Фінанси 9

№11 17—23 березня 2011 року

 Що таке рахунок
in-trust?

Р

ахунок іn-trust
(буквально «в
довіру») — неформальний довірчий
рахунок, який ви можете відкрити у фінансовій
установі, щоб інвестувати від імені неповноліт
ньої особи. Цей рахунок
є довірчим, тому що неповнолітні діти не можуть
уступати в юридично
обов’язковий фінансовий
договір. Як наслідок, доросла/повнолітня особа
мусить бути відповідальна
за підписання рахункового
договору й інвестування
від імені дитини.

 Сторони
в контракті
довірчого рахунка
1. Донор — особа, яка
робить внески на рахунок.
2. Наслідник — особа, яка отримує вигоду
з маєтку на рахунку. Зазвичай це — неповнолітні
діти зі сімейним зв’язком
із донором.
3. Управитель — особа,
яка управляє рахунком від

імені наслідників до настання їхнього повноліття.
Батьки й інші родичі
часто використовують
довірчі рахунки, щоби заощадити гроші для дитини
на навчання чи інші потреби, такі як грошовий
внесок при купівлі першого житла тощо. Доросла
особа, наприклад, може
відкрити довірчий рахунок
для дитини для збереження її грошових подарунків,
а також платежів Canada
Child Tax Benefit.
Внески, зроблені на
довірчий рахунок, не підлягають податковому
відрахуванню. Проте ви
можете скористатися з так
званого income splitting
(перерозподіл доходів) і
зменшити загальний розмір податків. Якщо інвестиції в основному зростають у формі капітального приросту (так званий
capital gains), тоді оподаткування відбувається в руках дитини. Оскільки діти
перебувають на нижчому
від вас податковому рiвні
(tax bracket), ви, таким чином, зменшуєте загальну
податкову заборгованість.
Ця стратеґія може бути використана до повноліття

Рахунки

іn-trust і їх
застосування

дитини, після досягнення
якого все інвестиційне
зростання у вигляді капітального росту, дивiдендів і відсоткових доходів
оподатковується в руках
дитини, незважаючи на
те, чи переєстровується
рахунок на її ім’я чи ні.
Якщо внески на рахунок
надходять виключно з платежів Child Tax Benefit чи
успадкованого майна, а
також із прямих заробітків дитини, то дохід із них

буде оподатковуватися
в руках дитини. Це відповідальність управителя
рахунком — задокументувати джерело вкладів на
рахунок для правильного
податкового звіту.

 Чи може
вкладник (донор)
вибрати вкладені
гроші?
Ні. Хоча рахунки in-trust
уважаються неформаль-

ними, позаяк не вимагають складної юридичної
документації, усе ж вони
є юридично дійсними
довірчими рахунками.
Як тільки ви зробите ваш
вклад, титул власності
безповоротно переходить до рук дитини. Якщо
ж гроші все-таки були
вибрані, вони мусять бути
використані на користь
дитини. Управитель (так
званий trustee) довірчого
рахунка керує, а не володіє її майном.

 Що стається,
коли дитина
досягає повноліття?
Після досягнення повноліття, яке настає у 18 чи
19 років, залежно від провінції (в Онтаріо це — 18річний вік), дитина може
взяти рахунок під свій
контроль, оскільки спадкове володіння майном
довірчого рахунка завжди
належало їй. Тому, незважаючи на те, що рахунок
повністю управлявся упра
вителем, при досягненні
повноліття довірчий контракт може припинити
свою дію. Здебільшого
фінансові установи не надають доступу до рахунка
дитині автоматично при
виповненні повноліття,
але чекають на відповідні
інструкції від управите-

ля рахунка. Проте варто
пам’ятати, що леґально
дитина може вимагати
доступу до рахунка, незалежно від її намірів щодо
його використання.
Отож довірчі рахунки
надають вам змогу інвестувати ваші гроші, а
також скористатися з перерозподілу доходів із
неповнолітньою особою.
Ваші заощадження зможуть допомогти покрити
майбутні освітні чи інші
витрати неповнолітніх наслідників при досягненні
повноліття. У будь-якому
випадку, кожна сім’я чи
особа має специфічні по
треби, тому завжди варто порадитися з вашим
інвестиційним чи податковим радником або адвокатом, аби визначити,
який підхід — найкращий у
вашій ситуації. Також слід
час від часу переглядати
ваш інвестиційний план,
оскільки обставини змінюються завжди.
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Tax Season —
—М

