
در این برگه راهنما نشان داده می شود که افرادی که مزایای افراد از کار افتاده )PWD( و افراد با موانع چندگانه مستمر 
)PPMB( را دریافت می کنند چگونه می توانند اظهارنامه مالیاتی سال 2015 خود را به صورت رایگان از طریق اینترنت 
تکمیل و ارسال کنند. اگر شما قادر به استفاده از رایانه هستید و اطالعات الزم را در دسترس دارید، این فرایند فقط 

 DABC دریافت می کنید، مشاوران کمک مالیاتی PPMB یا PWD بین 30 تا 60 دقیقه از وقت شما را می گیرد. اگر شما
برای کمک به شما در گذر از این فرایند یا ارائه ی کمک مستقیم برای آماده کزدن اظهارنامه مالیات بر درآمد شما 

آماده هستند. لطفاً برای دریافت کمک با شماره  1278-872-604 یا شماره ی رایگان 1278 1-800-663- تماس بگیرید.

پیچیدگی اظهارنامه مالیاتی با توجه به شرایط خاص شما ممکن است بسیار متفاوت باشد. در این برگه راهنما 
وضعیت فردی بررسی می شود که:

مزایای افراد از کار افتاده )PWD( یا مزایای افراد با موانع چندگانه مستمر )PPMB( دریافت می کند؛	 
هیچ منبع درآمد دیگری ندارد، یا شغلی دارد که برای آن فرم درآمد شغلی T4 صادر شده است؛	 
فرزند ندارد؛	 
اظهارنامه مالیاتی پیچیده دیگری ندارد.	 

راهنمای گام به گام تکمیل اظهارنامه مالیاتی از بخش »شروع به اقدام« آغاز می شود.

آیا این راهنما برای شما مناسب است؟ حتی اگر شرایط شما دقیقاً مشابه با مواردی که در این برگه راهنما 
عنوان شده نمی باشد، هنوز هم کامالً این امکان وجود دارد که بتوانید اظهارنامه خود را به صورت رایگان آنالین 

ارسال کنید. ممکن است این راهنما برای شروع کار مناسب باشد، اما توجه داشته باشید که اگر منابع 
درآمدی دیگر، فرزند، کسب و کار شخصی، یا سایر شرایط پیچیده را داشته باشید فرایند کار ممکن است 

کمی متفاوت باشد. 

 راهنمای تکمیل و ارسال اظهارنامه های مالیات 
 بر درآمد برای افرادی که PWD/PPMB دریافت می کنند – 

سال مالیاتی 2015

16
2016

این برگه راهنما با تأمین مالی بنیاد ونکوور تهیه شده است.

مزایای از کار افتادگی بی سی

احتاد از کار افتادگی بی سی 

برگه راهنما

احتاد از کار افتادگی بی سی
اطالعات موجود در این برگه راهنما براساس قوانین جاری در زمان نگارش آن است. قوانین و سیاست ممکن است تغییر کند. 

لطفاً به تاریخ این برگه راهنما دقت کنید.

HS16 [Persian] | Sep. 23/16



برگهراهنمای16•راهنمایتکمیلوارسالاظهارنامههایمالیاتبردرآمدبرایافرادیکهمزایایPWD/PPMBدریافتمیکنند

صفحه 2 • احتاد از کار افتادگی بی سی

دالیل خوب برای ارسال اظهارنامه مالیاتی تان
اگر شما مزایای PWD یا PPMB دریافت می کنید، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که هنگام اظهار مالیات خود چند صد 
دالر را پس بگیرید. دولت با استفاده از اظهارنامه مالیاتی شما تعیین می کند که آیا مشمول گونه ای از مزایای موجود 
برای خانوارهای با درآمد کم یا متوسط هستید یا خیر. افرادی که از مزایای PWD یا PPMB استفاده می کنند معموالً 

دارای معیارهای این موارد هستند:

اعتبار GST )HST قبلی(	 
 	BC Carbon اعتبار مالیاتی
 	.BC اعتبار مالیات بر فروش

اگر شما مشمول این مزایا باشید، معموالً از دولت پول پس می گیرید. میزان این پول برای هر فردی متفاوت است، اما 
برای بیشتر افرادی که مزایای PWD یا PPMB دریافت می کنند در بازه ی 300 تا 450 دالر قرار دارد. اگر هم برای چند سال 

اظهارنامه پر می کنید، احتماالً مبلغ بیشتری دریافت خواهید کرد. از مالیات بر درآمد همچنین برای تعیین دارا بودن 
شرایط دریافت مزایای مالیات بر درآمد کاری، اعتبار مالیاتی کودکان، کمک حق بیمه MSP، و سایر برنامه ها استفاده 

می شود.

