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Ми визнаємо, що те, що ми називаємо сьогодн� Альбертою, є
традиц�йною � споконв�чною територ�єю багатьох народ�в, як�

п�дпадають п�д д�ю Договор�в 6, 7 � 8. А саме: Blackfoot -
Kainai, Piikani, � Siksika - Cree, Dene, Saulteaux, Nakota

Sioux, Stoney Nakoda, нац�я Tsuu T'ina � Métis. Сюди
входять також поселення Métis � ш�сть рег�он�в Métis в

Альберт�, що знаходяться на �сторичн�й п�вн�чно-зах�дн�й
частин�. Ми в�ддаємо данину поваги багатьом кор�нним

народам, Métis � Inuit, як� жили на цих землях � дбали про
них протягом багатьох покол�нь. 

 
Ми вдячн� Хранителям споконв�чних знань � Стар�йшинам, як�

все ще з нами сьогодн�, � тим, хто вже покинув нас. Ми
констатуємо це визнання як акт примирення � вдячност� тим,
на чиїх територ�ях ми проживаємо � чиї територ�ї в�дв�дуємо.

 

Визнання земл�Визнання земл�
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Проєкт п�дтримки новоприбулих з обмеженими зд�бностями спрямований
на пол�пшення доступу новоприбулих до програми, прид�ляючи особливу
увагу зареєстрованому ощадному плану з �нвал�дност� (RDSP). Доступ до
RDSP ускладнений численними перешкодами, що включають в себе
незнання � в�дсутн�сть �нформац�ї про програму, нездатн�сть зор�єнтуватися
в процес� подач� заяви, в�дсутн�сть точної �нформац�ї та культурн�
упередження.

Пос�бник "RDSP + DTC" - це ун�версальний ресурс, що розпов�дає про
п�дтримку та п�льги, доступн� для новоприбулих людей з обмеженими
можливостями. Цей пос�бник присвячений двом федеральним програмам:
RDSP � податковому кредиту для �нвал�д�в (DTC). 

Кому сл�д використовувати цей пос�бник? 

Цей пос�бник розроблено для того, щоб допомогти житловим фах�вцям,
адвокатам з питань �нвал�дност� та членам сп�льноти �нформувати
новоприбулих про RDSP � DTC програми. Користувач� пос�бника зможуть
продемонструвати переваги цих програм, привнести ясн�сть у питаннях
щодо доступност� програм � зможуть скеровувати своїх кл�єнт�в у
правильному напрям� п�д час процесу подання заяви.

ВступВступ
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Податковий кредит з �нвал�дност� (DTC) - це податковий кредит,
який не п�длягає в�дшкодуванню �який дає змогу людям з
обмеженими можливостями (або членам їхн�х родин) щороку
зменшувати суму прибуткового податку, допомагаючи покрити
додатков� витрати, як� мають люди з "тяжкими або тривалими
порушеннями".

DTC також дає змогу одержувачу претендувати на багато �нших
програм, так� як Надбавка до допомоги по �нвал�дност� для
працевлаштованих з низьким доходом (Canada Workers Benefit
Disability Supplement - CWB) � Зареєстрований ощадний план з
�нвал�дност� (Registered Disability Savings Plan - RDSP). Детальн�ше
про RDSP - дал� в цьому пос�бнику. 

Що таке податковий кредитЩо таке податковий кредит
по �нвал�дност� (DTC)?по �нвал�дност� (DTC)?

Чи знаєте ви? 

Т�льки 40% канадц�в, як�
мають право на податковий
кредит з �нвал�дност�,
використовують його у своїх
податкових декларац�ях про
доходи.
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Сума за �нвал�дн�стю

Сума за �нвал�дн�стю - це сума, яку ви можете заявити як
кредит у своїй податков�й декларац�ї. У 2021 податковому
роц� ця сума становила $8 662. Оск�льки федеральна ставка
податку, що не в�дшкодовується, становить 15%, сума, на яку
ваш� податки можуть бути зменшен� за рахунок суми за
�нвал�дн�стю у 2021 роц�, становить близько $1 299. Кр�м
RDSP (докладн�ше про це п�зн�ше!), DTC корисний для
таких програм:

Чим DTC може бутиЧим DTC може бути
мен� корисний?мен� корисний?

