NCC Tax Clinics
List of Documents/Information to bring with you to your appointment:
1. Social Insurance Number.
● All family members who will be filing their Taxes including spouse, working youth
or children under 18.

2. Name and Date of Birth
● All family members including newborn children and all children under the age
18.
● As written in the official documents (please bring them with you). Example: Birth
certificate, Drivers license, Health Card.

3. Home address that you live at for the year 2021
●

All addresses you were living at throughout the last year and the new address
you are living in now.

4. Rent receipts for the year 2021
● All the rent receipts for all the addresses you lived in throughout the year.

5. T4 (Work)
● Even if you are a working youth.
● Uber eats and Skip the dishes send an email to show your income for the whole
year including tips. (you should know your car expenses and keep your receipts.)
● Self employed need their business information.

6. T5007 (Statement of benefits from Ontario Works or IRCC )
7. T2202A (Post-secondary Students)
8. Receipts of any donations made
9. Banking information for Direct Deposit if it is not already set up
● A void cheque or direct deposit information from your bank or your mobile app .

10.Last year’s tax return (for those who were here last tax season).

***This Tax Clinic is Free and it is run by volunteers who will help you file your
taxes. If your income is more than $35,000 a year (single) and $45,000 (couple),
we will not be able to provide you with this Free Tax Clinic Service. You will need
to find other options to file your taxes.
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● لجميع أفراد العائلة الذين يرغبون يف التقديم بما يف ذلك الزوج /الزوجة ،العاملون من الشباب ،األطفال تحت 11
عام.

 .2االسم وتاري خ الميالد
● لجميع أفراد العائلة الذين يرغبون ر يف التقديم بما ر يف ذلك المواليد الجدد و األطفال تحت  11عام.
● كما هو موجود ر يف المستندات الرسمية مثل :رخصة قيادة  /كرت إقامة  /كرت الصحة.

 .3عنوان السكن الذي كنت به عام 2221
●
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 .4إيصال /ايصاالت دفع إيجار عام 2221
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● ر يف حالة حصولك عىل عمل بعام  2221حت و إن كنت صبيا أقل من  11عام.
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ون بدخلك السنوي معهم متضمنة البقشيش(.
● تقوم شكات توصيل الطعام مثل أوبر و سكيب بإرسال بريد إلكت ي
يجب أن تتابع مصاريف سيارتك و تحتفظ بااليصاالت)
● اصحاب االعمال يجب ان يعلموا كل معلومات عملهم.

 .6قسيمة ( 5225Tمن أونتاريو وركس)
 .5قسيمة  ( T2202Aالتعليم ما بعد الثانوي)
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المباش إذا لم يتم إدراجها ر يف السابق.
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المتطوعي  ،فقط إذا كان دخلك
ه خدمة مجانية يساهم بها عدد من
*** مساعدة
تحضت الرصائب ي
لسنة  2222ال يتجاوز  35222دوالر (بالنسبة للفرد) أو  45222دوالر لفردين).إذا كان دخلك لسنة
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الرصائب الخاص بك .يف هذه الحالة
أعىل مما تم ذكره ،سوف لن نستطيع مساعدتك
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يجب عليك االستعانة بخيارات أخرى.

