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“Найважче у світі зрозуміти це 

податок на прибуток.”

- Альберт Енштейн



Т1 Податкова декларація сторінки 1 та 2



Т1 Податкова декларація сторінки 3 та 4



Т1 Податкова декларація сторінки 5 та 6



Т1 Податкова декларація сторінки 7 та 8



Т4  slip Зарплата



T2125 Дохід самозайнятих чи бізнесу стр 1-2



T2125 Дохід самозайнятих чи бізнесу стр 3-4



Витрати на транспортний засіб

Підрахуйте:

1. Загальний кілометраж з часу коли 

купили авто до 31 грудня 2022.

2. Скільки кілометрів проїхали для 

бізнесу чи як самозайнятий у 2022 

3. Суми усіх квитанції на 

бензин/дизель,паркування,ремонт

/обслуговування, реєстрація та 

страховка

4. Марка, модель та рік трансп. 

засобу, дату купівлі, вартість авто

Якщо авто в кредит або оренда чи 

лізинг, копії документів обов’язково 

підготувати та надіслати бухгалтеру



T776 Дохід з Оренди стр 1-2



T776 Дохід з Оренди стр 3



Витрати, що зменшують загальний дохід ( deductions from total income)

❖ Професійні, профспілкові чи інші внески, включно страхування від 
службової недбалості (квитанції або код 44 з Т4 форми)

❖ Витрати на переїзд (Т1-М форма) новий адрес має бути, що найменше на 
40 КМ ближче до нової роботи або школи

❖ Витрати по догляду за дитиною (форма Т778)
➢ Квитанціі з садочку не включаючи субсидію
➢ Квитанції від няні чи домашнього садка
➢ Квитанції з дитячого табору (не менше 5 днів)
➢ Оплата за нагляд за дитиною повний день, якщо був PD day
➢ Оплата за догляд під час обіду у школі - noon supervision fees

❖ Виплати підтримки (аліменти) - на одного із подружжя за виключенням на 
утримання дітей

❖ Пенсійні внески самозайнятої особи СРР
❖ Витрати для резидентів північної Альберти (форма Т2222)
❖ Та інші



Федеральні податкові кредити (таблиця 1)

❖ Неоподатковуваний мінімальний дохід платника податку

❖ Неоподатковуваний мінімум подружжя (таблиця 5) якщо зароблено меньш ніж 

$15,000

❖ Сума по віку - для особи старшої 65 років

❖ Сума за догляд за немічною літньою людиною на утриманні 

❖ Пенсійні внески сплачені з зарплати (код 16 з Т4 форми) СРР або з доходу 

самозайнятої особи

❖ Внески на страхування зайнятості (код 18 з Т4 форми) ЕІ

❖ Сума працевлаштованості в Канаді (не для самозайнятих)

❖ Вартість навчання у вищих навчальних закладах (таблиця 11)

❖ Медичні витрати на сім’ю не покриті страховками (бенефітами)

❖ Пожертви (донати) або подарунки ( таблиця 9) 

❖ Та інші



Додаткові форми до заповнення

❖ Таблиця 2 якщо є суми, що передаються одним із подружжя

❖ Таблиця 6 бенефіт для працевлаштованих в Канаді CWB якщо має 

право

❖ Таблиця 8 для перерахування пенсійних внесків

❖ Таблиця 14 на подальше отримання СІА

❖ АВ428 форма для резидентів Альберти, щоб підрахувати провінційний 

податок на дохід

❖ Т2209 Е для підрахунку податкового кредиту на податки сплачені за 

межами Канади

❖ Т1135 Довідкові дані про статки чи доходи за межами Канади, якщо 

загальних іноземних активів понад $100,000 CAD



Т1135 Довідка про іноземні активи та доходи

1. Кошти у банку за межами Канади

2. Патенти, авторські права тощо

3. Частка статутного капіталу корпорації нерезидента

4. Частка в трасті нерезидента, чи товариства

5. Акції корпорацій-резидентів Канади, що за межами країни

6. Майно, яке можна конвертувати, обміняти,

7. яке є іноземною власністю

8. Борг нерезидента, включаючи державні та 

Корпоративні облігації, тощо

1. Інтерест у іноземному страховому полісі

2. Дорогоцінні метали, золоті сертифікати та 

Ф’ючерсні контракти, що зберігаються за 

межами Канади



До Т1135 не включають наступну іноземну власність :

1. Майно, яке використовується або утримується виключно для ведення

Активного бізнесу

1. Частка акціонерного капіталу або заборгованість іноземної філії

2. Интерес у тристі, що звільнений від оподаткування

3. Власність особливого користування, яке визначено у розділі 54 

податкового кодексу Канади. Тобто власність, яке визначене як основне 

місце проживання



Сертифіковані податкові програми та методи 

відправлення податкової декларації

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/e-
services/e-services-individuals/netfile-overview/certified-
software-netfile-program.html

NETFILE - не для новоприбулих; тільки після отримання першої NOA

EFILE - через податкового спеціаліста, що має реєстраційний номер з 
податковою (CRA efile number)

Paper file - не рекомендують, бо тільки 5% вживають паперові 
декларації та обробляють в 2-3 рази довше

Telephone file - в майбутньому, якщо отримали запрос від податкової, 
бо дохід був дуже низький за попередній рік

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/e-services/e-services-individuals/netfile-overview/certified-software-netfile-program.html


NOA - Notice of Assessment - Повідомлення від податкової про 

отримання декларації та по суті підтвердження її даних

Підтвердження доходу - proof of income

Отримуєте звичайною поштою у паперовому вигляді або на особистий 

кабінет в електронному вигляді. Для цього реєструєтесь  My Account з 

податковою CRA.

