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ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ 

• ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਤ ਹਾਡ ੇ
ਕੋਲ ਰਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ 

• ਅਰਿਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ ੈਰਕ ਤ ਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰ ੇਲਾਭ ਅਤੇ ਕਰੈਰਡਟ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਰਿਸ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ ੋ

• ਆਪਣ ੇਨੇੜ ੇਇੱਕ ਮ ਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਲੀਰਨਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਰਨਊ ਏਿੁੰ ਸੀ 
ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾਓ 

• ਆਪਣ ੇਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ੇਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮ ਫਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆ ਂ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਵੱਚ ਵੈਲਥਰਸਮਪਲ ਟੈਕਸ (Wealthsimple Tax) ਅਤੇ ਟਰਬੋਟੈਕਸ 
(TurboTax) ਸਾਮਲ ਹਨ 

 

ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ ਅਤ ੇਕਰੈਰਡਟ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਰਫਟ (CCB) 
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਤਾ ਲਈ $6,639 ਤੱਕ ਦਾ ਟਕੈਸ-ਮ ਕਤ ਭ ਗਤਾਨ 

 
 ਗ ਡਸ ਐਡਂ ਸਰਰਵਸ ਟੈਕਸ (GST)/ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸੇਲਜ਼ ਟਕੈਸ (HST) ਕਰਰੈਡਟ 

ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਮ ਕਤ ਭ ਗਤਾਨ ਿ ੋਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤ ੇਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤ ੇGST ਿਾਂ HST ਦੇ ਸਾਰ ੇਿਾਂ 
ਰਹੱਸੇ ਨੂੁੰ  ਸੁੰ ਤ ਰਲਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
ਰਡਸੇਰਬਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕਰਰੈਡਟ (DTC) 

ਰਕਸੇ ਅਪਾਹਿ ਰਵਅਕਤੀ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਸਰਹਯੋਗੀ ਪਰਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦ ਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੁੰ  ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਨਾ-
ਮੋੜਨਯੋਗ ਟੈਕਸ ਕਰੈਰਡਟ ਰਵੱਚ $8,416 ਤੱਕ) 

 
ਚਾਈਲਡ ਰਡਸੇਰਬਲਟੀ ਬੈਨੀਰਫਟ (CDB) 

ਉਹਨਾਂ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਮ ਕਤ ਲਾਭ ਿ ੋ18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿ ੋਅਪਾਹਿਤਾ ਟਕੈਸ ਕਰਰੈਡਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ 
 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰ ਬੈਨੀਰਫਟ (CWB) 
ਿੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਕੁੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਟਕੈਸ ਭਰਦ ੇਹੋਣ ਦੌਰਾਨ CWB ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ 

 
ਲੋ-ਇਨਕਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਰਰੈਡਟ (LIFT) 

$850 ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਕਰੈਰਡਟ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰਨੈੱਿੀ ਆਮਦਨ ਟਕੈਸ ਨੂੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਿਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ 
 

ਓਟਾਰੀਓ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਟੈਕਸ ਕਰੈਰਡਟ (CARE) 
ਘੱਟ ਅਤ ੇਦਰਰਮਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਖਰਰਚਆਂ ਦੇ 75% ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਟੈਕਸ ਕਰਰੈਡਟ 
 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/goods-services-tax-harmonized-sales-tax-gst-hst-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/goods-services-tax-harmonized-sales-tax-gst-hst-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-disability-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-disability-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-workers-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-workers-benefit.html
https://www.ontario.ca/page/low-income-workers-tax-credit
https://www.ontario.ca/page/low-income-workers-tax-credit
https://www.ontario.ca/page/ontario-child-care-tax-credit
https://www.ontario.ca/page/ontario-child-care-tax-credit


 

 

ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਸੀ? 
 

ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇੁੰ ਨਸੈਂਰਟਵ ਪੇਮੈਂਟ 
 
ਇਹ ਭ ਗਤਾਨ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਰਰਫੁੰ ਡ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿੋ ਸਾਲ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਸ ੇਵੀ 
ਬਕਾਏ ਨੂੁੰ  ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, 4 
ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ $448 + ਪੇਂਡ ੂਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਰਵੱਚ 
ਰਰਹਣ ਵਾਰਲਆ ਂਲਈ 10% ਸੁੰ ਪਰੂਕ ਹ।ੈ 

ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 

 
CRA ਬੈਨੀਰਫਟ ਟਲੂ 'ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਰਡਟਸ ਦਾ ਅੁੰ ਦਾਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋ
ਰਿਨਹ ਾਂ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਕੈਸ ਕਰੈਰਡਟ ਇੱਕ ਘਰੇਲ ੂਆਮਦਨ ਦਾ 
50% ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ! ਪ ਰਾ ਰਲੁੰ ਕ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹ!ੈ 

ਟਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਟਿਿਸ 

ਿਦੋਂ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਯੋਗ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ (ਅੁੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੁੰ  ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਕਰੈਰਡਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਯੋਗ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੁੰ ਡਰੀ ਰਵਰਦਅਕ ਸੁੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ T2202 ਫਾਰਮ (ਅਰਧਕਾਰਤ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ) ਲੈ ਕੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੈਰਡਟ ਰਕਮ ਕ ਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁੰ ਭਾਲਣ ਯੋਗ 

ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

 

 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਰਰਕਵਰੀ ਲਾਭ 
 

 
 

 

 

ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਿੋ EI ਰਨਯਮਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਸਵੈ-ਰ ਜ਼ਗਾਰੀ, ਿਾਂ ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਿੋ 

COVID-19 ਦ ੇਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਰਵੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨ ਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਨਾਗਰਰਕ ਿਾਂ 
ਸਥਾਈ ਰਨਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹ ੋਤਾਂ ਰਿੁੰ ਨਾ ਰਚਰ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਰਮਆਦ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇਮੌਿੂਦ ਰਰਹੁੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ 
ਤ ਸੀਂ ਇਹ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਸ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੁੰ ਡਾਂ ਨੂੁੰ  ਪੂਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹ।ੋ  

ਕੈਨੇਡਾ ਰਰਕਵਰੀ ਬੈਨੀਰਫਟ (CRB) 
** ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੁੰ  ਸਮਾਪਤ। CRA 22 ਦਸੁੰ ਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਅਤੀਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 
ਨੂੁੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈੈੱਸ ਕਰਗੇਾ** 
 

ਲਾਭ ਅਤ ੇਕਮਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 
• $1000 (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $900), ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 26 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਤੱਕ ਦੀ 2-ਹਫ਼ਤ ੇਦੀ ਰਮਆਦ 
• COVID-19 ਕਾਰਨ ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ ਤ ਹਾਡੀ ਔਸਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਮਦਨ ਰਵੱਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 

'ਤੇ ਤ ਸੀਂ ਯੋਗ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹ ੋ
• ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਕੈਲੁੰ ਡਰ ਸਾਲ ਲਈ $38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕ ੱ 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), ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਤੱਕ ਦੀ 1-ਹਫ਼ਤ ੇਦੀ ਰਮਆਦ 

 

ਲਾਭਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ: 
• ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਨਯਤ ਕੁੰ ਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/line-45110-climate-action-incentive.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-family-benefits-calculator.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/programs/about-canada-revenue-agency-cra/federal-government-budgets/budget-2017-building-a-strong-middle-class/tuition-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-regular-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-sickness-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-sickness-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-sickness-benefit.html


ਕੈਨੇਡਾ ਰਰਕਵਰੀ ਕੇਅਰਰਗਰਵੁੰ ਗ ਬੈਨੀਰਫਟ (CRCB) 
 

ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਮਆਦ: 
• $500 ਦ ੇ1-ਹਫ਼ਤ ੇਦੀ ਰਮਆਦ (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $450), ਪਰਤੀ ਪਰਰਵਾਰ 42 ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 

 

ਲਾਭਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ: 
• ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਨਯਤ ਕੁੰ ਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 

 
 

ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਪਰਗੋਰਾਮ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਭਾਗ ਰਵੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੁੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਲਈ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਅਤ ੇਬਜ਼ ਰਗਾਂ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਲ ਹਨ 

 

 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਲੈਕਟਰੀਰਸਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ (OESP) 
OESP ਇੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਨਰਿੀ ਬੋਰਡ (OEB) ਪਰੋਗਰਾਮ ਹ ੈਿੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਬਿਲੀ ਦ ੇ

