ਪਰਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੁੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਨਾਮੋੜਨਯੋਗ ਟੈਕਸ ਕਰੈਰਡਟ ਰਵੱ ਚ $8,416 ਤੱ ਕ)

ਚਾਈਲਡ ਰਡਸੇਰਬਲਟੀ ਬੈਨੀਰਫਟ (CDB)
ਉਹਨਾਂ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਮਕਤ ਲਾਭ ਿੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਅਪਾਹਿਤਾ ਟੈਕਸ ਕਰਰੈ ਡਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰ ਬੈਨੀਰਫਟ (CWB)
ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ CWB ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਲੋ -ਇਨਕਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਰਰੈ ਡਟ (LIFT)
$850 ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਕਰੈਰਡਟ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰਨੈੱਿੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੂੁੰ ਘਟਾਉਣ ਿਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਓਟਾਰੀਓ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਟੈਕਸ ਕਰੈਰਡਟ (CARE)
ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਦਰਰਮਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਖਰਰਚਆਂ ਦੇ 75% ਤੱ ਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਟੈਕਸ ਕਰਰੈ ਡਟ

ਕੀ ਤਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਸੀ?
ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇੁੰਨਸੈਂਰਟਵ ਪੇਮੈਂਟ

ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

ਇਹ ਭਗਤਾਨ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਰਰਫੁੰ ਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਾਲ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਸੇ ਵੀ
ਬਕਾਏ ਨੂੁੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਰਵੱ ਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, 4
ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ ਭਗਤਾਨ $448 + ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵੱ ਚ
ਰਰਹਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ 10% ਸੁੰ ਪੂਰਕ ਹੈ।

CRA ਬੈਨੀਰਫਟ ਟੂਲ 'ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਰਡਟਸ ਦਾ ਅੁੰ ਦਾਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਰਿਨਹਾਂ ਲਈ ਤਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਸ ਕਰੈਰਡਟ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ
50% ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ!
ਪਰਾ ਰਲੁੰਕ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ!

ਟਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਟਿਿਸ
ਿਦੋਂ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ (ਅੁੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੁੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਕਰੈਰਡਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਯੋਗ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਰਵਰਦਅਕ ਸੁੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ T2202 ਫਾਰਮ (ਅਰਧਕਾਰਤ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ) ਲੈ ਕੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੈਰਡਟ ਰਕਮ ਕਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁੰ ਭਾਲਣ ਯੋਗ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਰਰਕਵਰੀ ਲਾਭ
ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਿੋ EI ਰਨਯਮਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਸਵੈ-ਰਜ਼ਗਾਰੀ, ਿਾਂ ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਿੋ
COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 50% ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਰਵੱ ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਨਾਗਰਰਕ ਿਾਂ

ਸਥਾਈ ਰਨਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿੁੰ ਨਾ ਰਚਰ ਤਸੀਂ ਇਸ ਰਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੌਿੂਦ ਰਰਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤਸੀਂ ਇਹ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਸ ਲਈ ਤਸੀਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੁੰ ਡਾਂ ਨੂੁੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਰਰਕਵਰੀ ਬੈਨੀਰਫਟ (CRB)

** ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੁੰ ਸਮਾਪਤ। CRA 22 ਦਸੁੰ ਬਰ, 2021 ਤੱ ਕ ਅਤੀਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਨੂੁੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈੱੈ ਸ ਕਰੇਗਾ**
ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:
• $1000 (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $900), ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 26 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਤੱ ਕ ਦੀ 2-ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਮਆਦ
• COVID-19 ਕਾਰਨ ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਤਹਾਡੀ ਔਸਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਮਦਨ ਰਵੱ ਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ
•

'ਤੇ ਤਸੀਂ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਤਹਾਨੂੁੰ ਕੈਲੁੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ $38,000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਾਲਰ ਲਈ CRB ਦੇ
$0.50 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਰਰਕਵਰੀ ਰਸਕਨੈਸ ਬੈਨੀਰਫਟ(CRSB)

ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਮਆਦ:
• $500 (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $ 450), ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 4 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਤੱ ਕ ਦੀ 1-ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਮਆਦ
ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ:
• ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਨਯਤ ਕੁੰ ਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕੁੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੈਨੇਡਾ ਰਰਕਵਰੀ ਕੇਅਰਰਗਰਵੁੰ ਗ ਬੈਨੀਰਫਟ (CRCB)
ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਮਆਦ:
• $500 ਦੇ 1-ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਮਆਦ (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $450), ਪਰਤੀ ਪਰਰਵਾਰ 42 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ:
• ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਨਯਤ ਕੁੰ ਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕੁੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ