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/e-services/cra-login-

services/cra-user-password-help-faqs/registration-process-access-cra-login-

services.html#hlp1a

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/e-services/cra-login-services/cra-user-password-help-faqs/registration-process-access-cra-login-services.html#hlp1a


1. Ім’я та адреса платника податку

2. Деталі повідомлення - SIN, за який 

рік та дату коли видане. Код для 

того щоб надіслати декларацію 

наступного року через NETFILE

3. Саме повідомлення від  комісара 

податкової служби

4. Підсумок облікового запису, що 

показує кінцевий результат вашої 

податкової декларації. Refund -

повернення податку; Balance owing -

сума податку до сплати



5. Короткий підсумок вашої податкової 

Декларації. Основні рядки:

15000 - Загальний дохід  Total Income

23600 - Чистий дохід Net Income

26000 - Дохід, що оподатковується Taxable

Income

43700 - Сума відрахованного податку на

прибуток Total Income Tax Deducted

6. Пояснення змін та інша важлива 

інформація. Сплачений податок 

може з’явитися у системі на протязі 10 робочих 

днів, тому не завжди відображається у NOA



7. Your registered retirement savings plan

(RRSP) deduction limit statement - Ваш

ліміт відрахувань за зареєстрованим

планом пенсійних заощаджень.

Річний ліміт за 2022 є $29,210 але не

більше 18% від вашого заробленого

Доходу. Новоприбулі у 2022 році після

отримання NOA можуть відкривати

RRSP рахунок та відкладати у 2023

Згідно їх ліміту



Податки в Альберті на 2022 рік

1. Федеральний податок на дохід - перші $14,398 не оподатковуються,

15% на дохід вище $14,398 до $50,197

20.5% на дохід вище $50,197 і до $100,392

1. Провінційний податок - перші $19.369 не оподатковуються

10% на дохід вище $19,369 до $131,220

1. CPP - внески в пенсіний фонд 5.7% але на перші $3,500 не сплачують

2. ЕІ - внески до соц. страхування 1.58%

3. GST - податок на продаж або сервіс (ПДВ) 5%. Повертається малоза-

безпеченим у вигляді 4х виплат на рік з липня наступного року за звітним.



Основні фінансові виплати:

1. GST credit - повернення податку на продаж усім резидентам з невеликим доходом. Мах 
$467 в рік на одну людину або $612/рік на пару + $161/рік на кожну дитину. Форма 
RC151 самотня особа або RC66 та RC66SCH для особи чи пари з дитиною

2. СІА платіж - повернення податку на клімат - стимулююча оплата за боротьбу з 
забрудненим середовищем. Виплата не більше $373/рік на дорослого або $1,079 на 
сім’ю з двома дітьми. Отримає кожен мешканець Альберти щоквартально. Форми ті 
самі, що на GST credit, відправляються в податкову (CRA).

3. ЕІ бенефіти - виплати по безробіттю - для платників податку, що втратили роботу та 
мають від 420 до 700 застрахованих годин. Мах 55% від заробітної плати за останні 52 
тижні, але не більше $650 на тиждень. Звернутися онлайн з заявою та ROE (record ofф 
employment) до Service Canada після тижня, як втратив роботу.

4. Дитячі виплати (child care benefits) почнуться після 18 місяців проживання в AB. 
Виплати нараховуються податковою на основі NOA за минулий рік. Нову заяву робити 
не треба, якщо вже відправляли RC66, якщо податкова не запросила додаткові 
документи.

5. Якщо зовсім скрута та майже закінчились федеральні $3,000 та не маєте роботи, 
можна спробувати звернутись до Альберти для підтримки доходу (for Income Support).  
Звертатись в AB Supports contact centre 1-877-644-9992.



Інструкція для платників податку

Крок 1.

Отримання виписки по 

зарплаті на протязі року

PAYSTUBs

Складати дохід та 

витрати самозайнятого за 

календарний рік

Крок 2.

Отримати Т4 форму від 

роботодавця до кінця 

лютого 

Т4а комісійних/інших 

доходів

Т5018 будівельники

Крок 3.

Заповнити Т1 податкову 

декларацію

Добавити Т2125 Бізнес 

звіт та інші таблиці

Крок 4.

Перевірити декларацію та 

надіслати у податкову

Зберігати декларацію та 

підтвердження про 

отримання 6 років 

Крок 5.

Отримати та зберегти 6 

років NOA - повідомлення 

від податкової про 

отримання декларації


