
1-855-626-0002
https://settlement.org/o2o

Orientation to Ontario

БАНКИ і КРЕДИТНІ СПІЛКИ Чим більше часу потрібно для повернення боргу, 
тим більше відсотків ви заплатите. Прочитайте 
керівництво «Ласкаво просимо до Канади», щоб 
дізнатися більше про різні види кредитів і позик:  
www.canada.ca або  findlink.at/welcomecan 
Ваша кредитна історія – це запис про ваші минулі 
позики, кредити й платежі. Більшість людей 
починають створювати свою кредитну історію із 
кредитної картки. Відповідальне використання 
кредиту показує кредиторам, що ви є гарним 
кандидатом на одержання кредиту. Поговоріть з 
кимось зі співробітників вашого банку про програми 
кредитних карток для новачків. 
Для одержання додаткової інформації відвідайте 
сайт Агентства з захисту прав споживачів 
фінансових послуг Канади (Financial Consumer 
Agency of Canada) за адресою fcac-acfc.gc.ca 
Інформацію про шахрайство і крадіжки особистих 
даних можна знайти в онлайновому «Довіднику 
споживача» Міністерства промисловості Канади 
(Industry Canada’s online Consumer Handbook): 
www.consumerhandbook.ca або 
findlink.at/CCHanbook 
ПОДАТКИ
Урядові органи Канади використовують податки 
для оплати суспільних послуг й інфраструктури, 
таких як охорона здоров'я, школи й автомагістралі. 
Опис різних видів податків можна знайти на сайті 
Міністерства фінансів (Ministry of Finance) за 
адресою  www.ontario.ca або findlink.at/Finance 
Податок на прибуток: якщо ви є резидентом 
Канади, ви повинні щорічно подавати декларацію 
про податок на прибуток до Канадського 
податкового агентства (Canada Revenue Agency, 
CRA). 

ГРОШІ Й ОСОБИСТІ ФІНАНСИ

Банки і кредитні спілки пропонують безліч 
фінансових послуг, включаючи:

• Чекові й ощадні рахунки.
• Дебетові картки для доступу до своїх

рахунків через автоматизовані
банківські або касові апарати (АБМ
або банкомати) і для покупок у
пунктах продажів Іnterac.

• Цілодобовий Інтернет-банкінг і
телефонний банкінг.

• Кредитні картки, кредитні лінії,
позики, іпотека.

• Інвестиційні продукти й фінансове
планування.

Багато банків і кредитні союзи стягують 
щомісячну плату за свої послуги, однак є й 
такі банки, які пропонують безкоштовні 
банківські послуги. Перед відкриттям 
рахунку поцікавтеся про банківські комісії. 
Вам необхідно пред'явити два документи, 
що засвідчують особистість: один з вашою 
світлиною й підписом, а іншої - із вказівкою 
вашої адреси.
КРЕДИТ
Кредитні картки й позики є 
найпоширенішими  видами кредитування. 
Коли ви користуєтеся кредитом, кредитор 
(зазвичай банк або компанія, що випускає 
кредитні карти) нараховує відсотки. 
Відсоткова ставка – це відсоток від 
загальної суми позики.
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У більшості працівників податки вираховуються 
з зарплати, а контрактники й самозайняті 
повинні платити податки самостійно.
Багато з людей одержують гроші назад від 
CRA після того, як подають декларацію й 
заявляють про наявні кредити й витрати. 
Федеральні податкові декларації також 
включають розділ, присвячений провінційному 
податку на прибуток. Ви можете одержати 
безкоштовну допомогу у заповненні декларації 
в рамках програми допомоги з боку 
громадських волонтерів у заповненні 
декларації з податку на прибуток (Community 
Volunteer Income Tax Program). 
Для одержання додаткової інформації 
відвідайте сайт Податкового агентства Канади 
(Canada Revenue Agency, CRA) за адресою 
www.canada.ca або findlink.at/incometax 
Податок із продажів: усі споживачі в Онтаріо 
платять гармонізований податок із продажів 
(Harmonized Sales Tax, HST) споживчих товарів 
і послуг. Товари першої необхідності, такі як 
продукти харчування, підгузки і дитячий одяг, 
податком не обкладаються. HST в Онтаріо 
становить 13% від ціни продажу. Жителі 
Онтаріо з низьким або помірним доходом 
одержують від CRA повернення невеликої 
частини HST. Ви можете подати заяву на 
одержання кредиту з HST у своїй щорічній 
декларації про податок на прибуток. Розмір 
виплат залежить від рівня вашого доходу.
Більш докладну інформацію про кредит з HST 
можна знайти на сайті  www.canada.ca або 
findlink.at/GST-HST 
Податок на нерухомість: власники нерухомості 
повинні платити податок своєму 
муніципалітету. Муніципальні органи 
визначають ставку цього податку, а сума 
податку до сплати залежить від вартості 
майна. Якщо ви здаєте свій будинок або бізнес 
в оренду, ви не зобов'язані платити податок на 
майно, але розмір податку на майно є одним з 
факторів, які визначають розмір орендної 
ставки.

Мешканці Онтаріо можуть одержати безліч 
пільг на підставі їх декларації про доходи, 
наприклад, кредит з HST. Важливо 
подавати податкову декларацію, навіть 
якщо у вас немає доходу.
До двох важливих податкових кредитів 
належать пільга з податку на прибуток для 
працюючих (Working Income Tax Benefit, 
WІTB) і канадська допомога на дітей 
(Canada Child Benefit, CCB). Розмір WІTB і 
CCB залежить від вашого доходу. Зверніть 
увагу на те, що ваш чоловік/ваша жінка 
подружжя або партнер у цивільному шлюбі 
також повинен/повинна щороку подавати 
податкову декларацію, щоб мати право на 
податкові кредити й інші пільги.
Додаткову інформацію про податкові 
кредити й пільги можна одержати на сайті 
Податкового агентства Канади (Canada 
Revenue Agency) за адресою 
www.canada.ca або findlink.at/cra-bnft 

ПОДАТКОВІ КРЕДИТИ І ПІЛЬГИ

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Захистите свої персональні 
дані, використовуючи для 
ідентифікації посвідчення водія 
Онтаріо або картку з фото.   

Не використовуйте свій номер 
соціального страхування.
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