Надбавка до допомоги по �нвал�дност� для працевлаштованих �з низьким доходом (CWB)

Допомога по дитяч�й �нвал�дност� (CDB)

Канадський кредит з догляду (CCC)

Програма з в�драхування з медичних витрат

Програма для покупц�в житла
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https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/witb-amount.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-disability-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/canada-caregiver-amount.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/lines-33099-33199-eligible-medical-expenses-you-claim-on-your-tax-return.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/line-31270-home-buyers-amount.html


Обмежена рухлив�сть: Потреба в �нвал�дному кр�сл�,
остеоартрит, Слабка/хитка рухлив�сть, парал�ч 
Проблеми з травленням: Запальн� захворювання
кишечника, хвороба Крона/кол�т, доброяк�сна
г�перплаз�я передм�хурової залози (ДГПЗ).
Проблеми з диханням: Хрон�чна обструктивна хвороба
легень (ХОЗЛ), емф�зема, туберкульоз, хрон�чна астма,
синдром обструктивного апное сну
Порушення слуху: Втрата слуху, необх�дн�сть у слухових
апаратах 
втрата зору
Когн�тивн� проблеми: Втрата пам'ят�, сплутан�сть
св�домост�, хвороба Альцгеймера, деменц�я, СДУГ

Категор�ї денних обмежень, на як� ви
можете претендувати, так�:

Хто маєХто має
право направо на
DTC?DTC?

Ви значно
обмежен� в
повсякденному
житт�, тобто не
можете виконувати
хоча б одну з
категор�й, що
входять до списку
щоденних
обмежень.

Якщо ви маєте
сукупн� значн�
обмеження у двох
або б�льше
категор�ях, що
входять до списку
щоденних
обмежень

Вам потр�бна
життєзабезпечувал
ьна терап�я б�льше
одного разу на
тиждень для
виконання одн�єї з
категор�й
щоденних
обмежень 
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СтатусСтатус
резидентарезидента
  

Якщо ви покинули �ншу країну, щоб оселитися в Канад�, � встановили значн�
зв'язки з Канадою, ставши водночас резидентом Канади в податковому роц�,
вас можуть вважати �мм�грантом. 
Якщо ви прожили в Канад� 183 або б�льше дн�в протягом року, ви можете
вважатися умовним резидентом Канади (deemed resident of Canada).

Якщо ви тимчасово покинули Канаду � зберегли зв'язки з нею, ви можете
вважатися фактичним резидентом Канади.
Якщо ви покинули Канаду � маєте пост�йне м�сце проживання в �нш�й країн�
та роз�рвали зв'язки з Канадою, переставши бути резидентом Канади в
податковому роц�, вас можуть вважати ем�грантом.

Нижче наведено приклади статус�в резидента, як�
в�дпов�дають вимогам подання на DTC:

Статус резидента для новоприбулих:

Що станеться, якщо ви покинете Канаду?

Б�льше �нформац�ї про вимоги до м�сця проживання тут.

Будинок у Канад�
Чолов�к або партнер по цив�льному шлюбу в Канад�
Утриманц� в Канад� 
Номер соц�ального страхування (тимчасовий або пост�йний)

Заявник, який подає заявку на DTC, вважається резидентом Канади, якщо в�н також вважається
резидентом для подання прибуткової податкової декларац�ї.  Тобто, вам не обов'язково бути
громадянином Канади. Новоприбул� мають право подач� на DTC незалежно в�д �мм�грац�йного
статусу. До них належать пост�йн� мешканц�, претенденти на отримання статусу б�женця � сам�
б�женц�. Найголовн�ше, що необх�дно враховувати п�д час визначення статусу резидента, це те, чи
збер�гаєте ви або встановили ви значн� зв'язки з Канадою за м�сцем проживання.

Значн� зв'язки з Канадою включають:

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/disability/savings/issuers/user-guide/section2.html#h2.1-h3.9
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/determining-your-residency-status.html


Ви подаєте заяву на отримання DTC, заповнюючи форму
Агентства з доход�в Канади (CRA), яка називається Disability Tax
Credit Certificate (форма T2201).  Вона складається з двох
частин:

Частина А (стор. 1-2) - це розд�л �з загальною �нформац�єю. Вона
має бути заповнена вами або вашим законним представником. 

