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پول و معامالت پولی شخصی
بانک ها و اتحادیه های اعتباری

بانک ها و اتحادیه های اعتباری خدمات مالی خیلی از 
جمله:

حساب های جاری و پس انداز. •

کارت های نقدی یا Debit card برای دسترسی به •
حساب های خود در یک دستگاه اتومات بانکی یا 

ATM or ABM  و خریداری های محل فروش 
اینتراک.  

بانکداری از طریق انترنت و تیلفون بطور 24 •
ساعته.

کریدت کارت ، خطوط اعتباری یا کریدت الین، •
قرضه،  قرضه منزل یا مسکن.

محصوالت سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی. •

خیلی از بانک ها و اتحادیه های اعتباری برای ارایه 
خدمات خود فیس ماهانه دریافت می کنند، اما برخی از 

بانک ها نیز گزینه های بانکی بدون فیس ماهوار را ارائه 
می کنند. قبل از افتتاح هر حساب بانکی در مورد فیس 

بانکی بپرسید. شما باید دو شناسنامه را نشان دهید: یکی 
که عکس و امضای شما را دارد و دیگری که آدرس شما 

را نشان می دهد.

کریدت

کارت های کریدت و قرضه رایج ترین انواع کریدت 
یا قروض هستند. هنگام استفاده از کریدت کارت و 
قرضه، قرضه دهنده )معموالً یک بانک یا شرکت 

کارت اعتباری( از شما سود دریافت می کند. نرخ سود 
درصدی از کل مبلغ قرضه گرفته شده است.

هرچه بازپرداخت بدهی بیشتر طول بکشد، سود بیشتری 
پرداخت خواهید کرد. راهنمای خوش آمدید به کانادا را 
بخوانید تا درباره انواع مختلف کریدت و قرضه بیشتر 

 findlink.at/welcomecan یا canada.ca :بدانید به صفحه
بازدید کنید.

سابقه کریدت یا اعتباری شما سابقه قرضه ها، کریدت 
و پرداخت های گذشته شما است. اکثر مردم شروع به 

ساختن تاریخچه کریدت خود با کریدت کارت می کنند. 
استفاده مسئوالنه از کریدت به قرضه دهندگان نشان می 
دهد که شما کاندیدای خوبی برای دریافت قرضه هستید. 
با شخصی در بانک خود در مورد برنامه های کریدت 

کارت برای افراد تازه وارد شده صحبت نمائید.

برای معلومات بیشتر، به آژانس مصرف کننده مالی کانادا 
به آدرس fcac-acfc.gc.ca  مراجعه نمائید.

برای کسب معلومات در مورد کالهبرداری و 
سرقت هویت، کتابچه راهنمای خرید کننده آنالین 

کانادا را بخوانید: customershandbook.ca  یا 
.findlink.at/CCHanbook

مالیات

دولت ها در کانادا از مالیات برای پرداخت خدمات 
عمومی و زیرساخت ها مانند مراقبت های صحی، مدارس 
و مدرسه های، سرک ها و بزرگ راه ها استفاده می کنند. 

برای شرح انواع مختلف مالیات، به وزارت مالیه 
درصفحه ontario.ca  یا findlink.at/Finance مراجعه 

نمائید.

مالیات بر عایدات – اگر مقیم کانادا هستید، باید هر سال 
یک اظهارنامه مالیات بر عایدات را به اداره یا آژانس 

عواید کانادا )CRA( ارسال نمائید.

اکثر کارمندان مالیات از معاش ماهوار شان برداشته 
می شود - کارمندان قراردادی و شغل آزاد باید خودشان 

مالیات بپردازند.

خیلی از مردم پس از ثبت اظهارنامه و مطالبه قرضه 
و هزینه های موجود، پول را از CRA پس می گیرند. 

اظهارنامه مالیاتی فدرال همچنان شامل بخشی برای 
مالیات بر عایدات والیتی است. می توانید از طریق 
برنامه مالیات بر عایدات کارمندان داوطلبانه جامعه 

خویش کمک رایگان دریافت نمائید.

برای معلومات بیشتر، به اداره یا آژانس عواید کانادا 



 findlink.at/incometax یا canada.ca به آدرس )CRA(
بازدید کنید.

مالیات بر فروش - همه مصرف کنندگان در انتاریو 
مالیات هماهنگ فروش )HST( را روی کاالها و 
خدمات مصرفی می پردازند. اقالم ضروری مانند 

حبوبات، پمپر و لباس اطفال شامل مالیات نمی باشد. 
HST  انتاریو ٪13 از قیمت فروش است.  ساکنان 

.

 HST انتاریو با درآمد کم یا متوسط، بخش کوچکی از
را از CRA  پس می گیرند. شما می توانید برای 

اعتبار HST در اظهارنامه مالیات بر عایدات ساالنه 
خود درخواست دهید. مبالغ پرداخت به سطح درآمد شما 

بستگی دارد 

برای معلومات بیشتر در مورد اعتبار HST، به 
canada.ca یا findlink.at/GST-HST  مراجعه نمائید.

مالیات بر جایداد - صاحبان امالک باید مالیات را به 
شهرداری خود بپردازند. دولت شهرداری نرخ این مالیات 

را تعیین می کند و میزان بدهی بر اساس ارزش جایداد 
تعیین می شود. اگر منزل یا تجارت خود را به کرایه 
میدهید، مجبور نیستید مالیات بر دارایی بپردازید، اما 

هزینه مالیات بر دارایی بخشی از چیزی است که نرخ 
کرایه را تعیین می کند.

اعتبارات و مزایا مالیاتی

خیلی از حمایت های عایداتی برای ساکنان انتاریو بر 
اساس اظهارنامه مالیات بر عایدات آنها موجود است، 
مانند کریدت HST. این یک امر مهم و اساسی است 

که  اظهارنامه مالیاتی خویش را حتی در صورت نداشتن 
عاید ترتیب و تحویل نمائیم.

دو کریدت مهم عبارتند از مزایای مالیات بر عایدات 
    CCB((.و مزایای اطفال کانادا )WITB( کاری
WITB و CCB بر اساس درآمد شما است. توجه 

داشته باشید که همسر یا شریک حقوقی شما نیز باید هر 
سال اظهارنامه مالیاتی ارائه کند تا واجد شرایط دریافت 

کریدت مالیاتی و سایر مزایا باشد.

برای معلومات بیشتر در مورد کریدت مالیاتی و 
مزایا، به آژانس درآمد کانادا به صفحه  canada.ca یا 

findlink.at/cra-bnft  بازدید کنید.

یادداشت مهم

با استفاده از گواهی نامه رانندگی انتاریو یا کارت 
عکس دار خویش برای شناسایی، از هویت خود 

محافظت نمائید.

از شماره بیمه اجتماعی خود استفاده ننمائید.