همچنین تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمدتان برای اثبات واجد شرایط بودن برای کمکهای بالعوض و 
 RDSP .که مبلغ آن به 90,000 دالر می رسد نیز اهمیت دارد )RDSP( قرضه های برنامه پس انداز از کار افتادگی ثبت شده

روشی عالی برای پس انداز افراد از کار افتاده است، حتی کسانی که با درآمد کمی زندگی می کنند. اطالعات بیشتر 
درباره ی RDSP را در برگه راهنمای RDSP 14 بخوانید یا درباره ی جزئیات آن از ما سؤال کنید. 

اگر بدهی مالی دارید: اگر نزد اداره مالیات بر درآمد کانادا )CRA( بدهی دارید، مبلغی که از ناحیه تکمیل مالیات 
خود مشمول دریافت آن هستید ممکن است به صورت جزئی یا کلی برای پرداخت بدهی تسویه نشده تان تهاتر 

شود. تحت برخی شرایط، ممکن است امکان درخواست برای الغای برخی مبالغ یا جریمه های فرد بدهکار به 
اداره مالیات بر درآمد کانادا وجود داشته باشد.

ارسال آنالین اظهارنامه مالیاتی
همچنین چندین دلیل خوب برای ارسال آنالین اظهارنامه تان وجود دارد. اگر در کار با رایانه کمی تجربه دارید، این گزینه 

می تواند برای شما خوب باشد. همچنین نتایج بررسی اظهارنامه مالیاتی خود را زودتر دریافت می کنید.  

براساس اعالم اداره مالیات بر درآمد کانادا، اکثر مالیات دهندگان می توانند اظهارنامه مالیاتی خود را با استفاده از 
سیستمی به نام NETFILE به صورت آنالین ارسال کنند. البته تحت برخی شرایط، مثل اینکه در سال 2015/2016 

اعالم ورشکستگی کرده باشید یا آدرس شما خارج از کانادا باشد، ممکن است نتوانید اظهار آنالین کنید. برای آگاهی 
 بیشتر درباره ی این محدودیت ها از CRA مشورت بگیرید. معیارهای مشمولیت NETFILE را در این آدرس ببینید: 

.http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/netfile-impotnet/lgblty-eng.html

http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/netfile-impotnet/lgblty-eng.html
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گزارش دادن درآمدها: شما باید در اظهارنامه مالیاتی درآمد خود را تا حد توان کامل و دقیق گزارش کنید. 
نگهداری جزئیات سوابق درآمدی خود و گزارش اطالعات آنگونه که در برگه های مالیاتی ثبت شده است روشی 
خوب برای حصول اطمینان از دقت اظهارنامه شما می باشد. در برخی مواقع، CRA ممکن است مبالغ تخمینی 
را برای اظهارنامه مالیاتی بپذیرد، مواردی مانند درآمدهای گهگاه برای کار موقت، انعام یا هدایای کوچک. به یاد 

داشته باشید که اداره مالیات بر درآمد کانادا، حسابرسی های دوره ای انجام می دهد و شما باید آماده ی ارائه ی 
توجیهی مناسب برای تمام مبالغ تخمینی ذکر شده در اظهارنامه مالیاتی خود باشید. اگر نیاز به مشاوره برای 

چگونگی گزارش اظهارنامه مالیاتی خود دارید با CRA تماس بگیرید.

برنامه های آماده سازی مالیات
فقط برنامه هایی که مورد تأیید CRA قرار گرفته اند را می توان برای آماده سازی و ارسال آنالین مالیات استفاده کرد. 

مجموعه ای از برنامه های رایگان و پولی برای انتخاب شما وجود دارد. فهرستی از برنامه های مورد تأیید در پایگاه 
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/netfile-impotnet/crtfdsftwr/menu-eng. به آدرس CRA اینترنتی

html وجود دارد.

