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 2021دسامبر 

 2021قبضھای مالیات برای  –موضوع: برنامھ کمک اجاره 

 دریافت کننده محترم برنامھ کمک اجاره:

 استفاده کرده اید. 2021من این نامھ را بھ این دلیل برای شما می فرستم کھ شما از مزایای برنامھ کمک اجاره در سال 

) بھ اداره مسکن بی سی اطالع داده است کھ این مزایا بھ عنوان کمک ھزینھ اجتماعی محسوب می شود CRAاداره مالیات کانادا (
 مھ کمک اجاره دریافت کرده اید، باید در اظھارنامھ مالیاتی شما گزارش شود.دالر از برنا 500و اگر شما بیش از 

، اما باز ھم باید در اظھارنامھ مالیاتی ذکر شوند تا مزایای این مزایا معاف از مالیات استتأیید می کند کھ اگرچھ  اداره مالیات کانادا
ھیچ تأثیری بر مزایای مسکن بی (فرم مالیات)  T5007امھ مزایا استانی و فدرال بھ درستی محاسبھ شود. دریافت و تکمیل اظھارن

) یا درآمد OASاز طریق برنامھ کمک اجاره یا مشمولیت برای برنامھ ھای حمایتی درآمدی، از قبیل ایمنی سالخوردگی ( سی
 .نخواھد داشت) GISتکمیلی تضمین شده (

، ما فرمی را برای شما پست می کنیم کھ باید آن را ضمیمھ 2022در اوایل سال  در حال حاضر نیاز نیست ھیچ کاری انجام دھید.
کنید. ثبت بھ موقع مالیات ھا بھ شما کمک خواھد کرد تا مطمئن شوید کھ  T5007 –اظھارنامھ مالیاتی خود بھ نام اظھارنامھ مزایا 

 ھرگونھ مزایای استانی و فدرال را بھ موقع دریافت خواھید کرد.

(رایگان) بھ ما اطالع  1-800-257-7756 یا  )604( 433-2218 رس فعلی خود را تغییر دادید، لطفاً از طریق تلفن ھایاگر آد
 بدھید. ما فرم مالیات را بھ آخرین آدرس موجود در پرونده ھایمان ارسال می کنیم.

پشت این نامھ را مطالعھ کنید یا بھ وبسایت ما مراجعھ کنید:  T5007لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر در مورد فرم مالیاتی 
benefits-of-www.bchousing.org/statement 

تماس  1-800-959-8281ره بھ شما اداره مالیات کانادااگر در مورد نحوه ثبت مالیات ھای خود پرسشی داشتید، لطفاً مستقیم با 
بگیرید یا بھ دفتر خدمات کانادا در محل خود مراجعھ کنید. شما می توانید از طریق برنامھ رایگان انجمن داوطلبان مالیات بر درآمد 

 1-800-959-8281برای ثبت مالیات ھای خود کمک دریافت کنید. برای کسب اطالعات بیشتر، با شماره   اداره مالیات کانادا
 مراجعھ کنید. cra-arc.gc.ca/volunteerماس بگیرید یا بھ وبسایت ت

 با احترام،

 

 

Ray Reynolds 
 مدیر، اجرای برنامھ

http://www.bchousing.org/statement-of-benefits


 
 
 

 ۲از ۲صفحھ 
[Persian] (2021-11) 

 پرسش ھای متداول
 چیست؟ T5007اظھارنامھ مزایا فرم  .1

یک فرم مالیاتی است کھ بھ شما در آماده سازی اظھارنامھ مالیات بر درآمد کمک می کند. این  T5007اظھارنامھ مزایا 
 فرم حاوی میزان کمک ھای استانی است کھ در یک سال مالی برای شما صادر شده است.

 برای من صادر شده است؟ T5007چرا یک فرم مالیاتی  .2

دالر کمک ھزینھ استانی دریافت می کنند،  500افرادی کھ بیش از  ) الزام کرده است کھ تمامCRAاداره مالیات کانادا (
 آن را در اظھارنامھ مالیات بر درآمد فدرال خود ذکر کنند.

 بر اظھارنامھ مالیاتی من چیست؟ آیا تأثیری بر مزایای فدرال و استانی من دارد؟ T5007تأثیر مبلغ  .3

مالیات است، اما باید ذیل درآمد خالص شما ذکر شود تا این  ذکر می شود معاف از T5007مبالغی کھ در فرم مالیاتی 
 مزایا بھ درستی محاسبھ شود.

از قبیل ایمنی سالخوردگی تأثیری بر مشمولیت برنامھ ھای حمایت درآمدی،  T5007مبالغ ذکر شده در فرم مالیاتی 
)OAS) یا درآمد تکمیلی تضمین شده (GIS.نخواھد داشت ،( 

 تأثیری بر مبلغ مزایای ھیچکدام از برنامھ ھای مسکن بی سی نخواھد داشت. T5007مبلغ ذکر شده در فرم مالیاتی 

 برخی مزایایی کھ ممکن است از این الزام اداره مالیات کانادا تأثیر بپذیرند عبارتند از:
o ) اعتبار مالیات کاال و خدماتGST( 
o مزایای اطفال کانادا 
o  استانی یا منطقھ ایاعتبارات مالیاتی 
o اعتبارات مالیاتی غیرقابل استرداد 

 خود را دریافت می کنم؟ T5007اگر من دیگر از مسکن بی سی مزایایی دریافت نکنم چطور؟ چگونھ فرم مالیاتی  .4

برای شما  T5007دالر از برنامھ کمک اجاره دریافت کرده اید، یک اظھارنامھ مزایا  500، بیش از 2021اگر در سال 
 ارسال خواھد شد. این فرم ارسال می شود حتی اگر شما دیگر این مزایا را دریافت نکنید.

 خود را دریافت می کنم؟ T5007چھ زمانی فرم مالیاتی  .5

 ارسال می شود. 2022تا پایان فوریھ  T5007فرم مالیاتی 

 اگر دو نفر بزرگسال در پرونده من فھرست شده باشند چھ می شود؟ .6

 فقط برای متقاضی اصلی نام برده شده در پرونده ارسال می شود. T5007فرم مالیاتی 

 ام پرداخت شود چھ می شود؟اگر مزایای من بھ طور مستقیم بھ صاحبخانھ .7

 را بھ نام خودتان دریافت خواھید کرد. T5007باز ھم شما بھ عنوان دریافت کننده مزایا شناختھ می شوید و فرم 

 


