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Ви повинні мати приблизно 2.5 % від суми
покупки для оплати цих
послуг.

К

упівля будинку є, напевно, найбільшою інвестицією в житті людини.
Більшість людей не мають
достатньо грошей, аби
придбати власність. Тому
вони звертаються за позикою (іпотекою).

ÔÔ Що таке іпотека
(mortgage)?
Іпотека — це позика, у
заклад під яку береться
власність. Виплата іпотеки
включає principal (суму,
яка була позичена) і відсоток банку (interest). Максимальний період, протягом
якого потрібно виплатити
іпотеку, на даний час — 30
років.
Відсоток виплати іпотеки переважно є нижчим, порівняно з іншими
видами позик, тому що
під заклад береться ваша
власність. Іпотека може
бути використана з такими
намірами:
* для придбання власності;
* рефінансування —
можливе з метою ремонту
будинку, покупки автомобіля;
* з метою будь-яких нових інвестицій тощо.

ÔÔ Як правильно
вибрати вид іпотеки?

ÔÔ Скільки потрібно
мати заощаджень,
аби придбати
власність?
Купуючи будинок, ви
повинні мати мінімум
5 % власних збережень
від вартості покупки. Це —
ваш down payment. Є два
основних види іпотек:
* сonventional
mortgage (якщо ви в змозі
заплатити 20 % або більше
від вартості будинку);
* high ratio mortgage
(якщо у вас в наявності менше 20 %). У цьому випадку ваша іпотека мусить бути застрахована в компаніях Canada Mortgage &
Housing Corporation або
в Genworth Financial, і до
суми іпотеки буде додана одноразова страховка, яка вираховується за
наведеною схемою.

Іпотека

(Mortgage)
і вам потрібний mortgage
в сумі $280,000.00. Ви ділите 280К на 300К і отримуєте 93.33 %. У цьому
випадку до суми іпотеки
додаємо 2.75 %. Отже,

Пропорційне відношення
позики до вартості будинку

Відсоток

80.1 — 85 %

1.75 %

85.01 — 90 %

2.00 %

90.1 — 95 %

2.75 %

Наприклад, ви купили
власність за $300,000.00

фактично сума вашої іпотеки буде $280,000.00

+ 2.75 % = $287,700.00.
Важливою умовою при
купівлі власності є те, що,
крім суми, яку ви вкладаєте
у покупку, ви повинні мати
додаткові заощадження
для оплати таких послуг:
* Land Transfer Tax (земельний податок);
* оплата послуг адвоката;
* Appraisal Fee (оцінювання банком реальної
вартості будинку);
* інспекція будинку
тощо.

Фіксованa (fixed) /
плаваючa (variable) іпо
тека (mоrtgage)
Якщо ви вибираєте
фіксований вид, відсоток
залишається незмінним
протягом обраного проміжку часу (наприклад, рік,
два, три). Ваша виплата
залишається незмінною,
навіть якщо відсотки збільшаться або зменшаться.
Плаваючий вид — дуже
гнучкий. Відсоток регулюється банком і може
змінюватися.

ÔÔ Відкритий/
закритий вид іпотеки
Відкрита іпотека дає
вам змогу виплачувати
позику в будь-який час без
додаткової пені. Переважно цей вид позики беруть
тоді, коли планують виплатити її за короткий час.
Відсоток на закритий
вид — переважно нижчий,
ніж на відкритий. Українська кредитова спілка
дозволяє вносити до 25 %
від оригінально позиченої
суми щороку додатково.
Якщо ви зафіксували вашу

іпотеку, наприклад, на три
роки, але через рік вирішили продати власність,
то маєте заплатити пеню
(penalty), якщо не про
довжите контракту на нову
власність.

ÔÔ Купівля будинку
та RRSP
Якщо ви ніколи не були
власником будинку, то
можете використати ваші
заощадження з пенсійного фонду (RRSP) як внесок
при купівлі будинку (до
$25,000.00), не сплачуючи
податку. Але пам’ятайте,
що протягом 15-річного
періоду ви повинні повернути цю суму назад
(1/15 щороку), якщо хочете уникнути накладання
податку.
Якщо до ваших планів
входить купівля власності
або ви — уже власник, але
бажаєте перефінансувати
вашу іпотеку, звертайтеся, будь-ласка, в Українську кредитову спілку, де
кваліфіковані спеціалісти
завжди радо вам допоможуть.
Олена Бать
Olena Bat
Member Service
Officer,
Etobicoke Branch
Ukrainian Credit Union
416-233-1254 ext 222,
ebat@ukrainiancu.com

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 сту
дію 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 Кана
ді тимчасово й роблю
перекази грошей щомі
сяця 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 благо
дійність?
— Коли ви пожертвуєте до $200, отримаєте
15 % повернення (nonrefundable tax credit). Кожен
долар, пожертвуваний понад $200, отримає 29 % повернення (non-refundable
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

БАЖАЄТЕ РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ В НАШОМУ ТИЖНЕВИКУ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ: США (267) 902-3042, КАНАДА (416) 236-2007