در این برگه راهنما برنامه ای به نام مالیات ساده )Simple Tax( را بررسی می کنیم. Simple Tax به دلیل رایگان، راحت، 
 Simple Tax امن بودن و حتی افزودن مقداری طنز به فرایند آماده سازی مالیات جذابیت دارد. دلیل دیگری که ما به

 Simple .عالقه داریم این است که در بستر اینترنت فعالیت می کند و نیازی به دانلود برنامه بر روی رایانه شما نیست
Tax از الگویی به نام »دریافت هزینه به انتخاب شما« استفاده می کند و از کاربران می خواهد هر مبلغی که فکر 

می کنند این خدمات برایشان ارزش داشته پرداخت کنند. پرداخت کردن یا نکردن به انتخاب شماست.

ارسال اظهارنامه کاغذی اگر تمایلی به روش آنالین ندارید، گزینه ی استفاده از اظهارنامه کاغذی را هم دارید. 
برای آگاهی بیشتر درباره ی اظهارنامه های کاغذی با CRA تماس بگیرید.

شروع به اقدام
قبل از آغاز کار به این موارد نیاز دارید:

یک رایانه متصل به اینترنت	 
یک مرورگر اینترنتی سازگار مانند موزیال فایرفاکس، گوگل کروم یا اینترنت اکسپلورر	 
شماره بیمه اجتماعی خودتان	 
برخی اطالعات شخصی مانند نام، تاریخ تولد، و آدرس فعلی	 
اطالعات برگه های مالیاتی سال 2015، شامل برگه ی T5007 مزایای کمک هزینه اجتماعی، تمام برگه های درآمد 	 

استخدامی T4، و برگه های مالیاتی برای پول های دیگری که در سال 2015 دریافت کرده اید، مواردی مانند درآمد 
مستمری یا پرداختی مزایای مالیات کودکان. 

http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/netfile-impotnet/crtfdsftwr/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/netfile-impotnet/crtfdsftwr/menu-eng.html
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برگه های درآمد مشمول مالیات: اگر تمام برگه های درآمد مشمول مالیات سال 2015 خود را ندارید )یا نیاز به 
برگه های مالیاتی برای تکمیل اظهارنامه های مالیاتی قبلی خود دارید(، راه های مختلفی برای دسترسی به آنها 
وجود دارد. یکی از گزینه ها تماس با CRA با شماره 8281 1-800-959- است. مجموعه ای از مقاله ها درباره ی این 

موضوع در وبالگ کمک مالیاتی DABC به آدرس www.taxaiddabc.org/blog وجود دارد.

 Simple Tax ثبت نام برای حساب کاربری در
مرورگر اینترنت خود را باز کنید و به آدرس www.simpletax.ca بروید. 1
در قسمت باال و راست صفحه، گزینه »شروع یا ادامه اظهارنامه مالیاتی شما« را انتخاب کنید. 2
اگر استفاده از Simple Tax برای شما تازگی دارد، باید اطالعاتی اولیه درباره ی خود و وضعیتتان در سال 2015 . 3  .3

اعالم کنید. Simple Tax پرسش ها را در بخش های کوچکی جداسازی کرده است که با »درباره ی شما« شروع شده 
و با »سرویس پستی آنالین« پایان می یابند. اگر نیازی به توضیح بیشتری درباره ی این بخش ها ندارید، به گام 4 بروید.

درباره ی شما – در این بخش نام، شماره بیمه اجتماعی، تاریخ تولد، و زبان انتخابی برای تماس پرسیده می شود. 	 
همچنین از شما پرسیده می شود که آیا این اولین سالی است که اظهارنامه مالیاتی به CRA ارسال 

می کنید یا خیر.

آدرس پستی – آدرس و شماره تلفن فعلی خود را وارد کنید. توجه داشته باشید که برای درخواست رسمی 	 
تغییر آدرس باید مستقیماً با CRA تماس بگیرید.

درباره ی محل اقامت شما – استانی را که در آخرین روز سال 2015 در آن ساکن بوده اید وارد کنید و نیز این 	 
مسئله که آیا در طول سال 2015 خارج از آن استان زندگی کرده اید یا خیر. مشخص کنید که آیا در سال 

2015 به کانادا مهاجرت کرده اید.
شما و خانواده ی شما – وضعیت تأهل خود را در آخرین روز سال 2015 مشخص کنید و اینکه آیا این وضعیت 	 

در سال 2015 تغییر داشته است. مشخص کنید که آیا فرزند نابالغ دارید یا خیر.
 	 CRA انتخابات کانادا – وضعیت شهروندی خود را مشخص کنید. اگر شهروند کانادا باشید، می توانید به

اجازه دهید تا اطالعات را در اختیار انتخابات کانادا قرار دهد. به اشتراک گذاری اطالعات در اختیار شما است.

http://www.taxaiddabc.org/blog
http://www.simpletax.ca
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دارایی خارجی – مشخص کنید آیا در سال 2015 دارایی خارجی با رازش بیش از 100,000 دالر داشته اید یا خیر. 	 
اکثر دریافت کنندگان PWD و PPMB پاسخشان به این سؤال »خیر« است.