Частина B (стор. з 3 по 16) - це медичний висновок. В�н має бути
заповнений � п�дписаний квал�ф�кованим медичним прац�вником.

Як податиЯк подати
заяву назаяву на
отриманняотримання
DTCDTC

Крок 2: Заявити про надання
кредиту в податков�й декларац�ї

 
Якщо вашу заяву буде схвалено, ви
зможете заявити суму допомоги по

�нвал�дност� у своїй податков�й
декларац�ї.

 

Крок 1: Подання заяви на
отримання кредиту 

 
Для цього необх�дно звернутися до

л�каря, який п�дтвердить
порушення вашого 
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Л�кар
Медсестра-практикантка
Оптометрист
Логопед
Отоларинголог
Трудотерапевт
Ф�з�отерапевт
Психолог

До фах�вц�в охорони здоров'я, як� можуть
заповнити цю форму, належать:

Як подати заяву наЯк подати заяву на
отримання DTC ч. 2отримання DTC ч. 2

ВАЖЛИВО:
 

Ви можете подати заяву в
будь-який час, але, якщо ви
подаєте заяву одночасно з

поданням податкової
декларац�ї, може статися
затримка в нарахуванн�

податку.
 

Як� категор�ї щоденних
обмежень стосуються вас?

Як часто проявляються
ваш� симптоми?

Як� подробиц� я можу
надати про свою
�нвал�дн�сть?

П�дготуйтеся до зустр�ч�
з л�карем
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Для отримання кредиту за поточний податковий р�к необх�дно
вказати суму в податков�й декларац�ї. Будь-яку невикористану
суму може бути передано члену с�м'ї, який надає п�дтримку. 

Якщо ви подаєте заявку на себе

Якщо ви є особою з обмеженими можливостями, введ�ть суму в
рядок 31600.

Для чолов�ка або партнера по цив�льному шлюбу
Якщо ви є чолов�ком або цив�льним партнером людини з
�нвал�дн�стю, вкаж�ть суму в рядку 32600.

Для утриманця
Якщо ви є членом с�м'ї особи з �нвал�дн�стю (не рахуючи
чолов�ка або партнера по цив�льному шлюбу), вкаж�ть суму
�нвал�дност� в рядку 31800.

ПоданняПодання
заявизаяви
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Де подати заяву:

Онлайн - подайте цифрову форму через св�й "Особистий каб�нет
CRA".
Пошта - подайте ф�зичну форму в один �з податкових центр�в CRA.

Для отримання додаткової �нформац�ї про те, як подати заяву,
в�дв�дайте розд�л "Як подати заяву" на веб-сайт� DTC.

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit/how-apply-dtc.html


Зареєстрований ощадний план з �нвал�дност� (Registered Disability
Savings Plan - RDSP) - це пенс�йний ощадний план для людей з
обмеженими можливостями в Канад�. У RDSP можна внести
максимальну суму в $200 000 до 31 грудня того року, коли одержувачу
виповниться 59 рок�в. 

Маючи RDSP, ви можете мати право на отримання до $90 000 у вигляд�
державних грант�в та обл�гац�й, для полегшення процесу накопичення
довгострокових заощаджень.

 

Що таке зареєстрованийЩо таке зареєстрований
ощадний план по �нвал�дност�ощадний план по �нвал�дност�
(RDSP)(RDSP)

RDSP допомагає людям з
обмеженими

можливостями досягти
ф�нансової безпеки!
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ПеревагиПереваги
RDSPRDSP

Отримання
вигоди завдяки

складним
в�дсоткам

 

Не впливає на
�нш� федеральн�
або пров�нц�йн�

п�льги
 

BГрош� можуть
бути витрачен�
на що завгодно

 

RDSP захищений
в�д податк�в

 

Немає р�чних обмежень
на суму, яку ви можете
внести (максимум до
$200 000 протягом

усього життя)
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Можлив�сть
отримання до

$90 000 у
вигляд� грант�в

та обл�гац�й
 



Як працюєЯк працює
RDSP?RDSP?

Якщо с�мейний дох�д нижче $100 392, кожен
$1, внесений на рахунок RDSP, федеральний
уряд може компенсувати до $3.

