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ьогоднi ми розпочинаємо серiю
розмов про те, як
iнвестувати грошi
в Канаді, для того щоб
отримати максимальне
повернення ваших вкладень. Ця тема цікавить
багатьох читачів тижневика «Міст», і ми спробуємо
розглянути деякі аспекти
цього питання.
У Канаді можливе інвестування двох видів: активне й пасивне. Активне
інвестування означає, що
ви купуєте акції компаній
на біржі самостійно або
через брокера. Фактично
для більшості людей цей
вид інвестування не підходить. Необхідне знання ринку, постійне стеження за ним. Це важко:
кожен має свою роботу
та свої обов’язки. Крім
того, не завжди брокер
справді працює у ваших
інтересах, тому що його
комісійні безпосередньо
пов’язані з купівлею й
продажем. Виходить, що
ваш інвестиційний портфель буде постійно оновлюватися, купуватися,
продаватися, а ґарантій,
що якийсь брокер, навіть
той, який довго працює
на ринку, абсолютно чітко
знає, коли потрібно купити й коли треба продати,
немає жодних.

Для основної маси
людей більше підходить
другий вид інвестування
— пасивний. Що це таке?
Це — інвестування через інвестиційні фонди. Їх
можна назвати пайовими
(Mutual) фондами.
Яка ж структура інвестиційного комплексу?
Чому комплексу? Інвестиційний фонд — це справді
комплекс, тому що до його
структури входять кілька
компаній.

ÔÔ Професійне
управління
Ви займаєтеся власною
справою, а інвестуванням
займається команда професіоналів. Чому команда? Тому що насправді,
якщо це — великий фонд,
що належить всесвітньо
відомій компанії, такий
як, припустімо, Trimark
Fidelity, AGF, Mackenzie й
інші, то до інвестиційної
команди входить величезна кількість фахівців.
Це може бути 300 або
400 людей, що сидять у
різних країнах і працюють
для одного інвестиційного
фонду, а їхнє завдання —
примножити наші з вами
капітали.
По-друге, пасивне інвестування підходить для
інвестора з будь-яким

Основи інвестування:
де, з ким, чому та скільки?
капіталом — і великим,
і маленьким. Можна інвестувати навіть по $25
на місяць або ж зробити
разовий внесок розміром
$500 або $1000.
По-третє, існує розподіл ризику. Ризик, що
ваші акції можуть утратити
свою вартість, є значно
меншим, ніж у тому разі,
якби ви самі інвестували
на ринку. Чому? Тому, що

самостійно можна купити
акції лише кількох компаній. Ви купуєте ці акції,
розраховуєте, що їхня ціна
зросте. Якщо навіть в однієї з цих компаній справи
йдуть погано, ваших грошей істотно меншає. Уявімо, що ви робите внески в
інвестиційний фонд, куди
інвестуються гроші величезної кількості вкладників — мільйони, іноді

мільярди. Ризик істотно
зменшується, оскільки
на такі кошти буде придбано акції 200, 300, 400
компаній і проблеми в
кількох компаніях не зможуть істотно вплинути на
загальний стан ваших заощаджень.
По-четверте — ліквідність. Інвестиційний фонд
зобов’язаний прийняти
від вас акції й обміняти їх

Tax
Season
—
час сплати (повернення) податків!
У

попередніх числих
тижневика «Міст»
Жанна Подолюх,
власниця A+TAX &
ACCOUNTING Company,
розпочала консультувати
наших читачів з питань
сплати (повернення) податків. Сьогодні — продовження розмови.
— Багато людей помиляється, коли думає,
що, розраховуючись із
Revenue Canada, доведеться саме сплачувати
податки. Чи це так?
— Із власного досвіду знаю, що 95 % осіб
отримують повернення
податків, якщо звіт зроблено правильно. Тому
люди дуже дивуються,
коли відбувається повернення, і запитують,
чому вони ніколи раніше
їх не отримували. Причин на те — багато, та,
напевно, найважливіші
з них — це неправильний звіт, неврахування
всіх податкових кредитів.
Згідно зі статистичними
даними, мешканці Канади щороку переплачують

понад 4 млрд CAD податків!
— Тепер можна використовувати кілька
комп’ютерних програм для Income Tax. Чи
вони — ефективні?
— Я не бачила жодного
правильного звіту, зробленого на цих програмах.
Вони коштують від 20 CAD
до 50 CAD, професійна ж
програма коштує 1 200
CAD. Чи платили б фахівці
такі гроші, якщо б можна
було зробити правильний
звіт на звичайній програмі? Ні. До мене приходить
багато людей, які в минулі
роки самі робили звіти на
таких програмах, я переробляла їх, і результати
були вражаючі.
— Що робити, якщо
людина не подала звіт
(звіти) за попередній рік
(роки)?
— Якомога швидше
його подати! Якщо вам
винні гроші, то чому ви
не можете ними скористатися? Якщо ж ви винні
гроші, то для чого вам
платити додаткові штрафи

за кожен протермінований
день? Наприклад, якщо ви
винні 1000 CAD за 2008
рік (тобто минуло вже 24
місяці) і якщо від Canada
Revenue Agency не надійшов лист із проханням
заплатити ці гроші й ви

робите це добровільно,
вам пот рібно заплатити
$1,000+ $462.50 (інтерес і штраф). Якщо ж ви
отримали лист із Canada
Revenue Agency, тоді вам
доведеться заплатити
$1,000+ $ 875.00 (інтерес

і штраф). CRA зазвичай
чекає три роки, а потім починає перевіряти. Не сподівайтеся на те, що CRA
«забуде» про вас! Нещодавно до мене звернулося
подружжя, перевіряти яке
почала Canada Revenue

на гроші в будь-який момент, коли ви побажаєте.
По-п’яте, можливість
переказу грошей з одного інвестиційного фонду в
інший усередині інвестиційної компанії.
По-шосте, захист інвесторів. Люди, що інвестують
в інвестиційні фонди, захищені кількома способами:
гроші вкладників зберігаються окремо від засобів
менеджерів фонду і ніхто
не має змоги витратити ці
кошти не за призначенням.
Усі кошти зберігаються в
головних банках і захищені
Canadian Banking & Trust
Company Legislation, тобто
ці гроші зберігаються окремо й від засобів, що належать банку. Кожен фонд
має незалежного аудитора,
який постійно звітує раді
директорів згідно з вимогами з боку держави. Додатковий захист інвесторів від
банкрутства інвестиційних
фондів забезпечується
в деяких провінціях через Provincially Operated
Contingency Funds, що призначені на випадок непередбачених обставин.
(Далі буде)
Якщо ви маєте запитання стосовно інвестування, прошу телефонувати до мене!
Tatiana Koroliova
Branch Manager,
North York
Ukrainian Credit Union
416-225-0032 x202
tkoroliova@ukrainiancu.
com

Agency. Усі попередні роки
вони робили звіти самі. І
їм здавалося, що все гаразд. Але виявилося, що
не все. CRA перевірила
звіти за 12 останніх років.
У підсумку чоловік має заплатити $98,000, дружина — $116,000. І відповідь
на те, чому так сталося,
вони тепер знають. Та й
не тільки вони, а й усі їх
друзі та знайомі, тому що
всі прийшли робити податкові звіти та принесли
на перевірку звіти за попередні роки. А $214,000
податків (яких фактично
могло й не бути) вони тепер будуть виплачувати з
позики в банку.
A+TAX & ACCOUNTING
Company ПРОПОНУЄ
СПЕЦІАЛЬНУ ЦІНУ ДЛЯ
ПЕНСІОНЕРІВ: T4A(P), T4A
(OAS) $20.
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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