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Orientation to Ontario

ਬ�ਕ ਅਤੇ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਯੂਨੀਅਨਸ

• ਚੈਿਕੰਗ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ।
• ਆਟੋਮੇਿਟਡ ਬ�ਿਕੰਗ ਜ� ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ 

(ABM ਜ� ATM) 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕ 
ਪੁਆਇੰਟ-ਆੱਫ਼-ਸੇਲ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀਆਂ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਿਤਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ 
ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ।

• 24-ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਬ�ਿਕੰਗ।

• ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ, ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਕਰਜ਼ੇ 
ਅਤੇ ਮੌਰਟਗੇਜ।

• ਪੂੰ ਜੀਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਾਲੀ 
ਿਵ�ਤਬੰਦੀ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨਾ ਵੱਧ ਸਮ� ਲੱਗੇਗਾ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਿਵਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਅਤੇ 
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 
ਲਈ ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਪੜਹ੍ੋ: 
canada.ca ਜ�  findlink.at/welcomecan 
ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਇਿਤਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛਲੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ, 
ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ 
ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਇਿਤਹਾਸ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤ� ਤ� 
ਿਰਣਦਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਤਸੁ� 
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ। ਨਵ� ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ 
ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਿਵਆਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ fcac-acfc.gc.ca 'ਤੇ ਕਨ� ਡਾ ਦੀ 
ਮਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਏਜੰਸੀ (Financial Consumer 
Agency of Canada)  'ਤੇ ਜਾਓ।  
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਸਨਅਤ ਬਾਰੇ ਕਨ� ਡਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੱਥ-ਪੁਸਿਤਕਾ 
(Industry Canada’s online Consumer 
Handbook) ਪੜਹ੍ੋ: consumerhandbook.ca ਜ� 
findlink.at/CCHanbook 
ਟੈਕਸ
ਕਨ� ਡਾ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ� ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਕੂਲ� ਅਤੇ 
ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਬਿੁਨਆਦੀ 
ਢ�ਚੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ� ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ� ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਿਬਓਰੇ 
ਲਈ ontario.ca ਜ� findlink.at/Finance 'ਤੇ ਮਾਲੀ 
ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ – ਜੇ ਤਸੁ� ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਤ� 
ਤੁਹਾਨੰੂ  ਕਨ� ਡਾ ਰਿੈਵਿਨਊ ਏਜੰਸੀ (CRA) ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ 
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। 

ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਫ਼ਾਇਨ�ਸ

ਬ�ਕ ਅਤੇ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹਠੇ� ਿਦੱਿਤਆਂ 
ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਲੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ:

ਕਈ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਆਪਣੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 
ਕੁਝ ਬ�ਕ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ 
ਬ�ਿਕੰਗ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖਲੋਹ੍ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਬ�ਿਕੰਗ 
ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ 
ਿਵਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ: ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਕਰ੍ੈਿਡਟ
ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� 
ਆਮ ਿਕਸਮ� ਹਨ। ਜਦ� ਤਸੁ� ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਰਣਦਾਤਾ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬ�ਕ ਜ� ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ) ਵਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਤ� 
ਿਵਆਜ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਿਹਸਾਬ 
ਨਾਲ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਹਨ� ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤ� 
ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ—ਠ� ਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ 
ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ 
ਭਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਤ� 
ਬਾਅਦ CRA ਤ� ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ� ਿਵੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ 
ਟੈਕਸ ਲਈ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 
(Community Volunteer Income Tax 
Program) ਰਾਹ� ਤਸੁ� ਆਪਣੀ ਿਰਟਰਨ ਭਰਨ 
ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ canada.ca ਜ� 
findlink.at/incometax 'ਤੇ ਕਨ� ਡਾ ਰਿੈਵਿਨਊ 
ਏਜੰਸੀ (CRA) 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਿਵਕਰੀ ਟੈਕਸ – �ਟਾਰੀਓ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ 
ਖਪਤਕਾਰ, ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� 'ਤੇ 
ਇਕਸਾਰ ਿਵਕਰੀ ਟੈਕਸ (HST) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਆਨ�  ਦੇ ਸਮਾਨ, ਡਾਈਪਰ� ਅਤੇ 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ� 'ਤੇ 
ਟੈਕਸ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ। �ਟਾਰੀਓ ਦਾ HST ਿਵਕਰੀ 
ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 13% ਹੈ। �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਘੱਟ ਜ� 
ਦਰਿਮਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ  CRA ਤ� 
ਵਾਪਸ HST ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਤਸੁ� 
ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ 'ਤੇ  
HST ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਕਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 
'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
HST ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
canada.ca ਜ�  findlink.at/GST-HST 'ਤੇ 
ਜਾਓ।
ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ – ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਿਮਉਿਨਸਪੈਿਲਟੀ ਿਵੱਚ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਮਉਿਨਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ 
ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� 
ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ, ਪਰ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 
ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।

�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਲਈ ਉਹਨ� ਦੀ ਆਮਦਨ 
ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ  ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ HST ਕਰ੍ੈਿਡਟ 
ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ। ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਭਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 
ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮਦਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।

ਦੋ ਅਿਹਮ ਕਰ੍ੈਿਡਟ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਆਮਦਨ 
ਟੈਕਸ ਲਾਭ  (WITB) ਅਤੇ ਕਨ� ਡਾ ਬਾਲ ਲਾਭ 
(CCB) ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। WITB ਅਤੇ CCB ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ 
ਟੈਕਸ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ� ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ 
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜ� ਿਬਨਾ-ਿਵਆਹੇ 
ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ 
ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਲਾਭ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
canada.ca ਜ� findlink.at/cra-bnft 'ਤੇ 
ਕਨ� ਡਾ ਰਿੈਵਿਨਊ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਟੈਕਸ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਅਿਹਮ ਿਟੱਪਣੀ

ਪਛਾਣ ਲਈ �ਟਾਰੀਓ ਦੇ 
ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਫੋਟੋ 
ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 
ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ।   
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਂਸ਼ਰੋ�ਸ ਨੰਬਰ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ।




