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Name / Ім'я: _________________________________________________________________________ 

Social Insurance Number / Hомер соціального страхування: _________________________________  

 

Telephone number / Номер телефону: _____________________________  

Date of birth (dd-mm-yyyy) / Дата народження (дд-мм-рррр): _______________________________  

 

Most recent address on file with Canada Revenue Agency / Остання адреса, зареєстрована в 
Канадському агентстві доходів:  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Street/Apt. # Street Name City Province Postal Code / Вулиця/кв. # Назва вулиці, Місто, Провінція, 
Поштовий індекс 

 

Marital status / Сімейний стан:  

□ Married/ Одружений □ Living Common-law/ цивільний шлюб □ Widowed/Овдовів (-ла) 

□ Divorced/розлучений (-a) □ Separated/ розійшлися □ Single/неодружений (-нa) 

Did your marital status change in/ Чи змінився ваш сімейний стан у 2022? □No/Ні □Yes/ Так,  

Date of Change/дата зміни: ______________________________  

 

Spousal/Common-law partner Information/ Інформація про подружжя/цивільного партнера:   

Name / Ім'я: _________________________________________________________________________ 

Social Insurance Number / Hомер соціального страхування: _________________________________  

Date of birth (dd-mm-yyyy) / Дата народження (дд-мм-рррр): _______________________________  

Net Income (only required if filing separately, not recommended)/ Чистий прибуток (вимагається лише 
за умови подання окремо, не рекомендується): ___________________________________________   

**Note: In certain situations, your spouse's or common-law partner's net income must be stated even if 
your marital status has changed. If you separated during the tax year & are unable to get this 
information, it may affect some claims/**Примітка: У певних ситуаціях чистий дохід вашого 
чоловіка або цивільного партнера повинен бути вказаний, навіть якщо ваш сімейний стан 



змінився. Якщо ви розлучилися протягом податкового року і не можете отримати цю інформацію, 
це може вплинути на деякі претензії. Please use your best estimate of your ex-spouse’s net income/ 
Будь ласка, використовуйте свою найкращу оцінку чистого доходу колишнього чоловіка.  

• Is this the first year that you are filing a Canadian Tax return/ Це перший рік, коли ви подаєте 
канадську податкову декларацію? □Yes/ Так □No/ Ні 

• Did you own foreign property of over $100 000 (Canadian)/ Чи володіли ви іноземною власністю 
понад 100 000 доларів (канадських)? □Yes/ Так □No/Ні 

• Did you work more than 50% of the time from home for a period of/ Чи працювали ви більше 50% 
часу з дому протягом періоду 

at least a month (four consecutive weeks) in 2022 due to COVID-19/принаймні місяць (чотири тижні 
поспіль) у 2022 році через COVID-19? □Yes/ Так □No/Ні 

Total Number of days you worked from home in 2022 due to COVID-19/ Загальна кількість днів, коли 
ви працювали з дому у 2022 році через COVID-19 # ________ 

• Did you sell a principal residence in/ Чи продавaли ви свою нерухомість у 2022? □Yes/ Так □No/Ні 

- If yes, please see attached section on reverse: Sale of Principal Residence/ Якщо так, будь ласка, 
дивіться доданий розділ про зворотi: Продаж нерухомістi зa основним місцeм проживання.  

• Do you have Canadian Citizenship/ Чи маєте ви канадське громадянство? □Yes/ Так □No/Ні 

Newcomers/новоприбулі:  

• Did you immigrate to Canada in Чи іммігрували ви до Канади у 2022? □Yes/ Так □No/Ні 

- If yes, please respond to the following questions/Якщо так, будь ласка, дайте відповідь на 
наступні запитання:  

- What is your date of entry/дата вашого в’ізду в Канаду? (dd-mm-yyyy/дд-мм-рррр): 
______________________________ 

- Did you earn any Canadian sourced income while you were not a resident of Canada/ Чи отримували 
ви якийсь канадський дохід, коли не були резидентом Канади?  □Yes/ Так □No/Ні       

