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Т

епер ви вже, напевно,
знаєте важливість інвестування в RRSP як
засіб заощадження
для вашого майбутнього
пенсійного доходу та як
ефективний метод зменшeння податкiв на ваші доходи. Подружній (Spousal)
RRSP є фактично єдиним
способом перерозподілу
доходів для сімей де чоловік
і жінка обоє отримують
заробітну плату. Подружній
RRSP дає змогу зменшити
податки відразу, а також
знизити податки пізніше,
коли обоє з подружжя будуть уже на пенсії.

 Що таке
перерозподіл
доходів
(income-splitting)?
Перерозподіл доходів
(income-splitting) — це
спосіб зменшення загальної суми податку, який платить ваша сім’я, передаючи
дохід від працівника з більш
високим рівнем доходу до
іншого члена сім’ї з нижчим рівнем доходу, сума
якого буде обкладатися податком за значно нижчою
ставкою чи не буде оподатковуватися взагалі.

 Інші переваги
перерозподілу
доходів (incomesplitting)
Перерозподіл доходів
(income-splitting) також

К

анадські банки знову дещо підняли
ставки за фіксованими іпотечними кредитами (fixed
mortgages rates), пояснюючи це не «стратеґічним»
кроком, а просто тим, що
прибутковість урядових
цінних паперів іде догори,
стан світової економіки
покращується і виникає
загроза зростання інфля
ції. 9 лютого ц. р. два банки — Toronto Dominio і
CIBC — підняли ставку на
стандартні п’ятирічні фіксовані позики на 0,25 %.
Передбачається, що інші
великі банки наслідують
їхній приклад.
Прибутки з цінних
урядових паперів тісно
пов’язані зі ставками за
іпотечними кредитами,
тому що банки самі позичають ці кошти на ринку
цінних паперів, аби мати
змогу «перепозичити» їх
споживачам. Цей крок
не привів до миттєвої корекції ринку нерухомості,
який демонструє доволі
пристойні результати на
початку цього року, не
зважаючи на песимістичні
прогнози деяких аналітиків.
В умовах такого конкурентного ринку, як, скажімо, Торонто покупці все
ще можуть опинитися в
ситуації, коли їм дове-

надає переваги при розрахунку допомоги за віком
(OAS) і дозволяє запобігти необхідності повертати частину цієї допомоги
(OAS) державі у випадках,
коли дохід одного з подруж
жя буде дуже високий.
2011 року програма OAS
вимагає повернення частини отриманої допомоги,
як тільки ваш особистий
дохід перевищує $ 67,688
($66,733 — 2010-го).

 Як вирівняти
дохід обох членів
подружжя після
виходу на пенсію
за допомогою
подружнього
(Spousal) RRSP
Платник податку має
право зробити річний внесок або у свій особистий
RRSP, або в RRSP на ім’я
свого подружжя, але вся
сума цього внеску в податковій декларації буде
вирахувана з доходу тієї
особи, що внесла гроші.
Безпосередня користь для
вкладника в RRSP полягає
в зменшенні податку вже
цього року, а в довготерміновій перспективі — у
зниженні майбутніх сімейних податків на дохід
після виходу на пенсію.
Починаючи з 1993 року у
визначення «подружжя»
включeне положення зі
загального сімейного права. Якщо неодружена пара
живе в громадянськoмy

Використання
подружнього

(Spousal) RRSP

шлюбi впродовж одного
року чи більше або живе
разом і має спільну дитину, вона має право зробити внесок до подружнього
RRSP.
Загальна сума вашого
внеску до подружнього
RRSP у поєднанні з особистим RRSP не може
перевищувати вашої мак
симально дозволеної су
ми внеску до RRSP. Наприклад, Джон заробляє
$ 50,000 на рік. Беручи до
уваги цьогорічний максимальний рівень вкладу,
що становить 18 % від
зароблених доходів попе-

реднього року, Джон може
внести $9,000 до RRSP. Він
може вкласти всі $9,000
до свого особистого RRSP
або до подружнього RRSP
його дружини, чи розділити $9,000 на частини та
внести до кожного RRSP,
причому загальна сума
вкладів не може перевищувати $9,000 (за умови
відсутності невикористаних внесків із попередніх
років).
Подружній RRSP також
може бути використаний
як спосіб відтермінувати сплату податків. Якщо
особа є старшою за 71 рік

і продовжує працювати, то
вона вже не в змозі зробити свого внесоку в особистий RRSP з огляду на вікове обмеження. Поки інший
член подружжя не досяг
зазначеного віку, ця особа
може зробити внесок до
його (її) подружнього RRSP
і тим самим зменшити свої
поточні податки.
Правило трьох років
важливо пам’ятати, якщо
ви плануєте знімати гроші
з подружнього RRSP найближчим часом. Якщо член
подружжя з нижчим рівнем доходу, який отримав
внесок у подружній RRSP,
вирішить зняти кошти
відразу aбo протягом
трьох календарних років
після вашого останнього
внеску, ці кошти будуть
оподатковані за найвищою ставкою податку того
з подружжя, хто вніс гроші
в цей план. Якщо гроші
витягаються більш ніж за
три роки після здійснення
вкладу, то ці кошти будуть розглядатися як дохід
у податковій декларації
того, хто отримав внесок.
Важливо зазначити, що
йдeться пpo календарні
роки.
Якщо останній внесок
зроблено в грудні 2008
року, то гроші, вибрані з
подружнього RRSP, будуть
оподатковані як дохід отримувача із січня 2011-го.
Якщо вклад в RRSP було
зроблено в січні 2009 року,
то навіть за умови, що він
був застосований вкладником до податкової декларації 2008-го, оподат-

