
 "بردرآمد ماليات گزارش تنظيم
  انجمن داوطلب توسط

  دليل پرکردن اوراق ماليات بردرآمد
  

 تنها با پرکردن فرمهای مالياتی ميتوانيد از مزايای برگشت ماليات بر درآمد و ديگر يارانه های دولت بهره بريد. با پر کردن اظهارنامه
مالياتی خود ميتوانيد  بخشی از هزينه های مربوط به مراقبتهای پزشکی ، مهد کودک و فعاليّتهای ورزشی خود را از اداره ماليات کانادا 

يريد. اکثر کسانيکه واجد شرايط استفاده از کلينيک رايگان مالياتی هستند، قادر خواهند بود که مبالغ برگشته از دولت را در کسر پس بگ
  ای خانوادۀ خويش بکاربرند. ههزينه 

  
  :واجدين شرايط

 افراد با درآمد پايين 
 اشخاصی که وضعيت مالياتی ساده ای دارند 
 مالياتی خود نيستند کسانيکه قادر به پرکردن اوراق  

  
  :معموال واجدين شرايط به يکی از گروههای زير تعلق دارند

  کمک مالی/اجتماعی دريافت ميکنندافرادی که 
 پناهندگان  و مهاجرين تازه وارد 
 فرادی که  ناتوانی جسمی دارندا 
 سالمندان 
 دانشجويان 
 بوميان  

  
  :حدود درآمد برای واجدين شرايط

 هزار دالر ٣۵از  افراد مجرد با درآمد ساالنۀ پايين تر 
  هزار دالر ۴۵اشخاص متأهل  با درآمد ساالنۀ پايين تر از 
   دالر صدنپا و هزار ۴٧با يک فرزند با درآمد ساالنۀ پايين تر از اشخاص متأهل 
   دالر به درآمد ساالنۀ برای هر فرزند صدنپا و هزار ٢با اضافه کردن فرزند  بيش از يکبا اشخاص متأهل 
 هزار دالر ميباشد  ١ر از سانيکه بهرۀ دريافتی از منابع درآمدشان کمتک  

  
  :اين برنامۀ رايگان به افراد ذيل ارائه نميشود

 اشخاصی که درصدد تکميل گزارش مالی و يا درآمد از طريق کرايه و ديگر منابع درآمد هستند 
 ميباشند سرمايه گذاری زيان حاصل ازو يا  سود مبنی بر کسانی که درپی تکميل گزارش مالی 
  برای محل کسب و کارخود ميباشند مالیهزينه گزارش  در پی تهيّه افرادی که  
  در شرف ورشکستگی هستندکسانيکه 
 ندا که در سال مالی گذشته از دنيا رفته نیاتهيّه اوراق مالياتی برای کس  

  
  فرستاده ميشود: EFILEتمامی اوراق مالياتی به داليل ذيل از طريق 

 از خدمات  راحتی استفاده 
  فرمهادقّت و ايمنی در ارسال 
 سرعت در دريافت جواب 
  چاپ و اتالف کاغذپرهيز از  
  همپا بودن با فعاليّتهای محيط زيستی 
 ارسال اوراق و فرمهاا هشت روز کاری بعداز ت – بازپرداخت سرعت در دريافت مبلغ   

  



  اطالعات و اسناد الزم برای تکميل فرمهای مالياتی:

  فراهم شوند.، الزم است که اسناد و اطالعات مالی ذيل درزمان ارائه خدمات فرمهای مالياتی  برای تکميل

  اوراق شناسايی 

 گواهينامۀ رانندگی صادره توسط يکی از استانها و يا فرمانداريها 
 رج از کشورگواهينامۀ رانندگی بين المللی صادره توسط ارگان معتبرخا 
  ، استانی و يا محلیديگراوراق شناسايی صادره از ارگانهای فدرالی 
 کارت شناسايی صادره توسط ارگانهای فدرالی ، استانی و يا محلی  
 پاسپورت کانادايی 
  هرگونه پاسپورت غير کانادايی  

  
   مالياتی اطالعات/اوراق

 کارت/شماره بيمه اجتماعی 
  فرم درآمد استخدامی)T4( 
   ديگر فرمهای مالی/مالياتی, T4RIF, T4E)T4A, T4 (P), T4(OAS 
  اوراق مربوط به درآمد از طريق سرمايه گذاری)T5( 
  اوراق مربوط به درآمد از طريق امانت گذاری)T3( 
  اوراق مربوط به مزايای دريافتی از درآمد)PT5007(  
 اشتن فرزنداوراق مربوط به مزايای دريافتی از د )RC62( 
 نامۀ ارزياب مالياتی از سال گذشته   