سرویس پستی آنالین – ثبت نام برای یک سرویس پستی آنالین می تواند گزینه ای عالی برای کسانی باشد که 	 
از رایانه استفاده می کنند. البته فقط در صورتی باید برای سرویس پستی آنالین استفاده کنید که به خدمات 

حساب من در CRA دسترسی داشته باشید. اطالعات در مورد ثبت نام برای حساب من در پایگاه اینترنتی 
CRA موجود است. اگر نمی خواهید برای سرویس پستی آنالین ثبت نام کنید، می توانید این قسمت را خالی 

بگذارید.

بر گزینه ی »ثبت نام برای ذخیره اطالعات شما« کلیک کنید. شما باید یک آدرس ایمیل معتبر، رمز عبور و راهنمای . 4
رمز عبور ارائه کنید تا قادر به بازیابی و ذخیره ی اطالعات خود باشید. حتماً این اطالعات ورود را در محلی امن ذخیره 

کنید. پس از ارسال این اطالعات باید یک ایمیل تأیید به آدرس ایمیل شما ارسال شود. 

 نکته: اگر شما اظهارنامه مالیاتی سال های قبل خود را تکمیل نکرده اید، ابتدا باید با استفاده از پایگاه 
www.simpletax.ca. این کار را انجام دهید. به این ترتیب اطمینان حاصل می شود که انتقال هر گونه مبالغ 

مربوط به سال های قبل انجام شود و اظهارنامه مالیاتی سال 2015 شما دقیق تر خواهد بود. 

ورود اطالعات درآمدی شما
به بخش درآمد و کسورات وارد شوید که در بخش پایین همان صفحه ای قرار دارد که حساب خود را در آن ثبت کرده اید. 
در منوی کشویی، گزینه هایی را انتخاب کنید که در مورد وضعیت شما صدق می کند. هر گزینه ای که انتخاب کنید، 

ردیف جدیدی ایجاد می شود. همچنین می توانید با کلیک بر روی ردیف و تایپ موردی که می خواهید اضافه کنید 
عملیات جستجو را انجام دهید. 

هر موردی را که انتخاب کنید یک ردیف جدید ایجاد می کند. گزینه های زیر ممکن است قابل اطالق باشند:

اظهار مزایا – T5007: در اینجا شما می توانید مزایای PWD یا PPMB دریافتی خود را وارد کنید؛. 1

درآمد استخدامی – T4: در اینجا می توانید هرگونه درآمدی از استخدام را که در برگه T4 سال 2014 گزارش شده . 2
 ذکر کنید؛

http://www.simpletax.ca
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سایر درآمدها یا کسورات – اگر شما هرگونه منابع درآمدی دیگری دارد یا می خواهید کسورات دیگری را برای سال . 3
2015 ذکر کنید، فهرست گزینه ها را در منوی کشویی بررسی کنید تا ببینید آیا گزینه ای مطابق وضعیت شما 

 CRA وجود دارد یا خیر. اگر مطمئن نیستید که بعضی از درآمدها را چگونه گزارش کنید باید برای دریافت کمک با
تماس بگیرید. اگر به صورت اتفاقی گزینه ای را انتخاب کردید که در مورد شما صدق نمی کند، می توانید با کلیک 

بر »X« در قسمت باالی پنجره ی مربوطه آن را حذف کنید. 

پس از انتخاب مواردی که برای شما صدق می کنند، شروع به وارد کردن اطالعات برگه های مالیاتی خود در اظهارنامه تان 
کنید. شما باید شماره های جعبه های روی برگه های مالیاتی را با شماره های اظهارنامه Simple Tax 2015 خود مقابله 

دهید. 

T5007 – اظهارنامه مزایا
برگه ی مالیات T5007 میزان مزایای PWD، PPMB یا سایر کمک هزینه های اجتماعی دریافتی شما را نشان می دهد. 

ردیف های موجود در برگه T5007 شما
نام پرداخت کننده: »دولت استان بریتیش کلمبیا«، در صورتی که مزایای PWD یا PPMB را گزارش می دهید.

