
THE WORKING CENTRE 

Vergi Klinigi 2022 

The Working Center dar gelirli kişilere Gelir Vergisi Kliniği desteğini bir kez daha sunuyor. 

Desteklere ihtiyacı olan insanların cok sayıda olması ve Covid-19'un getirdiği karmaşıklık 

nedeniyle, vergi kliniği desteğimizi bu yıl randevu zorunluluğu olmadan sunuyoruz. 

1 Mart 2023 tarihinden itibaren, doldurduğunuz giriş formunu ve gerekli belgeleri gözden 

geçirmesi için bir vergi kliniği yardımcısıyla bire bir görüşebilirsiniz. Ayrıca elektronik başvuru 

opsiyonunu da sunuyoruz, lütfen ayrıntılar icin aşağıdaki bölüme bakiniz. 

Vergi beyanınız dosyalandıktan sonra, bir kopyasini 58 Queen Street South, Kitchener adresindeki 

İş Arama Kaynağı Merkezimizden (Job Search Resource Centre) alabilirsiniz veya biz size 

postayla gönderebiliriz. Lütfen evraklarınızı bırakırken tercihinizi belirtin. 

Toplum Gönüllüsü Gelir Vergisi Programına kayıtlı gönüllüler, gelir vergisi beyannamenizle ilgili 

işlemlerinizin tamamlanmasına yardımcı olacaktır. 

Uygunluk Şartları nedir? 

Geliriniz aşağıdaki tutarlar dahilindeyse, vergi beyannamesi konusunda size yardımcı olabiliriz: 

Aile Büyüklüğü Aile Geliri 

1 Kişi $35,000 e kadar 

2 Kişi $45,000 e kadar 

3 Kişi $47,500 e kadar 

4 Kişi $50,000 e kadar 

5 Kişi $52,500 e kadar 

Aşağıdaki işlemlerle ilgili olarak vergi beyannamesi konusunda yardımcı olamayacağımızı lütfen 

unutmayın: 

 İflas 

 İş/Kira Geliri veya Giderleri 

 Serbest Meslek Sahibi bireyler (örneğin Uber) veya İstihdam Giderleri 

 Faiz Geliri 

 Sermaye Kazançları veya Kayıpları 

 Yabancı Mülkiyet (T1135) 

 Ölmüş Kimse 



Şahsen Başvuru 

58 Queen Street South, Kitchener adresindeki Kaynak Merkezinden (Resource Centre) gereken 

evrakların listesini ve kayit formunun bir kopyasını alabilirsiniz. Formu evinizde doldurabilir ve 

bir vergi gönüllüsüne incelettirmek için The Working Center'a getirebilirsiniz. 

Tamamlanmış evraklarınız ile geldiğinizde, eksik evrak olup olmadığından emin olmak icin, siz 

ayrilmadan önce evraklarınızı birlikte inceleyeceğiz. Kişilerin sayısına bağlı olarak biraz 

beklemeniz gerekebilir. Bu süreç, doğru belgelere sahip olduğumuzdan emin olmak ve vergi 

beyanınızı hızlı bir şekilde tamamlamak için gereklidir. 

Elektronik Başvuru 

Kişisel bilgilerinizi asla e-posta ile göndermemeniz gerektiğini unutmayın. Gelir vergisi 

bilgilerinizi elektronik olarak göndermeniz için güvenli bir yöntem oluşturduk. 

taxclinic@theworkingcentre.org adresinden e-posta ile bize bildirdiginizde size bunun nasıl 

yapılacağına ilişkin talimatları ve gelir vergisi beyannamenizi tamamlamak için eklenmesi 

gereken belgeler listesini e-posta ile göndereceğiz. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin adım adım 

talimatları izleyin. Tüm doğru bilgilere sahip olursak, gecikmeler olmayacaktır. 

Neler Sağlanmalı? 

1. Doldurulmuş bir gelir vergisi giriş formu (web sitesinde mevcuttur, 

https://www.theworkingcentre.org/tax2022) 

2. Vergi beyanı desteğine ihtiyaç duyan her kişi için devlet tarafından verilmiş fotoğraflı 

kimlik. 

1. Eşinizle ortak başvuru yapıyorsanız, lütfen onun elinde resimli kimligini tutarken 

çekilmiş bir fotoğrafını bulundurun. 

3. 2022 yılı için bilgi formları (T-formları). 

4. "Giderler" bölümünde belirtilen tüm harcamaların makbuzları. 

5. [İsteğe Bağlı] 2021 yılı değerlendirme bildiriminiz. (Notice of Assessment) 

Vergi Beyannamesi Tamamlandıktan Sonra 

Üç haftalık bir geri dönüş süresi hedefliyoruz. Vergi beyanınız tamamlandıktan sonra sizinle 

iletişime geçeceğiz. Evraklarınızı teslim ederken belirlediğiniz tercihe göre, beyanname 

kopyanızı gelip alabilirsiniz veya size postalayabiliriz. Evraklarınızı teslim alırken kimlik 

göstermeniz gerekecektir. 

Eğer Bir Hata Olursa? 

Vergilerinizde bir hata varsa, Vergi Dairesinden (CRA) degerlendirme formu (a Notice of 

Assessment) alacaksınız. Lütfen bu durumda bize bildirin ve biz sonraki adımlarla ilgili size 

yardımcı olacağız. Ayrıca, beyan sırasında unuttugunuz bir kalem olursa, iadenizi değiştirmek 

için bir talepte bulunabiliriz. Tamamlanmış vergi beyanınız ile ilgili sorularınız varsa lütfen bize 

bildirin. 

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen taxclinic@theworkingcentre.org adresinden bizimle 

iletişime geçin. 


