
THE WORKING CENTRE 

Податкова Клініка 2022 

The Working Centre знову пропонує підтримку у Клініці Прибуткового Податку для людей 

з обмеженим доходом. 

Цього року наша Податкова Клініка знову надає підтримку через велику кількість людей, 

які потребують допомоги, а також через складнощі, викликані COVID-19 

Починаючи з 1 березня 2023 року, помічник податкової клініки зможе допомоги Вам з 

переглядом Вашої заповненої форми та пакету необхідних документів. Також пропонуємо 

варіант електронного надсилання документів - подробиці будуть надані у розділі 

нижче. 

Після того, як Вашу декларацію буде подано, Ви можете забрати копію в нашому 

Ресурсному Центрі за адресою 58 Queen Street South у Кітченері або ми можемо надіслати 

Вашу копію поштою. Ви зможете обрати бажаний варіант, під час здачі своїх документів. 

Волонтери, зареєстровані в громадській волонтерській податковій програмі допоможуть 

заповнити Вашу декларацію про доходи. 

Чи відповідаєте Ви вимогам? 

Ми можемо допомогти Вам з декларуванням податків, якщо Ваш дохід не перевищує 

наступних сум: 

Кількість людей у сім’ї Дохід сім’ї 

1 Людина До $35,000 

2 Людини До $45,000 

3 Людини До $47,500 

4 Людини До $50,000 

5 Людей До $52,500 

Зауважте, що ми не можемо допомогти з поданням податкової декларації за таких 

обставин: 

 Банкрутство 

 Прибуток або витрати від бізнесу/оренди 

 Самозайняті особи (наприклад, Uber) або витрати на зайнятість 

 Процентний дохід 

 Приріст або збиток капіталу 

 Іноземна власність (T1135) 

 Померла особа 



Особиста подача 
У Ресурсному Центрі за адресою 58 Queen Street South, Kitchener, Ви можете взяти копію 

списку документів і форму для заповнення податкової інформації. Ви можете заповнити 

форму вдома, а потім повернутися до The Working Centre щоб перевіри правильність 

заповнених документів разом із податковим волонтером. 

Коли Ви прийдете із заповненими документами, ми разом з Вами переглянемо Ваш пакет, 

щоб переконатися, що ми нічого не пропустили. Залежно від кількості людей, можливо, 

доведеться трохи почекати. Цей процес необхідний, щоб переконатися, що ми маємо усі 

потрібні документи, і ми зможемо швидко завершити надання податкової декларації. 

 

Надсилання документів електронною поштою 
Зауважте, що Ви ніколи не повинні надсилати особисту інформацію електронною 

поштою. Ми створили безпечний спосіб надсилання податкової інформації в 

електронному вигляді. Повідомте нас електронною поштою за адресою 

taxclinic@theworkingcentre.org і ми надішлемо Вам інструкції та перелік документів, які 

необхідно додати для заповнення вашої податкової декларації. Дотримуйтеся покрокових 

інструкцій. Якщо у нас буде вся необхідна інформація, це дозволить уникнути затримок. 

 

Що потрібно надати 

1. Заповнена форма податку на прибуток (доступна на сайті, 

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

2. Офіційне посвідчення з фотографією, для кожної особи, яка потребує податкової 

підтримки  

1. Якщо Ви подаєте документи разом із чоловіком/дружиною, будь ласка, 

майте фотографію, на якій вони тримають своє посвідчення особи. 

3. Інформаційні листки (Т-бланки) за 2022 рік. 

4. Квитанції про всі витрати, заявлені в розділі «витрати».  

5. [Необов’язково] Ваша податкова декларація за 2021 рік 

 

Після сплати податків 
Ми розраховуємо, що термін виконання займе приблизно 3 тижні. Після завершення 

процедури повернення ми зв’яжемося з Вами. Ви можете забрати свою копію особисто 

або ми можемо надіслати її Вам поштою. Ви вирішуєте, коли здаєте документи. Вам 

потрібно буде пред’явити посвідчення особи, коли Ви будете забирати свій пакет 

документів. 

 

Що робити, якщо сталася помилка? 
Якщо у Ваших податках є помилка, Ви отримаєте повідомлення від CRA. Будь ласка, 

повідомте нас, якщо це станеться, і ми допоможемо з наступними кроками. Крім того, 

якщо щось упущено під час надання Вашої декларації, ми допоможемо вам створити 

запит про зміну інформації у Вашій декларації. Будь ласка, повідомте нас, якщо у Вас 

виникнуть запитання щодо надісланої декларації. 

Будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною адресою taxclinic@theworkingcentre.org 

якщо у Вас виникнуть запитання. 

https://www.theworkingcentre.org/tax2022