Для людей, як� живуть �з низьким доходом
(менше н�ж $32 797), федеральний уряд
вид�лятиме $1000 щороку протягом 20 рок�в.

Люди, як� мають дох�д в�д $32 797 до $50 197,
можуть, як � ран�ше, отримувати часткову
обл�гац�ю.

Бенеф�ц�аром RDSP є людина з обмеженими можливостями,
яка отримає грош� в майбутньому. Утримувач - це людина, яка
в�дкриває та управляє RDSP. 

Бенеф�ц�ар � утримувач можуть бути одн�єю � т�єю ж особою.



Якщо вы резидентом
Канади для ц�лей

оподаткування

Якщо ви є резидентом Канади
для ц�лей оподаткування 

Якщо ви маєте чинний номер соц�ального
страхування (SIN) Якщо ви маєте право на

отримання податкового кредиту з
�нвал�дност� (DTC) 

Якщо ви не досягли
в�ку 60 рок�в

 

Право наПраво на
отримання RDSPотримання RDSP

Для неповнол�тнього: батьки або
законн� оп�куни в�дкривають план �
мають можлив�сть залишитися повними
власниками або сп�ввласником п�сля
того, як бенеф�ц�ар досягне
повнол�тнього в�ку.

Для повнол�тньої особи: утримувачем �
бенеф�ц�аром може бути одна й та сама
особа, хоча це може бути � хтось �нший
(залежить в�д контрактної компетенц�ї)

Хто може
налаштува
ти RDSP?
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Ваш SIN може бути
тимчасовим або
пост�йним. Обидва
вар�анти д�йсн� для
подання заявки як на
DTC, так � на RDSP!



П�дготувати номер соц�ального страхування

Отримати схвалення на податковий кредит по
�нвал�дност� (DTC)

Подати податкову декларац�ю про доходи 

Вибрати в�дпов�дний банк (див. стор. 20) 
 
Вибрати власника плану 

В�дкрити RDSP

Як налаштуватиЯк налаштувати
RDSPRDSP
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Бенеф�ц�ар має бути
резидентом Канади для ц�лей
оподаткування. Однак
держателю не обов'язково
бути резидентом Канади.



Сума CDSG залежить в�д
того, ск�льки ви вносите у
св�й RDSP. С�м'ї з високим
доходом мають право на
зменшений грант

Канадський ощаднийКанадський ощадний
грант по �нвал�дност�грант по �нвал�дност�

Якщо ви робите внесок у RDSP, ви можете претендувати
на Канадський ощадний грант з �нвал�дност� (Canada
Disability Savings Grant - CDSG). 

Грант - це грош�, як� уряд вносить у ваш RDSP, щоб
вир�вняти внески, як� ви вкладаєте у св�й RDSP, до $3500
на р�к � до $70 000 протягом усього вашого життя.

Ви маєте право на отримання гранту до того як вам
виповниться 49 рок�в (включаючи р�к, коли вам
виповнилося 49).
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Канадська ощадна обл�гац�я по �нвал�дност� (СDSB) - це грош�,
як� уряд вносить в RDSP канадц�в з обмеженими
можливостями, що мають малий або скромний дох�д, а також в
RDSP канадц�в з обмеженими можливостями. 

Щоб подати заявку на Обл�гац�ю, вам необх�дно в�дкрити RDSP
з ф�нансовою орган�зац�єю, що бере участь у програм�. Вам не
потр�бно вкладати грош� в RDSP для отримання обл�гац�ї.

Якщо ваш р�чний с�мейний
дох�д становить $32 797 або
нижче, ви можете отримувати
до 1000 долар�в США на р�к
протягом усього життя, але не
б�льше н�ж $20 000.

Канадська ощадна обл�гац�яКанадська ощадна обл�гац�я
з �нвал�дност� (Canadaз �нвал�дност� (Canada
Disability Savings Bond -Disability Savings Bond -
CDSB)CDSB)
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Грош� у вашому RDSP зростають без сплати податк�в доти,
доки їх не буде вилучено з RDSP. Як правило, грош� можна
зняти в будь-якому в�ц�. Однак кошти мають бути знят� до 31
грудня року, коли бенеф�ц�ару виповниться 60 рок�в. 

