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Н

езважаючи на
недавні події на
інвестиційних
ринках, RRSP і надалі залишається одним
із найкращих способів
пенсійних заощаджень.
Ви отримуєте податкові
відрахування плюс неоподатковуване зростання
ваших RRSP-інвестицій.
Нижче подаємо кілька
корисних порад щодо використання RRSP.

 Зробіть ваші
RRSP-вклади
автоматичними
Навіть якщо ви проігноруєте всі інші поради,
скористайтеся хоча би
цією. Адже різниця між
успішним і неуспішним
пенсійним планом залежить не від ваших розумових здібностей, а від того,
як добре ви контролюєте
такі притаманні людям
тенденції відкладати дії
на майбутнє й не заоща
джувати достатньо. Тому
попросіть вашу фінансову
установу автоматично
переводити невеликі ре-

гулярні внески з вашого чекового рахунка до
RRSP. Ви тоді скористаєтесь із так званих dollarcost averaging, заощадите
більше й уникнете метушні під час сезону RRSP.

 Інвестуйте
дозволений
максимум, щоб
отримати податково
вигідні збереження
Максимальний розмір
вашого вкладу визначається за формулою,
яка базується на ваших
заробітках за минулий
рік. Ви можете вкладати
до 18 % цих заробітків, до
максимуму $22,000 2010
року, мінус пенсійний внесок (Pension Adjustment),
зроблений до пенсійного
фонду вашого працедавця. Якщо не маєте достатньо грошей, ви можете
взяти RRSP позику, частину якої можна сплатити грошима з tax refund,
щоби зменшити позикові
проценти.
Вклади до RRSP мають подвійну перевагу:
ваші вклади дають змогу
відраховувати їх від ваших
заробітків, а, крім того,
ваш інвестиційний прибу-

Як максималізувати

RRSP?

ток (відсотки, дивіденди і
capital gains) зростає без
щорічного оподаткування,
аж доки ви не виберете їх
із RRSP.

 RRSP як спосіб
зменшення сплати
податків
Збереження в RRSP не
оподатковуються, доки
ви їх не виберете, тому,
якщо ви маєте набагато
нижчі заробітки в певних
роках (наприклад, догляд
за дітьми), вибір грошей
із RRSP не призведе до
великої податкової заборгованості. Ця стратеґія
мусить бути зважена щодо
втраченого неоподаткованого зростання зліквідованих RRSP-інвестицій.

 Починайте
замолоду

Це є фактично універсальний закон заоща
дження — почати якнайраніше. Коли час — на вашому боці, ваші інвестиції
мають нагоду множитися
багатократно, і це відіграє
важливу роль щодо необхідного розміру ваших
заощаджень. Наприклад,
якщо особа заробляє на
рік $50,000 і бажає мати
пенсійний прихід розміром
$40,000, їй потрібно відкладати приблизно 8 % річного
заробітку, якщо почати з 25
років. Коли ж пенсійні заощадження розпочинати в
50-річному віці, то потрібно
відкладати близько 22 %
річного заробітку.

 Заощаджуйте
на початку року

 Назвіть
спадкоємця

Робіть ваші RRSP-вклади якнайраніше під час
року, замість того щоб
зробити це протягом 60
днів наступного року в
сезон RRSP. Taким чином ви скористаєтеся 14
додатковими місяцями
неоподаткованoго інвестиційного зростання.

Якщо ви не маєте спадкоємця, ваш RRSP буде
вважатися частиною вашого майна (estate) і підлягатиме додатковим податкам й іншим витратам.
У деяких випадках ви зможете заощадити майже
50 %. Якщо ви призначите
вашого чоловіка чи дружину або залежну від вас
дитину/онука(ку) як спадкоємця, ваш RRSP може
бути переведений до них
без оподаткування.

 Надолужте
пропущені вклади
Унесіть пропущені
вклади якнайшвидше.
Якщо ви не маєте достатньо фінансових ресурсів,
візьміть до уваги можливість позики. Перевірте
ваш Notice Оf Assessment
від Canada Revenue, аби
визначити розмір можливого вкладу.

 Зробіть внесок
на RRSP вaшого
чоловіка/дружини
Якщо ваш заробіток є
вищим, ви можете інвестувати весь чи частину
вашого внеску в Spousal
RRSP і відрахувати його з
вашого річного прибутку.
У майбутньому ви зможете скористатися зі збалансованіших RRSP між
вами й вашим партнером
у шлюбі та в загальному
зменшите податок, що
призведе до збільшення
грошей у вашій сімейній
«кишені».

 Отримайте
професійну пораду
Не важливо, чи ви — інвестиційний новачок, чи
ветеран, звернутися по
професійну пораду — завжди добра ідея. Тому
запрошую вас звертатися
до одного з наших інвестиційних радників, який поділиться своїм професійним
досвідом і індивідуальним
підходом, аби ви змогли
зробити виважене інвестиційне рішення.
Успішного вам
інвестування,
Роман Млинко, CFP
Wealth Management
Consultant
Ukrainian Credit Union
Wealth Management
Group
416-207-9097 x245
rmlynko@ukrainiancu.com,
www.ukrainiancu.com

Продовжити життя до...