Income/Дохід:_______________  

- What is your foreign sourced income earned for the portion of the year where you were not a  resident 
of Canada/ Який ваш дохід з іноземних джерел отриманий за ту частину року, коли ви не були 
резидентом Канади? Country/Країна:________________________ Income(include the currency)/ 
Дохід (вкажіть валюту):_________________  
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** Please complete reverse side of the form/Будь ласка, заповніть зворотний бік форми  

Dependant Information/Інформація про утриманця:  

First and last name/ 

Ім'я та прізвище   

Date of birth/ 

Дата народження  

Relationship to you*/ 

 Pодинні відносини до вас 

Net income (if   

applicable)/ Чистий 
прибуток (якщо є) 

    

    

    

*son, daughter, brother, sister, niece, nephew, aunt, uncle, father, mother, grandmother, grandfather, 
great grandmother, great grandfather, grandson, granddaughter, son-in-law, or daughter-in-law/ 

*син, дочка, брат, сестра, племінниця, племінник, тітка, дядько, батько, мати, баба, дідусь, 
прабабуся, прадід, онук, внучка, зять або невістка  

Deductions/ Відрахування:  

Medical/ Медичнi: 
 

Child care/ Догляд за дітьми: 
 

Donations/ Пожертвування: 
 

 

Are you claiming the Disability Tax Credit/и претендуєте на податковий кредит по інвалідності? 
□Yes/ Так □No/Ні  

Other Information/ Інша інформація: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  

SALE OF PRINCIPAL RESIDENCE/ ПРОДАЖ нерухомoстi  

Capital gain taxes do not apply if the home you sold was your primary residence for the entire time you 
owned it. If the home that you sold was not your principal residence, you may have to report all or part 
of the capital gain and therefore you are not eligible for CVITP this year.  



Податки на приріст капіталу не застосовуються, якщо будинок, який ви продали, був вашим 
основним місцем проживання протягом усього часу, поки ви ним володіли. Якщо будинок, який ви 
продали, не був вашим основним місцем проживання, можливо, вам доведеться повідомити про 
весь або частину приросту капіталу, і тому ви не  маєте права на CVITP цього року.  

If you sold a house in 2022 please provide the following information/ Якщо ви продали будинок у 2022 
році, будь ласка, надайте наступну інформацію:  

Was this your principal residence for the entire time you owned the property/ Чи було це вашим 
основним місцем проживання протягом усього часу, коли ви володіли нерухомістю: □Yes/ Так 
□No/Ні 

Date you purchased the property/Дата придбання нерухомості: Day/День: ________  

Month/ Місяць: ________ Year/ Рік: ________  

Purchase price of your property/ Вартість придбання Вашого майна: $ ______________________  

Date you sold the property/ Дата продажу майна: Day/День: ________ Month/ Місяць: ________ 
Year/ Рік: ________  

Selling price of your property/ Ціна продажу Вашого майна: $ ______________________  

If you have a spouse or common-law partner, who will claim the proceeds of the sale on their income 
tax return/ Якщо у вас є чоловік / дружина або цивільний партнер, хто буде вимагати виручку від 
продажу в своїй декларації з податку на прибуток?  

One of you claims the entire proceeds/ Один з вас претендує на всі виручені кошти: 
____________________________________________ (name of person making the claim/ім'я особи, 
яка претендує на всі виручені кошти)  

Or you will each claim a share of the proceeds/ Або кожен з вас буде претендувати на частку 
виручених коштів: ______________________________________________________________                                                   

(names of both partners/імена обох партнерів)  

Civic address of the primary residence you sold (required)/адреса основного місця проживання, яке 
ви продали (обов'язково):  

_____________________________________________________________________________________ 
Were you a non-resident during any of the time you owned the property/Чи були ви нерезидентом 
протягом будь-якого часу, коли ви володіли нерухомістю: □Yes/ Так □No/Ні 

  

If the answer to this question is “yes”, please provide dates for the time you were a non-resident/ Якщо 
відповідь на це питання «так», будь ласка, вкажіть дати на час, коли Ви були нерезидентом: 
_________________________________  

 