ردیف 10: احتماالً در مورد برگه T5007 یا مزایای PWD یا PPMB صدق نمی کند. معموالً این ردیف را خالی می گذارید.

ردیف 11: مبلغی را که در ردیف 11 روی برگه ی T5007 شما ذکر شده است وارد کنید. این مبلغ نشان دهنده ی مزایایی 
است که شما در سال 2015 دریافت کرده اید.
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درآمد استخدامی – T4 )اگر در سال 2015 کار نکرده اید، این بخش را خالی بگذارید(
تمام اطالعات را از برگه T4 خود داخل هر یک از ردیف های فرم Simple Tax T4 تازه ایجاد شده وارد کنید. احتماالً 

ردیف هایی در Simple Tax وجود خواهد داشت که در برگه T4 شما فهرست نشده است. برای مثال، اگر شما در شغل 
خود عضو یک اتحادیه کارگری نبوده اید، ردیف 44 »بدهی های اتحادیه« باید خالی باشد. در این مورد شما ردیف 44 را 

خالی خواهید گذاشت. 

ردیف های معمولی که باید در برگه ی T4 شما موجود باشد
نام کارفرما:  نام کارفرمای خود را همانطور که در برگه ی مالیات شما آمده است فهرست کنید. 

ردیف 10: استانی که برگه در آن صادر شده است.
ردیف 28: اگر شغل شما از CPP، EI یا PPIP معاف بوده است انتخابش کنید. بیشتر مشاغل معاف نیستند و شما 

باید در صورتی این ردیف را عالمت بزنید که درآمدتان به عنوان معاف روی برگه ی T4 شما مشخص شده باشد.

ردیف 14: درآمد استخدامی خود را از این شغل در سال 2015 مشخص کنید.

ردیف 16: سهم خود از CPP را وارد کنید.

ردیف 18: حق بیمه EI پرداختی خود را وارد کنید.

ردیف 22: مالیات بر درآمدی را که از درآمدهای شما کسر شده است وارد کنید.

ردیف 24: درآمدهای قابل بیمه EI خود را وارد کنید.

ردیف 26: درآمدهای مشمول مستمری CCP/QPP خود را وارد کنید.

سایر ردیف ها: اطالعات موجود در سایر ردیف های برگه ی مالیاتی خود را در محل ذیربط وارد کنید.



برگهراهنمای16•راهنمایتکمیلوارسالاظهارنامههایمالیاتبردرآمدبرایافرادیکهمزایایPWD/PPMBدریافتمیکنند

صفحه 8 • احتاد از کار افتادگی بی سی

مطالبه ی مبلغ از کار افتادگی
شما همچنین می توانید با تعیین »مبلغ از کار افتادگی« در ردیف »چیزی به اظهارنامه مالیاتی خود اضافه کنید« 

مبلغ از کار افتادگی را مطالبه کنید. شما فقط در صورتی می توانید این مبلغ را مطالبه کنید که گواهی مالیات 
T2201 را تکمیل کرده باشید و CRA به شما گفته باشد که می توانید آن را برای سال 2015 مطالبه کنید.

اظهارنامه ی خود را بررسی کنید
 Simple Tax پس از آنکه تمام اطالعات برگه مالیات خود را به همراه اطالعات درباره ی سایر منابع درآمدی سال 2015 در

ارائه کردید، بهتر است کمی وقت بگذارید و صحت اعدادی را که وارد کرده اید دوباره بررسی کنید. پس از انجام این 
 Simple Tax .کار، از قسمت پایین صفحه به بخش »بررسی« بروید. روی گزینه »بررسی و بهینه سازی« کلیک کنید

 Simple Tax اطالعات وارد شده را بررسی می کند. اگر عددی را وارد کرده باشید که درست به نظر نرسد، یا اگر به نظر
 Simple Tax شما مشمول مزایای مالیاتی دیگری هستید، به شما اطالع می دهد. گزینه ی روی جعبه ی نزدیک را که

درآن به شما پیشنهاد بررسی فهرستی از موارد احتمالی را برای افزودن به اظهارنامه تان داده کلیک کنید. اگر مطمئن 
نیستید که آیا موردی برای شما صدق می کند یا نه برای کسب راهنمایی با CRA تماس بگیرید.