У

цій статті я прагну ознайомити
читача з відкриттям, яке для когось
буде цікавим, а для когось — корисним. Із моїх
попередніх статей ті, хто
їх читав, могли зрозуміти,
що в людині є щось, що
зберігає всю інформацію
про неї й про ті процеси, які
відбуваються в організмі,
а також про причини, що
викликають різні проблеми
та недуги. Це «щось» і є
своєрідною інформаційною матрицею, на якій усе
записано. Цікава інформація, яку можна зчитати з
неї, — це тривалість життя
кожної конкретної людини.
Одразу варто розмежувати кілька понять на зразок
карми або долі (яка теж
може втручатися) та тривалості життя, розрахунок
якого складається із сукупності всіх фізіологічних
процесів (і це вже більш
матеріально), що протікають в організмі. Людський
мозок (підсвідомість) по
стійно стежить за всім, що
відбувається всередині
людини, аналізує, підраховує й робить висновок
кожної секунди, хвилини,
години й так далі. Ця інформація там же й складується, і, на жаль, до нашої свідомості вона не
доходить, тож ми навіть не
знаємо, що нам очікувати
від свого організму, які

сюрпризи він нам готує. На
цю ж матрицю записуються й ті патологічні процеси, які вже розпочалися
в організмі, але на фізичному рівні людина їх іще
не відчула. До речі, коли
починаєш відчувати, то
це вже — хвороба, часто
запущена, тому зробити
щось дуже складно. І з усієї
сукупності даних і випливає, що організм як фізичне тіло може прожити, скажімо, 50 років. Поль Брегг,
відомий фахівець із дієт і
голодувань, сказав би, що
це — дуже мало. І, уважаю,
із цим погодиться будьхто. Чи корисна ця інформація? Думаю, дуже, хоча
частина людей воліє цього
не знати: мовляв, що має
бути, того не оминути! І ця
політика нагадує поведінку страуса, який за найменшої небезпеки ховає
голову в пісок. Ця інформація є безцінна тим, що
вона також пояснює, чому
скорочується життя, який
орган або система дасть
збій. Тобто ви отримуєте
на руки козирі, які можете
використовувати в грі, що
називається життям. Аби
було зрозуміліше, поясню
на прикладах.
1. При зчитуванні інформації в людини ви
йшла тривалість життя
45 років. Причина патології — серцево-судинна система. Дивимося

далі, і з’ясовується, що
судини серця на 35 % забиті відкладеннями. Серед шкідливих звичок —
куріння й нерозбірливе
харчування. І скільки завгодно можна говорити
про шкоду тютюнопаління
та жирної їжі — це мало
працює, доки ти реально
не побачиш, до чого й коли
воно призведе. Висновки:
відмова від куріння, дієта,
чистка судин, гімнастика й,
нарешті, своєчасне шунтування судин серця. До речі,
щойно людина починає це
все виконувати, відразу
вмикається перерахунок
підсвідомістю терміну життя, і це дуже приємно! Користь — очевидна.
2. При перевірці — 60
років. Причина криється в
роботі шлунково-кишкового тракту, детальніше
— лімфатична система
товстого кишківника забруднена раковими клітинами та продуктами
метаболізму. Імунітет —
знижений. Подальша картина вимальовується дуже
просто: дії — нормалізація
роботи кишечника, очищення лімфатичної системи, стимуляція імунітету. Й
ось уже замість 60 років —
85! Хіба не чудово?
3. Не можу не торкнутися улюбленої народом
теми зурочень, пристріту,
прокльонів тощо. Перекладу науковою мовою. Усе

це — різновиди енерґо-інформаційних впливів. Насправді усього цього трапляється значно менше,
ніж зазвичай говориться,
але при обстеженні іноді
таке виявляють. Це — патологія тонкоматеріальних полів людини (аури),
яка, якщо вона довго існує, теж призводить до
енерґетичного дисбалансу
у внутрішніх органах і в
кінцевому підсумку — до
захворювань. Усю цю гидоту потрібно прибирати
ще до того, як вона встигне
спровокувати проблему.
Таких прикладів можна
навести безліч. І всі вони
свідчать про те, що багатьом проблемам можна
запобігти й цим максимально продовжити наш
термін життя й період
працездатності. Ну, невже
це — не цілеспрямована
профілактика?!

Є ще один показник
здоров’я й тривалості життя. Це — спеціальний ґен,
який відповідає за процеси
старіння та смерть кожної
клітини в організмі. Це —
ґен смерті або ґен апоп
тозу. За певних умов він
включається, і клітини
самознищуються. Залежно від кількості в процентному співвідношенні
включених ґенів смерті
також можна судити про
те, у якому стані перебуває людина й що на неї
чекає. Усі ці технології,
створені ізотеричною медициною, досліджено доволі серйозними вченими
й відпрацьовано лікарями,
які не лінуються напружувати свої мізки. Тож
велосипед винайдено —
катайтеся задля власної
користі.
Ще я помітив, що наша
людина тут (у Канаді)

відрізняється від наших
людей там (на історичній
Батьківщині). Ми починаємо менше любити себе,
менше дбаємо про себе,
ніж, скажімо, про свою
машину або будинок. У
чому річ? Може, у перевантаженнях і стресах,
яких ми зазнаємо із завидною реґулярністю, або
в переоцінці наших життєвих цінностей, нав’язаних
«американською мрією»,
наче ми збираємося жити
вічно, причому нічого для
цього не роблячи? Я нікого не примушую жити
довго й бути здоровим,
кожен сам обирає свою
долю. Тим же, для кого
здоров’я та довголіття все
ж залишилися життєвими
цінностями, я готовий допомогти.
Із повагою,
Олег Мірошниченко,
тел.: 416-904-0558
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