Гранти та обл�гац�ї повинн� залишатися в RDSP не менше 10
рок�в. Якщо грош� зн�маються до виповнення 60 рок�в, ви
маєте повернути частину або всю суму грант�в � обл�гац�й, як�
уряд виплатив у ваш RDSP протягом 10 останн�х рок�в. 

Щоб д�знатися б�льше, в�дв�дайте розд�л RDSP на веб-сайт�
уряду Канади.

Зняття грошей зЗняття грошей з
RDSPRDSP
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RDSP призначений для
довгострокових �нвестиц�й. В�н не
є фондом на чорний день або
ощадним рахунком на випадок
надзвичайних ситуац�й. 

При розгляд� питання про зняття
кошт�в з RDSP до того, як
одержувачу виповнилося 60 рок�в,
зверн�ться до ф�нансового
консультанта, для побудови
найкращого плану д�й.

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/disability/savings.html


Дов�чн� виплати по �нвал�дност� (Lifetime
Disability Assistance Payments - LDAPs) - це
щор�чн� виплати, як�, розпочавшись, мають
тривати доти, доки не буде витрачено RDSP.
LDAP має максимальну р�чну суму, яку
встановлюють законодавчо за формулою, що
ґрунтується на розм�р� фонду та оч�куван�й
тривалост� життя бенеф�ц�ара. 

LDAP можуть початися до того, як бенеф�ц�ару
виповниться 60 рок�в, але мають бути запущен�,
коли бенеф�ц�ару виповниться 60 рок�в.

Зняття грошей зЗняття грошей з
RDSP ч. 2RDSP ч. 2

Існує два види платеж�в, як� можна
вивести з RDSP

Допомога по �нвал�дност� (Disability
Assistance Payments - DAPs) - це
одноразов� виплати з RDSP, як� можна
запросити в будь-який час. Кожен банк
має право встановлювати свої правила
або обмеження на ц� виплати.
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Ф�нансов�Ф�нансов�
установиустанови

ATB Securities Inc.
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Central 1 Credit Union
Central 1 Trust Company
Concentra Bank
Credential Asset Management Inc.
Credential Qtrade Securities Inc.
CIBC
Desjardins
Investors Group Trust Co. Ltd.
Fonds d'investissements FMOQ inc.
Mackenzie Financial Corporation
RBC Royal Bank
TD Waterhouse Canada Inc.
Natcan Trust Company
Leede Jones Gable Inc. 
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Б�льш�сть ф�нансових установ Канади пропонують
послуги в�дкриття RDSP. Нижче наведено список деяких
установ, як� входять до списку рекомендац�й CRA:



Додатков�Додатков�
ресурсиресурси
Служба охорони здоров'я пров�нц�ї Альберта:
https://www.albertahealthservices.ca/y2a/Page16533.aspx

Пос�бник з DTC та RDSP в�д Disability Alliance BC + OCASI:
https://disabilityalliancebc.org/wp-content/uploads/2022/05/DTC-and-
RDSP-Guide-for-Newcomers.pdf

Уряд Канади (Податковий кредит з �нвал�дност� - DTC):
https://www.canada.ca/en/revenueagency/services/tax/individuals/seg
ments/tax-credits-deductions-personsdisabilities/disability-tax-
credit.html

Уряд Канади (Зареєстрований план заощаджень по �нвал�дност� -
RDSP):
https://www.canada.ca/en/revenueagency/services/tax/individuals/topi
cs/registered-disability-savings-planrdsp.html

Федерац�я Inclusion Alberta:
https://inclusionalberta.org/dtc-rdsp/

Орган�зац�я Plan Institute:
https://www.rdsp.com

Калькулятор розрахунку RDSP:
https://www.rdsp.com/calculator/

21
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Висловлення подякиВисловлення подяки
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Christian Ladores
Nada Starcevic
Mezaun Lakha-Evin
Francis Boakye
Michael Farr
Ben Patmore
Linn Andersen
Rahma Bejaoui
Abdullah Ahmed 

Дякуємо вс�м, хто взяв участь у створенн� цього кер�вництва

Особлива подяка нашим партнерам по проекту

Особлива подяка нашим спонсорам за те, що зробили цей проект можливим