اگر همه چیز به نظر درست می آید، باید مبلغی را ببینید که Simple Tax پیش بینی می کند که پس از ارسال 
اظهارنامه بازپس خواهید گرفت یا بدهکار خواهید شد. همچنین باید اطالعات دیگری را درباره ی اظهارنامه ی خود 

ببینید که Simple Tax در بخش »خالصه« ذکر کرده است. در بخش »نتایج بهینه شده ی شما« شما می توانید 
هرگونه اعتبار مالیاتی استفاده نشده ای را ببینید که می توان به سال های آینده منتقل کرد. حاال شما آماده ی ارسال 

هستید!

در ذیل خالصه، بخشی را با عنوان »مدارک« می بینید. Simple Tax این مدارک را به صورت خودکار براساس اطالعات 
پیشینی که شما ارائه داده اید ایجاد می کند. شما برای ارسال اظهارنامه خود نیازی به بررسی جزئیات این فرم ها 

ندارید، اما آنگونه که خود وبسایت Simple Tax می گوید، »اگر شما فردی هستید که زیبایی را در فرم های پیچیده ی 
دولتی می بیند« می توانید آنها را بررسی کنید.

ارسال اظهارنامه
ادامه دهید تا به سربرگ »ارسال« برسید تا اظهارنامه مالیاتی خود را برای CRA ارسال کنید. شما باید پیامی دریافت 

کنید مبنی بر اینکه ارسال اظهارنامه شما موفقیت آمیز بوده است یا خیر، همراه با شماره ی تأییدی که باید برای 
مراجعات بعدی یادداشت کنید. شما همچنین می توانید نسخه ی PDF اظهارنامه خود را برای سوابق تان بارگیری 

)دانلود( کرده یا چاپ کنید.

اگر اظهارنامه شما پذیرفته نشود، ممکن است به دلیل بعضی از اطالعاتی باشد که شما ارائه داده اید و CRA در 
پردازش آنها مشکل دارد، یا مورد تسویه نشده ای در فایل شما باشد که از پذیرش آن جلوگیری می کند. در این مورد 

ممکن است شما قادر به ارسال آنالین اظهارنامه نباشید.
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پیغام خطا
در صورت مشاهده ی هرگونه پیغام خطا می توانید با راهنمای Simple Tax تماس بگیرید. آنها اغلب می توانند در 

تشخیص و حل مشکل به شما کمک کنند. اگر پیغام خطا یا کد مشخصی دریافت کردید، آن را در ایمیل خود کپی 
.help@simpletax.ca :کنید. آدرس ایمیل

نتایج اظهارنامه مالیاتی
بنا به گفته ی اداره مالیات بر درآمد کانادا، متوسط مدت زمان مورد نیاز برای پردازش یک اظهارنامه ی ارسال شده ی 

آنالین دو هفته است، در حالیکه یک اظهارنامه کاغذی بین چهار تا شش هفته زمان می برد. وقتی اظهارنامه شما 
پردازش شد، باید اعالنی از CRA همراه با نتایج اظهارنامه مالیاتی خود دریافت کنید.

پرسشهای متداول
پرسش: آیا اظهار مالیات هایم بر مزایای از کار افتادگی من تأثیر می گذارد؟

پاسخ: بسیاری از مزایای مالیاتی شامل اعتبار GST، اعتبار مالیاتی کربن )Carbon(، اعتبار مالیاتی فروش BC و 
بازپرداخت مالیات بر درآمد تأثیری بر مزایای PWD یا PPMB ندارند زیرا آنها یا معاف از درآمد و دارایی هستند یا اصالً 

درآمد و دارایی محسوب نمی شوند. اگر برای آگاهی از لزوم گزارش مزایای مالیات در ته چک ماهانه ی خود به مشاوره 
نیاز دارید با یک وکیل تماس بگیرید.

اکثر افرادی که PWD یا PPMB دریافت می کنند در زمان ارسال مالیات های خود با هیچ مشکلی مواجه نمی شوند. 
در برخی موارد نادر، مشکالتی ممکن است در اثر گزارش اطالعات متفاوت توسط فرد به CRA نسبت به چیزی که در 

وزارت وجود دارد به وجود بیاید. این مورد ممکن است مثالً زمانی رخ بدهد که شخص مجردی که PWD دریافت می کند 
ازدواج کند یا یک رابطه ی عرفی را شروع کند، مالیات را همراه شریک زندگی خود اظهار کند و فراموش کند که وزارت 

را در جریان این طریق در وضعیت خود قرار بدهد. شما می توانید این احتماالت را با گزارش درآمد و تغییرات در وضعیت 
واحد خانوار خود به حداقل برسانید. اگر سؤاالتی درباره ی این دارید که تغییر در شرایطتان چگونه می تواند بر مزایای از 

