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В

ихід на пенсію повинен стати часом
сповнення ваших
сподівань, часом
досягнeння планів, які ви
вибудували за всі роки
підготовки до цього важливого періоду. Протягом
вашого працездатного періоду ви відкладали кошти
в RRSP, які не оподатковувалися. На додачу, відсотки й інші види доходів
на інвестиції також були
звільнені від податків,
доки вони утримувалися
в RRSP.
Тепер настав час дуже
важливого вибору: що робити з вашими пенсійними
заощадженнями (RRSP).
Коли ви прийняли рішення конвертувати ваші заощадження в дохід, ви вже
маєте справу з Retirement
Income Option (RIO). RIO
— це фінансовий продукт,
який перетворюється на
ваш власний пенсійний
план. Кошти, за які ви
кyпуєте RIO, — це нагромаджені заощадження в
RRSP (реєстрованому пенсійному ощадному плані), у
RPP (реєстрованому пенсійному плані) або в DPSP
(плані з відтермінованим
розподілом прибутків).

Income Tax Act констатує, що RRSP закінчується
того календарного року,
коли власник плану досягає віку 71 року. Саме
в такий pік ви змушені
зробити вибір щодо вкладення ваших пенсійних
заощаджень, які були відтерміновані від податків,
а саме: 1) перетворити

Варіанти пенсійного

забезпечення
(Retirement Income Options)
RRSP y готівку; 2) купити
аннюїті; 3) конвертувати
RRSP y RRIF.
Перетворюючи в го
тівку ваш RRSP, ви мусите
включити всю відкликану
з RRSP суму до вашої податкової декларації. Недоліком такого вибору є
обов’язкова сплата податку на всю суму RRSP. Отже,
відкликання всіх коштів із
RRSP у вигляді готівки не
є найкращим рішенням на
початку вашого пенсійного
періоду.

Аннюїті платить визначену контрактом щорічну
суму протягом визначеного
часу. Сума, яку ви отримаєте щороку, буде базована, у
першу чергу, на відсотках y
період купівлі цього фінансового продукту.
Конвертуючи RRSP y
RRIF, ви використовуєте
лише кошти, заощаджені
в RRSP. Найбільшою перевагою RRIF, порівняно з
аннюїті, є ваша можливість
контролювати форму інвестування RRIF (напри-

клад, ощадні й термінові
депозити, mutual funds,
stocks, bonds, mortgages).
У випадку з аннюїті фінансова установа контролює
інвестиційний вибір. Ще
однією перевагою RRIF є
його гнучкість. Ви ніколи
не вважатиметеся занадто
молодими, щоб конвертувати RRSP y RRIF; немає обмежень у кількості
фінансових установ, де ви
можете відкривати RRIF. У
цьому вибір завжди буде
за вами.

Щойно утворивши RRIF,
ви змушені знімати з нього
щорічно мінімальну суму,
як це визначено Income
Tax Act. У році, коли RRIF
був створений, не вимагається зняття мінімальної
суми доходу. Платежі з
RRIF можуть бути місячними, квартальними, двічі
або раз на рік. Мінімальна
сума обов’язкових платежів із RRIF визначається у
вигляді відсотка на основі
балансу RRIF на початок
кожного року й вашого віку
в цей час.
Ви також можете отримувати платежі з RRIF на
основі віку вашого подружжя (spouse). Використання
віку молодшого подружжя
(spouse) зменшує мінімальну суму обов’язкових
платежів із RRIF, а отже, і
податок, сплачуваний на
дохід. Усі платежі з RRIF
повністю оподатковуються.
Тільки відкликання з RRIF
понад мінімальну суму є
об’єктом зняття податку в
момент цієї операції.

ÔÔ Податкові пільги
Платежі з RRIF кваліфікуються як пенсійний дохід і є об’єктом пенсійних
пільг. Якщо вам — 65 і більше років, ви отримаєте
15 % пільг y вигляді пенсійних кредитів (pension
credit) на перші $2,000

вашого пенсійного доходу,
а також додатково — провінційні пенсійні кредити.

ÔÔ Смерть
аннюїтанта RRIF
Коли ви формуєте RRIF,
серйозно розгляньте питання призначення вашого
спадкоємця (beneficiary),
aбo aннюїтaнтa-наступникa
(successor annuitant). Спадкоємець — це особа, яка
отримає вcі кошти з вашого RRIF одноразово.
Aннюїтaнтом-наступником
є подружжя (spouse) або
партнер громадянського
шлюбу, якого ви назвали
в контракті або заповіті та
який продовжить отримувати щорічно платежі з RRIF
після вашої смерті. Якщо
фінансово залежні діти чи
внуки успадкують ваш RRIF,
його кошти мусять бути
використані на купівлю аннюїті до досягнення ними
віку 18 років. Але якщо така
фінансово залежна дитина
або внук ще є ментально
або фізично недієздатним,
то ваш RRIF може бути переведено до її/його власного RSP/RIF.
Maрійка Дмитряк
Marika Dmytriak
Special Accounts Officer
416-762-6961 ext 226
mdmytriak@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
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