кування його, як доходу
отримувача, почнеться зі
січня 2012 року.
Правило трьох років не
застосовується в таких
випадках:
* подружжя розійшлося, і члени подружжя живуть окремо (separated);
* один із членів по
дружжя помер у рік, коли
гроші були витягнуті з
плану;
* один із членів по
дружжя перестає вважатися мешканцем Канади
для мети оподаткування;
* якщо гроші були переведені в аннюїті (annuity)
Примітка: якщо ви перетворили ваш подружній RRSP на RRIF, вам
дозволено знімати лише
мінімальну суму грошей
протягом трьох років після
останнього внеску. Будьяке перевищення цієї суми
буде обкладатися податком як дохід у податковій
декларації вкладника, а не
отримувача.
Подружній (Spousal)
RRSP — це один із небагатьох законних засобів
перерозподілу доходу
всередині сім’ї, який допомагає канадцям заощадити гроші, особливо тоді,
коли більшість людей цього потребує, — на пенсії.
Володимир Карман
Branch Manager,
Armadale, Bloor West
Ukrainian Credit Union
416.762.6961 x238
vkarman@ukrainiancu.
com
www.ukrainiancu.com

Як виграти Bidding Wars?
деться змагатися з іншими покупцями при подачі
оферти на нерухомість,
яка їм сподобалася, або
multiple offers situation.
Звичайно, кожен хотів
би вийти переможцем у
цих «торгових війнах». Що
для цього потрібно зробити? Ось деякі поради із
цього приводу:
1. Підготуйтеся заздалегідь. Дізнайтеся наперед якомога більше
про об’єкт нерухомості
та про околицю взагалі.
Робити це в останній момент — ризиковано й небезпечно. Майте на увазі,
що ваші конкуренти вже
можуть добре знати цей
реґіон і, можливо, уже
робили спроби щось тут
придбати.
2. Усуньте деякі умови. Умови фінансування,
інспекції або, скажімо,
затвердження адвоката
становлять ризик для продавця нерухомості, тому їх
краще просто позбутися.
Але я в жодному разі не
пропоную купувати «наосліп».
3. Зробіть інспекцію.
Якщо продавець будинку
не має звіту інспектора
про стан об’єкта, то це не
означає, що ви повинні

йти на ризик і купувати
«кота в мішку». Приведіть
свого інспектора. Звичайно, за його послуги потрібно платити, але ці гроші
можуть виявитися вдало
витраченими. Щонайменше запросіть людину, яка
має досвід у будівництві.
Ви повинні знати про стан
будівлі заздалегідь. Навіть
якщо хтось інший вирішить «переплатити», у вас
не виникне жалю із цього
приводу.
4. Переконайтеся попередньо в можливості
отримання вами фінансування. Ви повинні знати
напевно, що одержите
банківську позику. Дуже
рідко умова фінансування
приймається під час «торгових воєн».
5. Знайте свій ліміт. Не
дозволяйте емоціям бути
причиною вашого рішення. Визначте для себе, яку
можливу «націнку» ви могли б додати, якщо дім вам
до вподоби, і це — усе!
Зрештою, банк перед видачею позики на об’єкт
нерухомості спирається
не на ціну, яку ви заплатили, а на вартість, яку
дає професійний оцінювач
(appraiser) за кілька днів
до закриття трансакції, і

все, що ви «переплатили»,
вам, можливо, доведеться
покрити з власних заощаджень.
6. Збільште розмір вашого депозиту. У разі,
коли всі пропозиції є
більш-менш однаковими,
покупець, який пропонує
більший депозит, виглядає серйознішим в очах
продавця.
7. Будьте гнучкими з
датою закриття. Постарайтеся максимально
узгодити дату закриття
з продавцем, і тоді у вас
буде більше шансів, що він
погодиться на вашу ціну.
8. Намагайтеся бути
присутніми при презентації оферт. Інколи на прохання продавця всі оферти приймаються тільки
через факс. Але завжди
краще бути поблизу на
той випадок, якщо будуть
потрібні негайні зміни. Також присутність покупця
на презентації підкреслює
серйозність його намірів.
9. Стежте за змінами
на ринку нерухомості.
Можливо, пік активності
маркету — уже позаду?
Будьте обережні, коли
ринок подає перші ознаки сповільнення. Кожне
подальше підвищення від-
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сотка мортгіджу зменшує
якоюсь мірою кількість
покупців, тобто конкурентів на ринку.
І останнє, але не менш
важливе: ваш успіх залежить від рівня професіоналізму вашого представника за столом перемовин. Вашим аґентом
повинен бути той, хто, на
вашу думку, є найкращим
у своїй галузі.

І ще одне: навіть якщо
ваша пропозиція не буде
найкращою, не дозволяйте почуттю поразки брати
над вами гору. Не варто
платити надто завищену
ціну, навіть якщо будинок
вам дуже сподобався.
Досвід, який ви здобули,
допоможе вам у подальших пошуках.
Бажаю всім успіху!
Володимир Говдей
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