ਹੇਠਾਂ ਰਦੱ ਤੇ ਭਾਗ ਰਵੱ ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੁੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰਗਾਂ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਲ ਹਨ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਲੈ ਕਟਰੀਰਸਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ (OESP)

OESP ਇੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਨਰਿੀ ਬੋਰਡ (OEB) ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿੋ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਬਿਲੀ ਦੇ

ਰਬੱ ਲਾਂ ਨੂੁੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। OESP ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਕਰੈਰਡਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰਬੱ ਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰੈਂਰਟਸਰਸਪ ਇਨਸੈਂਰਟਵ ਗਰਾਂਟ (AIG)

ਅਪਰੈਂਰਟਸਰਸਪ ਇੁੰਸੈਂਰਟਵ ਗਰਾਂਟ (AIG) ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ $1,000 ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਿਾਂ ਪੱ ਧਰ, ਿੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
$2,000 ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਕਦ ਗਰਾਂਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਰਟਰਲੀਅਮ ਬੈਨੀਰਫਟ (OTB)

OTB ਓਨਟਾਰੀਓ ਊਰਿਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਰੈਰਡਟ, ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਊਰਿਾ ਕਰੈਰਡਟ, ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਲ
ਟੈਕਸ ਕਰੈਰਡਟ ਦਾ ਸੁੰ ਯਕਤ ਭਗਤਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ OTB ਹੱ ਕਦਾਰੀ ਨੂੁੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਨਾਲ ਵੁੰ ਰਡਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਭਗਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੁੰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP)

ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਰਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਟੈਕਸਯੋਗ ਲਾਭ ਹੈ ਿੋ ਤਹਾਡੇ ਰਰਟਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ

ਤਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਕਝ ਰਹੱ ਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੁੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਲਈ

CPP ਰਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸਨ ਰਮਲੇ ਗੀ।
ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਾਡੀ:
• ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ
• CPP ਰਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱਕ ਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਅਪਾਹਿਤਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਓਲਡ ਏਜ਼ ਸਰਕਓਰਰਟੀ (OAS)

ਓਲਡ ਏਜ਼ ਸਰਕਓਰਰਟੀ (OAS) ਪੈਨਸਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ ਤਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇਕਰ ਤਹਾਡੀ
ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੈ। ਕਝ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱ ਚ, ਸਰਰਵਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤਹਾਨੂੁੰ OAS ਪੈਨਸਨ ਲਈ ਸਵੈਚਰਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱ ਚ, ਤਹਾਨੂੁੰ ਬਢਾਪਾ ਸਰੱ ਰਖਆ ਪੈਨਸਨ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਗਰੁੰ ਟੀਸ਼ਦਾ ਇਨਕਮ
ਸਪਲੀਮੈਂਟ (GIS)

GIS ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭਗਤਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱ ਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ
ਬਢਾਪਾ ਸਰੱ ਰਖਆ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਰੁੰ ਰਟਡ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ
ਰਸਸਟਮ ਪੇਮੈਂਟਸ (GAINS)

ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਵਅਕਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਮਾਰਸਕ ਗਰੁੰ ਟੀਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਰਸਸਟਮ ਭਗਤਾਨਾਂ
ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ GAINS ਭਗਤਾਨ $2.50 ਅਤੇ $83 ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਲਾਭਾਂ, ਕਰੈਰਡਟ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਰਨਊ ਏਿੁੰ ਸੀ 'ਤੇ
ਿਾਓ:

https://www.canada.ca/en/services/benefits.html

ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-familybenefits/child-family-benefits-calculator.html

ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਲੀਰਨਕ
https://www.canada.ca/en/revenueagency/services/tax/individuals/community-volunteerincome-tax-program.html

ਗਾਹਕ੍ ਸੇਵਾਾ: 1 (800) 959-8281

ਪ ੀ਼ਲ ਦ
ਗਰ ਬ
ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਰਣਨ ਤ

ਿਾਗਰੂਕਤਾ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
ਪਹੁੰ ਚ। ਮੌਕਾ।

