
Податкова система Канади

C - Canada

R - Revenue

A - Agency

Personal line ( Персональні 

податкові питання)

1 - 800 - 959 - 8281

Business, GST ( самозайняті, 

юридичні особи чи ПДВ 

питання)

1 - 800 - 959 - 5525



Self - assessed system ( Система самооцінки)

Форми:

Т1 general

+ T2125 

+ T776

+ T1135

Персональна індивідуальна декларація

Самозайнята людина, комісійні, послуги 

консультації та інші.

Доходи та витрати з оренди житла

Іноземні активи більш як $100тисяч CAD



Документи, що потрібні для заповнення декларації:

- Т4 заробітна плата
- Т4А комісійні, пенсії, гонорар, нагорода та інші
- Т4Е виплати по безробіттю та інші соціальні виплати
- Т5 дивіденди, відсотки, роялті
- Т3 трастові доходи, доходи з акцій
- Т5007 соціальна допомога 
- T5018 доходи з контрактової роботи на будівництві

Інші доходи без форм:

- чайові/нагороди
- аліменти
- відсотки зароблені за кордоном
- дохід з оренди
- бізнес дохід самозайнятої людини
- дохід з інвестицій











Якщо застосовно, будь ласка, заповніть наведений нижче ДОДАТОК до Контрольного списку особистих податків

Особи-резиденти Канади, які володіли певним майном за межами Канади загальною вартістю понад 100 000 доларів САD

Канадські долари в будь-який час протягом податкового року підлягають певним вимогам щодо розкриття інформації до Податкового 
управління Канади Агентство (CRA).

Недотримання цієї вимоги щодо звітності тягне за собою суворе покарання.  Щоб допомогти нам визначити чи поширюється на вас 
правило про звітність, прочитайте та обміркуйте кожне з наступних запитань уважно відповідаючи на них.

Якщо ви володіли будь-яким із зазначених нижче об’єктів у будь-який час протягом поточного року, дайте ствердну відповідь на відповідні 
запитання. Ви можете підпадає під дію правила звітування про нерухомість за кордоном, і ми можемо підготувати додаткові форми для 
подання в CRA.

1. Кошти, що зберігаються за межами Канади (Так/Ні)

2. Акції корпорацій-нерезидентів (окрім іноземних філій) (Так/Ні)

3. Заборгованість нерезидента. (Так/Ні)

4.  Частки в трастах нерезидентів. (Так/Ні)

5. Нерухомість за межами Канади (крім особистого користування та нерухомості, що використовується в активному бізнесі) (Так/Ні)

6. Інше майно за межами Канади (Так/Ні)

7. Майно (іноземні акції), що зберігається на рахунку в канадських іменних цінних паперах дилера або канадської трастової компанії (Так/Ні)

Будь ласка, запиши:

Можлива комбінація закордонних об’єктів на загальну суму понад 100 000 канадських доларів, зв’яжіться з нами для надання додаткової 
інформації.Зв’яжіться зі своїм фінансовим консультантом, щоб підтвердити, чи було підготовлено T1135 від вашого імені та подано до КРА.  Надайте 
копію.



Важливі податкові ставки

ЕІ - страхування по безробіттю ставка 1,58% мах $952.74 на рік з 

робітника * 1,4 рази = $1333.84 платить зверху роботодавець покриває 

мах $60,300.00 доходу самозайнята особа не сплачує

СРР - канадський пенсійний план ставка 5,7% мах $3499.80 на рік 

платить  робітник і таку саму суму зверху сплачує ваш роботодавець.

Самозайнята особа сплачує за себе і за роботодавця, тобто $ 6999.60 

покриває $ 64,900.00, але $ 3500 звільняється від оподаткування, тобто з 

$ 61.400 сплачується 5,7% до СРР



Ставки податку на дохід на особу :  2022



Кредити, що зменшують податок на дохід







Корисні посилання

- http://www.taxtips.ca/calculators/basic/basic-tax-calculator.htm
- https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/e-services/e-services-

businesses/payroll-deductions-online-calculator.html
- https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-family-

benefits-calculator.html
- https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc66.html
- https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-

publications/forms/rc66sch.html
- https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-

publications/forms/rc151.html

Мій e-mail: ellaavakyan@yahoo.ca
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