ਰਬੱਲਾਂ ਨੂੁੰ  ਘਟਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ OESP ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦ ੇਆਕਾਰ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਮਹੀਨਾਵਾਰ 

ਕਰਰੈਡਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਦ ੇਰਬੱਲਾਂ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 
 

 

ਅਪਰੈਂਰਟਸਰਸਪ ਇਨਸੈਂਰਟਵ ਗਰਾਂਟ (AIG) 
ਅਪਰੈਂਰਟਸਰਸਪ ਇੁੰ ਸੈਂਰਟਵ ਗਰਾਂਟ (AIG) ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ $1,000 ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਿਾਂ ਪੱਧਰ, ਿੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 

$2,000 ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਕਦ ਗਰਾਂਟ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਰਟਰਲੀਅਮ ਬੈਨੀਰਫਟ (OTB) 
OTB ਓਨਟਾਰੀਓ ਊਰਿਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਰੈਰਡਟ, ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਊਰਿਾ ਕਰੈਰਡਟ, ਅਤ ੇਓਨਟਾਰੀਓ ਸਲੇ 

ਟੈਕਸ ਕਰੈਰਡਟ ਦਾ ਸੁੰ ਯ ਕਤ ਭ ਗਤਾਨ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਲਾਨਾ OTB ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਨਾਲ ਵੁੰ ਰਡਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੁੰ  ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-caregiving-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-caregiving-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-caregiving-benefit.html
https://ontarioelectricitysupport.ca/
https://ontarioelectricitysupport.ca/
https://ontarioelectricitysupport.ca/
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/apprentices/grants.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/apprentices/grants.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/provincial-territorial-programs/ontario-trillium-benefit-questions-answers.html#q1
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/provincial-territorial-programs/ontario-trillium-benefit-questions-answers.html#q1


 

ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ 
 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP) 

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

ਤ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਕ ਝ ਰਹੱਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਯਗੋਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਲਈ 

CPP ਰਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸਨ ਰਮਲੇਗੀ। ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ: 
• ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ 
• CPP ਰਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਯਗੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ 

 
ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਅਪਾਹਿਤਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 

 

ਓਲਡ ਏਜ਼ ਸਰਕਓਰਰਟੀ (OAS) 

ਓਲਡ ਏਜ਼ ਸਰਕਓਰਰਟੀ (OAS) ਪਨੈਸਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿ ੋਤ ਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ 
ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕ ਝ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ, ਸਰਰਵਸ ਕਨੇੈਡਾ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  OAS ਪਨੈਸਨ ਲਈ ਸਵੈਚਰਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ, ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਬ ਢਾਪਾ ਸ ਰੱਰਖਆ ਪੈਨਸਨ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 
 

ਗਰੁੰ ਟੀਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਮ 

ਸਪਲੀਮੈਂਟ (GIS) 

GIS ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭ ਗਤਾਨ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਤ ਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਇਹ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 

ਬ ਢਾਪਾ ਸ ਰੱਰਖਆ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਟਕੈਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਗਰੁੰ ਰਟਡ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ 

ਰਸਸਟਮ ਪੇਮੈਂਟਸ (GAINS) 

ਿੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਵਅਕਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਮਾਰਸਕ ਗਰੁੰਟੀਸ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਰਸਸਟਮ ਭ ਗਤਾਨਾਂ 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ GAINS ਭ ਗਤਾਨ $2.50 ਅਤ ੇ$83 ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ਲਾਭਾਂ, ਕਰੈਰਡਟ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਨੇੈਡਾ ਰੈਵੇਰਨਊ ਏਿੁੰ ਸੀ 'ਤ ੇ

ਿਾਓ: 
 

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

ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੈਲਕਲੇੂਟਰ 
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family- 

benefits/child-family-benefits-calculator.html 
 

ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਲੀਰਨਕ 
https://www.canada.ca/en/revenue- 

agency/services/tax/individuals/community-volunteer- 
income-tax-program.html 

 

ਗਾਹਕ੍ ਸਵੇਾਾ: 1 (800) 959-8281 

ਪ ੀ਼ਲ ਦ  
ਗਰ ਬ  
ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ 

ਰਣਨ ਤ  

ਿਾਗਰੂਕਤਾ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। 
ਪਹ ੁੰ ਚ। ਮੌਕਾ। 
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