پیل کمیٹی برائے تخفیف غربت

دستیاب بینیفٹس ،کریڈٹس اور پروگرامز

اپنی کمائیوں میں اضافہ کریں
2022 - 2021

اپنے
ٹیکسز
فائل کرنا

•

ہر سال اپنے ٹیکس کو فائل کرنا اہم ہے ،چاہے اطالع دینے کے لیے آپ کی
کوئی آمدنی نہ ہو

•

یہ یقینی بنانے کے لیے ہے کہ آپ تمام بینیفٹس اور کریڈٹس وصول کر
رہے/رہی ہیں جن کے لیے آپ اہل ہو سکتے/سکتی ہیں

•

اپنے قریب مفت ٹیکس کلینک تالش کرنے کے لیے ،کینیڈا ریونیو
ایجنسی کی ویب سائٹ مالحظہ کریں

•

مفت سافٹ ویئر کی مثالیں جنہیں آپ اپنے ٹیکس کو فائل کرنے کے لیے
استعمال کر سکتے/سکتی ہیں ان میں ویلتھ سمپل ٹیکس اور ٹربو ٹیکس
شامل ہیں

دستیاب فوائد اور کریڈٹس
کینیڈا چائلڈ بینیفٹ )(CCB
 18سال سے کم عمر کے بچے کی بنیادی نگہداشت کے اہل فرد کی  6,639$تک کی ٹیکس فری ادائیگی
گڈز اور سروسز ٹیکس (/)GSTہم آہنگ سیلز ٹیکس ( )HSTکریڈٹ
ٹیکس فری ادائیگی جو معمولی آمدنی والے افراد اور خاندانوں کو  GSTیا  HSTکے تمام یا کچھ حصے کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے جو
وہ ادا کرتے ہیں
معذوری ٹیکس کریڈٹ )(DTC
معذوری کے حامل فرد کے انکم ٹیکس کی رقم کو کم کرتا ہے اور ان کے معاون خاندان کے افراد (ناقابل واپسی ٹیکس کریڈٹ میں  8,416$تک)
ادا کر سکتے ہیں۔

چائلڈ معذوری بینیفٹ )(CDB
 18سال سے کم عمر کے بچے کی دیکھ بھال کرنے والے خاندانوں کے لئے ٹیکس فری فائدہ جو معذوری ٹیکس کریڈٹ کا اہل ہو

کینیڈا ورکرز بینیفٹ )(CWB

اگر آپ کام کرتے ہیں لیکن معمولی آمدنی رکھتے ہیں ،تو آپ اپنا ٹیکس دائر کرتے وقت  CWBکا ٰ
دعوی کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں

کم آمدنی ورکرز ٹیکس کریڈٹ ()LIFT
 $850ساالنہ تک کا ناقابل واپسی کریڈٹ جو آپ اپنے اونٹاریو ذاتی انکم ٹیکس کو کم یا ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں

اونٹاریو چائلڈ کیئر ٹیکس کریڈٹ ()CARE

کم اور معتدل آمدنی کے حامل خاندانوں کے لیے ٹیکس کریڈٹ ،ان کے اہل بچوں کی دیکھ بھال کے اخراجات کا  %75تک کا ٰ
دعوی کرنے کے
لیے

کیا آپ جانتے تھے؟
بینیفٹس کیلکولیٹر

کالئیمیٹ ایکشن انسینٹیو پیمنٹ
یہ ادائیگی ایک ٹیکس ریفنڈ ہے جو سال کے لیے کسی بھی
بیلنس میں کمی الئے گا۔ اونٹاریو میں رہنے والے افراد کے لیے،
دیہی کمیونٹیز میں رہنے والوں کے لیے  4افراد کے خاندان کے
لئے ادائیگی  448ڈالر  %10 +سپلیمنٹ تک ہے۔

 CRAبینیفٹس ٹول پر جا کر ان بینیفٹس اور کریڈٹ کا تخمینہ
حاصل کریں جن کے آپ اہل ہو سکتے ہیں۔ ٹیکس کریڈٹس گھریلو
آمدنی کا  %50تشکیل دینے کی صالحیت رکھتے ہیں!
مکمل لنک ذیل میں!

ٹیوشن کریڈٹس
طلبا (بشمول بین االقوامی طلبا) اپنے اہل پوسٹ سیکنڈری تعلیمی ادارے سے اپنا  T2202فارم (سرکاری ٹیکس رسید) دائر کریں تاکہ جب ان
کے پاس ادا کرنے کے لیے ٹیکسز ہوں تو وہ اس ناقابل واپسی کریڈٹ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ کریڈٹ رقم کچھ سالوں تک لے جانے کی اہل
ہے۔

کینیڈا بازیابی کے
بینیفٹس
بینیفٹس ان لوگوں کے لیے ہیں جو  EIریگولر بینیفٹس کے اہل نہیں ہیں ،جیسا کہ خود روزگار ،یا  COVID-19کی وجہ سے کم از
کم  %50آمدنی میں کمی کا سامنا کرنے والے افراد۔ اگر آپ شہری یا مستقل رہائشی نہیں ہیں تو جب تک آپ کینیڈا میں رہائش پذیر
رہیں گے اور اس مدت کے دوران وہاں موجود ہوں گے جس کے لیے آپ بینیفٹس کا ٰ
دعوی کر رہے ہیں اور اہلیت کے دیگر معیارات
پر پورا اترتے ہیں تو آپ یہ بینیفٹس وصول کر سکتے ہیں۔