  
  : فيشها/رسيدهای مربوط به 

 بخششهای خيريّه 
 هزينه های پزشکی/دندانپزشکی خارج از پوشش بيمه شخصی 
 کرايه 
  هزينه های مربوط به مراقبت از فرزنداندريافت کمک 
  ماليات بر دارايی ارزيابی 
  به حسابهای پرداخت )RRSP ( 
 هزينه های ماهانه ايّاب و ذهاب 
 انفرزند هزينه های فعاليّتهای ورزشی/هنری 
  تحصيلیهزينه های )T2202( 

  
  ، از متقاضيان درخواست ميشود که:برای تضمين مؤثر خدمات مالياتی

  ترتيب قرار مالقات و حضور، شرايط واجد برای دريافت اين خدمات را بطور دقيق مطالعه و مرور کنند. استفاده از قبل از
 و اقامت متقاضيان دارد. درآمد سقفاين خدمات بستگی کامل به 

  ،اطالعات الزم جهت ساعات کاری خدمات مالياتی را کسب کرده تا وقت الزم برای قبل از ترتيب قرار مالقات و حضور
  انجام امور مالياتی ترتيب داده شود.

  
 د:يينمازير مراجعه  تارنمایر دربارۀ اين خدمات ، لطفأ به تبرای اطالعات بيش 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-income-tax-program.html  

  با همکاری ادارٔه دارائی کانادا انجمن ايرانيان منيتوبا

 



ICM	“Community	Volunteer	Income	Tax	Program”	
(CVITP)	

Why	should	I	complete	a	tax	return?	

Filing your income taxes is the only	way to be eligible for benefits and subsidies from the government 
which means more back in your pocket. Government benefits and subsidies can decrease the costs 
associated with health care, child care and recreation activities for our service users. Most of people who 
access the free tax clinics are eligible for money back from the government, putting much need dollars into 
the family budget. 

Eligible	individuals:	

 Low income 
 Simple tax situations 
 Individuals not able to prepare their income tax return on their own 

This	Program	helps:	

 Social assistance recipients 
 Newcomers & Refugees 
 Persons with disabilities 
 Seniors 
 Students/Youth 
 Indigenous Peoples 

Income	thresholds	for	eligible	individuals: 

 

We	do	not	prepare	returns	for	individuals	who:	

 report business or rental income and expenses 
 report capital gains or losses 
 report employment expenses 
 file for bankruptcy 
 were deceased in the tax year 

Tax	returns	are	prepared	using	EFILE	because	it	is:	

 Easy to use 
 Secure and accurate 
 Saves on printing 
 Environmentally friendly 
 Quick confirmation 
 Fast refunds – can be processed in as little as eight business days 



What	should	I	bring	to	my	appointment?	

To ensure that your return is completed accurately, please ensure that you have all of the necessary 
information that applies to your situation: 

INFORMATION	SLIPS:	

ID’s (May include): 

• Provincial, territorial or foreign driver's license 
• Provincial or territorial non-driver's license 
• Other federal, provincial or territorial ID card 
• Federal, provincial or territorial employee ID card 
• Canadian passport 
• Foreign passport 

Social Insurance Number 
T4 (employment income) 
T4A,	T4A(P),	T4(OAS),	T4RIF,	T4E 
T5 (statement of investment income) 
T3 (statement of trust income allocations and designations) 
T5007 (statement of benefits) 
RC62 (universal child care benefit) 
Notice	of	Assessment	from	last	years’	taxes	

RECEIPTS:	

Charitable Donations 
Medical/Dental Expenses not covered by a health plan 
Rent 
Child Care Expenses 
Property Taxes 
RRSP Contributions 
Transit Passes for monthly or weekly passes 
Children’s Fitness Activities 
T2202 – Tuition and Education 

To ensure quality service to community members seeking assistance with filing their taxes, we encourage 
you to please: 

1. Carefully review	the	eligibility	criteria before phoning for an appointment at a tax clinic. The 
eligibility for tax clinics varies depending upon income and place of residency. 

2. Carefully	check	the	availability before phoning for an appointment at a tax clinic to reduce the 
administrative pressure experienced by local clinic. 

For more information about this program, please refer to the following link: 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-income-tax-program.html 

Iranian Community of Manitoba in Collaboration with Canada Revenue Agency 
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