відповіді на питання

и торік
зроби
ли ре
монт у
нашому будинку. Маємо
всі квитанції. Чи можемо
ми задекларувати це
як видатки на ремонт у
нашому податковому
звіті?
— The Home Renovation
Tax Credit (HRTC) був обмежений часом tax credit,
який власники нерухомості
могли використати при
заповненні податкового
звіту за 2010 рік, якщо ремонт відбувся між 27 січня 2010-го та 1 лютого
2011 року. Якщо ви могли
отримати цeй tax credit, але
не зробили цього в податковому звіті за 2010 рік, ви
можете зробити adjustment
за 2010-й та отримати максимально $1350 (при ви
тратах $10.000).
— Я плачу раз на два
тижні за абонемент
у спортзал і відвідую
студію танцю. Чи можу
я внести ці видатки до
моєї податкової декла
рації?
— На жаль, ви не можете
вносити цих видатків до
своєї податкової декларації, хіба що в разі, якщо
це — витрати на дитину

віком до 16 років, яка перебуває на вашому утриманні.
— Чи можу я внести
mortgage interest як ви
трати до своєї податко
вої декларації?
— Ні, не можете. Канадські домовласники мають
податкову пільгу під час
продажу свого будинку
principal residence. Якщо ви
вирішите продати будинок,
то маєте право на звільнення від податку на прибуток capital gains exemption.
Якщо у вас є домашній
бізнес, ви можете списати
частину mortgage interest
як бізнес-витрати. Однак
ця частина повинна бути
пропорційна до площі, яку
ваше робоче місце займає
у вашому домі. Або якщо
ви здаєте в оренду нерухомість, відсотки за іпотечним кредитом (mortgage
interest) списуються з вашого доходу від ренту.
— Чи я можу списува
ти витрати на юридичні
послуги?
— Більшість юридичних
послуг обкладається податками. Тільки витрати,
пов’язані із втратою заробітної плати (lost wages)
й отримана підтримка від
чоловіка або жінки (spousal

support) віднімаються
(deductible). В іншому випадку, судові витрати та
витрати на юридичні по
слуги не віднімаються (not
deductible).
— Я працюю в Канаді
тимчасово й роблю пе
рекази грошей щоміся
ця за кордон для моєї
дружини та двох наших
дітей. Чи я можу внести
ці витрати у свій подат
ковий звіт?
— Так, позаяк ви вважаєтеся нерезидентом, з
огляду на оподаткування.

Ви можете внести вашу
дружину та дітей тільки за
певних умов. По-перше,
ваш дохід у Канаді повинен
становити 90 % або більше з усіх ваших доходів у
всьому світі. Тоді ви будете
мати ті ж умови оподаткування, що й резиденти. Це
означає, що буде дозволено внести для дружини
максимально $10.382 (неоподатковані гроші), якщо
дохід дружини — $0, і на
кожну дитину — по $2.101.
Так як ваша родина проживає за межами Канади, ви

маєте представити документи, що підтверджують
ваші перекази.
— Нещодавно я отри
мав спадщину. Чи я по
винен це показувати в
податковій декларації?
— Спадщина сама по
собі не обкладається податком. Однак будь-який
дохід або відсотки від грошей, які ви отримаєте з
вашої спадщини, будуть
обкладатися податком. Наприклад, якщо ви успадкували акції й зберегли їх, то
будете оподатковуватися
на будь-який дохід від приросту капіталу або збитків від моменту, коли ви
отримали акції, аж до часу,
коли ви продасте їх. Або,
якщо ви розміщуєте гроші
на ощадних рахунках, відсотки будуть обкладатися
податком.
— Мій чоловік і я не
щодавно отримали в
подарунок $10.000 від
моїх батьків. Чи потрібно
декларувати цей пода
рунок?
— Загалом, дарунки у
вигляді грошей не підлягають оподаткуванню в
Канаді. Хоча подарунок не
обкладається податком,
будь-який дохід або від

сотки від $10.000, після
того як ви їх отримали, буде
обкладено податком.
— Як працює подат
ковий кредит, якщо я
пожертвую на благодій
ність?
— Коли ви пожертвуєте до $200, отримаєте
15 % повернення (nonrefundable tax credit). Кожен долар, пожертвуваний понад $200, отримає
29 % повернення (nonrefundable tax credit). Якщо
ваші пожертви склали до
$200 за один рік, ви можете зберегти їх на наступні роки (максимально до
п’яти років).
У наступному випуску
«Міст» продовжить знайомити своїх читачів з іншими
питаннями, пов’язаними
з податками. Якщо маєте
запитання, телефонуйте: 416-762-9500, пишіть:
jpatax@hotmail.com. Офіс
працює сім днів на тиждень
за адресою: 2186 Bloor
Street West Unit 214 (Bloor
& Runnymede).
Бажаєте мати
МАКСИМАЛЬНЕ
повернення
податків — довірте їх
A+TAX & ACCOUNTING
Company
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