کار افتادگی شما تأثیر بگذارد بهتر است با یک وکیل تماس بگیرید

پرسش: من چگونه برگه های )درآمد مشمول( مالیات خود را دریافت کنم؟
پاسخ: شما می توانید آنها را از هر کسی که برای شما صادرشان کرده است درخواست کنید، چه وزارت توسعه 

اجتماعی و نوآوری اجتماعی باشد، چه یک کارفرما یا هر شخص دیگری. شما همچنین می توانید بسیاری از برگه های 
مالیات را از خود CRA درخواست کنید. شما می توانید درخواست خود را به صورت تلفنی یا از طریق پست اعالم کنید. 

با مطالعه وبالگ کمک مالیاتی DABC نکته هایی پیرامون دریافت برگه های مالیاتی خود فرا بگیرید. 

mailto:help%40simpletax.ca?subject=help%40simpletax.ca
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پرسش: پس از ارسال اظهارنامه با برگه های )درآمد مشمول( مالیات خود چه کار کنم؟
پاسخ: پس از ارسال آنالین اظهارنامه خود، CRA معموالً از شما نمی خواهد که نسخه ای از برگه های مالیات خود 

را ارسال کنید. البته باید نسخه هایی از تمام برگه های مالیات خود و سایر مدارک پشتیبان برای حداقل شش سال 
گذشته داشته باشید. CRA اظهارنامه های مالیاتی افراد را به صورت دوره ای حسابرسی می کند و ممکن است بعدها 

از شما بخواهد تا نسخه ای از برگه های خود ارائه دهید. 

پرسش: اگر به CRA بدهکار باشم چه می شود؟
پاسخ: اگر بدهکار باشید، ممکن است CRA بخشی یا تمام مزایای مالیاتی شما را نگه دارد تا مبلغ بدهی را تهاتر 

کند. براساس قانون، CRA نمی تواند مالیاتی را که حساب شما بدهکار است لغو کند. البته در برخی موارد می تواند 
جریمه ها، سود یا سایر هزینه های حساب شما را ببخشد. شما باید برای چنین درخواستی فرم درخواست امداد 

مالیات دهنده »RC4288 – Request for Taxpayer Relief« را تکمیل و برای CRA بفرستید.

پرسش: اگر به CRA بدهکار باشم آیا باید مالیات هایم را ارسال کنم؟
پاسخ: همانطور که به شکل ضرب المثل درآمده است فقط از مرگ و مالیات فراری نیست. ما قویاً توصیه می کنیم 

که مالیات های خود را ارسال کنید، حتی اگر به CRA بدهکار هستید. به روزرسانی مالیات ها گامی مهم در مسیر 
حفظ یا کنترل وضعیت کلی مالی شما می باشد. 

پرسش: اگر نیاز به تکمیل اظهارنامه برای سال دیگری داشته باشم چه کنم؟
پاسخ: در حال حاضر، CRA به شما امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی را به صورت آنالین برای سه سال گذشته می دهد. 
در سال 2016، یعنی امکان ارسال آنالین برای سال های 2013، 2014 و 2015 وجود دارد. CRA می تواند اظهارنامه کاغذی 

را برای 10 سال گذشته بپذیرد. CRA اظهارنامه برای قبل از 10 سال گذشته را نمی پذیرد. شما باید اظهارنامه ها را 
طوری آماده کنید که در صورت لزوم مبالغی به سال مالیاتی آینده منتقل شود. 

پرسش: آیا باید برای اعتبار مالیات از کار افتادگی درخواست بدهم؟
پاسخ: بسیاری، اما نه همه ی، دریافت کنندگان PWD یا PPMB می توانند واجد شرایط DTC باشند. برای احراز شرایط 

باید به کمک پزشک خود فرم »T2201 – گواهی اعتبار مالیات از کار افتادگی« را تکمیل و ارسال کنید. مزایای معدودی 
برای احراز شرایط DTC وجود دارد. دلیل اصلی اش آن است که افتتاح یک RDSP، یکی از بهترین گزینه های پس انداز برای 
 RDSP افراد از کار افتاده، ضروری است. اتحاد از کار افتادگی بی سی یک برگه راهنمای جداگانه حاوی اطالعاتی درباره ی