کینیڈا ریکوری بینیفٹ )(CRB
** اکتوبر  2021کو اختتام پذیر ہوا۔  22،CRAدسمبر  2021تک سابقہ درخواستوں کو قبول کرے گا اور ان پر عمل کاری کرے
گا**
بینیفٹس اور کمانے کی تفصیالت:
• ( $1000ٹیکس کے بعد  )900$کے  2ہفتوں کی مدت ،زیادہ سے زیادہ  26ہفتوں تک
• اگر آپ کی اوسط ہفتہ وار آمدنی میں  COVID-19کی وجہ سے گزشتہ سال کے مقابلے میں  %50کمی واقع ہوئی ہے تو
آپ اہل ہیں
• آپ کو کیلنڈر سال کے لیے  38,000$سے زیادہ کمائی گئی خالص آمدنی کے ہر ڈالر کے لیے  CRBکے  0.50ڈالر کی
ادائیگی کرنا ہو گی

کینیڈا ریکوری سکنیسبینیفٹ )(CRSB
بینیفٹس کی مدت:
• ( $500ٹیکس کے بعد  )450$کے  1ہفتوں کی مدت ،زیادہ سے زیادہ  4ہفتوں تک
بینیفٹس کے دوران کمائی:
• آپ نے اپنے مقررہ کام کے ہفتے کے  %50سے بھی کم کام کیا ہوگا

کینیڈا ریکوریکیئرگیونگ بینیفٹ )(CRCB
بینیفٹس کی مدت:
• ( $500ٹیکس کے بعد  )450$کے  1ہفتوں کی مدت ،زیادہ سے زیادہ  42ہفتوں تک فی گھرانہ
بینیفٹس کے دوران کمائی:
• آپ نے اپنے مقررہ کام کے ہفتے کے  %50سے بھی کم کام کیا ہوگا

دیگر دستیاب
پروگرام

مندرجہ ذیل سیکشن میں عام آبادی اور بزرگوں کے لیے اہلیت کی بنیاد پر اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے درخواست دینے کے لئے
دستیاب پروگرام شامل ہیں

اونٹاریو الیکٹریسیٹیسپورٹ پروگرام ()OESP
 OESPایک اونٹاریو انرجی بورڈ ( )OEBپروگرام ہے جو کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے بجلی کے بلوں میں کمی کرتا ہے۔
 OESPگھریلو آمدنی اور گھریلو سائز کی بنیاد پر اہل صارفین کو ماہانہ کریڈٹ فراہم کرتا ہے اور یہ اہل صارفین کے بلوں پر
براہ راست الگو ہوتا ہے۔

اپرینٹس شپ انسینٹیو گرانٹ ((AIG
اپرنٹس شپ انسینٹیو گرانٹ  (AIG) $1,000ساالنہ یا سطح کی قابل ٹیکس نقد گرانٹ ہے ،جو فی شخص  2,000$کی زندگی
بھر کی زیادہ سے زیادہ رقم کے لیے ہے۔

اونٹاریو ٹریلیم بینیفٹ ()OTB
 OTBاونٹاریو انرجی اینڈ پراپرٹی ٹیکس کریڈٹ ،ناردرن اونٹاریو انرجی کریڈٹ اور اونٹاریو سیلز ٹیکس کریڈٹ کی مشترکہ
ادائیگی ہے۔ ساالنہ  OTBاستحقاق کو عام طور پر  12سے تقسیم کیا جاتا ہے اور ادائیگیاں ہر ماہ کی  10تاریخ کو جاری کی
جاتی ہیں۔

سینئرز کے پروگرامز
کینیڈا پنشن پالن )(CPP
کینیڈا پنشن پالن ( )CPPریٹائرمنٹ پنشن ایک ماہانہ ،قابل ٹیکس بینیفٹ ہے جو آپ کی آمدنی کے کچھ حصے کی جگہ لے لیتا
ہے جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں ،تو آپ کو ساری زندگی  CPPریٹائرمنٹ پنشن ملے گی۔
اہل ہونے کے لیے آپ کے لیے الزمی ہے:
• عمر کم از کم  60سال ہو
•  CPPمیں کم از کم ایک کارآمد حصہ ڈاال ہو
کینیڈا پنشن پالن ( )CPPمعذوری کے بینیفٹس دستیاب ہیں

اولڈ ایج سکیورٹی )(OAS
اولڈ ایج سیکورٹی ( )OASپنشن ایک ماہانہ ادائیگی ہے جو آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ  65سال یا اس سے زیادہ عمر کے
فرد ہیں۔ کچھ معامالت میں ،سروس کینیڈا آپ کو خود بخود  OASپنشن کے لیے داخل کر سکے گا۔ دیگر معامالت میں ،آپ کو
اولڈ ایج سکیورٹی پنشن کے لیے درخواست دینا ہو گی۔

ضمانت شدہ آمدنی
سپلیمنٹ )(GIS
 GISایک ماہانہ ادائیگی ہے جو آپ آمدنی کی بنیاد پر حاصل کر سکتے ہیں اور کم -آمدنی والے اولڈ ایج سکیورٹی پنشنرز کے
لیے دستیاب ہے۔ یہ قابل ٹیکس نہیں ہے۔

ضمانت شدہ ساالنہ آمدنی
نظام ادائیگیاں (منافع)
اگر آپ کم آمدنی کے حامل سینئر فرد ہیں ،تو آپ ماہانہ گارنٹیڈ ساالنہ انکم سسٹم ادائیگیوں کے اہل ہو سکتے ہیں۔ ماہانہ منافع
کی ادائیگیاں  2.50$سے  83$کے درمیان ہوتی ہیں۔

بینیفٹس ،کریڈٹ اور دستیاب پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کینیڈا ریونیو ایجنسی
کے پاس دورہ کریں:

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

ملی
آگاہی۔شمولیت۔
رسائی۔موقع

مفت ٹیکس کلینکس
https://www.canada.ca/en/revenueagency/services/tax/individuals/community-volunteerincome-tax-program.html
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