دارد )ر.ک. برگه راهنمای 14(. اگر عالقه به افتتاح RDSP دارید اما هنوز برای اعتبار مالیات از کار افتادگی درخواست 
نکرده اید، باید اتحاد از کار افتادگی بی سی تماس بگیرید تا درخواست کمک یک وکیل برای ثبت نام بدهید. 
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پرسش: اگر آدرسم عوض شده باشد چه کار کنم؟
پاسخ: در صورت تغییر آدرس خود، باید در اولین فرصت به CRA اطالع بدهید. شما می توانید این کار را با تکمیل و 

ارسال فرم »RC325 درخواست تغییر آدرس« یا نامه ای امضا شده حاوی SIN خودتان، آدرس جدید و تاریخ نقل مکان 
انجام دهید. شما همچنین می توانید آدرس خود را از طریق تلفن تغییر بدهید به شرط آنکه بتوانید پاسخ سؤال 

 Simple Tax به صورت خودکار آدرس شما را وقتی که اظهارنامه خود را با CRA را بدهید. توجه کنید که CRA امنیتی
به صورت NETFILE ارسال می کنید تغییر نمی دهد.

پرسش: اگر بخواهم وضعیت اظهارنامه مالیاتی یا بازپرداخت خود را بدانم چه کار کنم؟
پاسخ: اگر اظهارنامه خود را ارسال کرده اید معموالً باید تا حداکثر شش هفته برای پاسخ CRA در مورد وضعیت 

اظهارنامه خود صبر کنید. اگر جوابی دریافت نکردید با شماره 8281 1-800-959- با CRA برای اطالعات جدید تماس 
بگیرید. توجه داشته باشید که برای این کار باید یک سؤال امنیتی را پاسخ بدهید. اگر می خواهید وضعیت مزایای 

مالیات کودکان، GST/HST، اعتبار مالیات Carbon و سایر مزایای مالیاتی را بدانید یا خط تماس مزایای مالیات بر درآمد 
به شماره 1953 1-800-959- تماس بگیرید. 

پرسش: اگر خودم نتوانم اظهارنامه مالیاتی را ارسال کنم چه کار کنم؟

پاسخ: اگر در ارسال اظهارنامه مالیاتی خود مشکلی دارید و مزایای PWD یا PPMB دریافت می کنید، می توانید با 
 CRA .یا یک سرویس خدمات آماده سازی مالیات دیگر تماس بگیرید و درخواست کمک کنید DABC کمک مالیاتی

فهرستی از سازمان هایی را ارائه می دهد که ممکن است برای افراد خاصی که درآمد کم یا متوسط دارند خدمات 
آماده سازی اظهارنامه مالیاتی به صورت رایگان ارائه دهند. به اطالعات برنامه داوطلبان اجتماعی آماده سازی مالیات 

بر درآمد )CVITP( یا پایگاه http://www.cra-arc.gc.ca/volunteer مراجعه کنید.

Tax AID BC تماس با

تلفن: 604-872-1278
تماس رایگان: 1-800-663-1278

taxaid@disabilityalliancebc.org :آدرس ایمیل

ساعات کار: دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 4:30 عصر. مالقات فقط با وقت قبلی. 

Disability Alliance BC, #204-456 West Broadway, Vancouver, V5Y 1R3 :آدرس

تأمین مالی

کمک مالیاتی بی سی از طریق تأمین مالی بنیاد ونکوور ممکن شده است.

http://www.cra-arc.gc.ca/volunteer/
mailto:taxaid%40disabilityalliancebc.org?subject=taxaid%40disabilityalliancebc.org


برگهراهنمای16•راهنمایتکمیلوارسالاظهارنامههایمالیاتبردرآمدبرایافرادیکهمزایایPWD/PPMBدریافتمیکنند

صفحه 12 • احتاد از کار افتادگی بی سی

این برگه راهنما توسط کمک مالیاتی DABC که یکی از برنامه های احتاد از کار افتادگی بی سی است تهیه شده است.
سپاس از بنیاد ونکوور بابت تأمین مالی این برگه. 

204-456 W. Broadway, Vancouver, BC V5Y 1R3 
 تلفن: 1278-872-604  •  فاکس: 604-875-9227

www.disabilityalliancebc.org 	 1-800-663-1278 :متاس رایگان

 www.disabilityalliancebc.org/library به صورت رایگان در پایگاه اینترنتی DABC سری کامل برگه های آگاهی رسانی و متام انتشارات
موجود است.

http://www.disabilityalliancebc.org/library

