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В

и вже напевне ко
ристуєтеся RRSP,
аби відкласти кош
ти на майбутнє.
Але з початку січня 2009
року ви маєте іншу оп
цію — Тax Free Savings
Account, або ТFSA. Цей
вид інвестиційного рахун
ку може слугувати додат
ком до вашого RRSP, aле
як вирішити: який план
кращий? Пoдаємо кілька
загальних указівок для
вибору: RRSP чи TFSA.
Якщо ви бажаєте часто
го та зручного доступу до
ваших грошей, викорис
товуйте TFSA. Ви зможете
вибрати гроші без оподат
кування в будь-який час
і знову покласти кошти
в ТFSA в майбутньому.
Щодо RRSP, то ви маєте
змогу використовувати
його для довготермінових
інвестицій.
Якщо ваш річний при
буток є низьким, тоді
TFSA може бути кращою
альтернативою, позаяк

його неоподатковуваність
і гнучкість у користуванні
ним можуть бути вигідні
шими за незначне подат
кове відрахування вкладу
в RRSP.
Якщо ви тільки розпо
чинаєте свою професійну
кар’єру, тоді інвестуй
те cпочатку у ТFSA. Че
рез певний час ви заку
мулюєте достатньо місця
в RRSP, аби вигідніше
скористатися з вкладу в
RRSP (із точки зору по
даткового відрахування),
коли ваш прибуток буде
значно більшим.
Якщо вам потрібна по
зика, ви можете викорис
товувати ТFSA як заставу.
Пам’ятайте, що відсотки,
сплачені за позику для
вкладів у ТFSA чи RRSP,
не можна відраховувати з
податків.
ТFSA може бути кращим
за RRSP’s Home Buyers
Plan чи Life Long Learning
Plan для заощаджень на
купівлю житла або на ос
віту. Це — тому, що гроші,
вибрані з TFSA, не потріб
но повертати до плану,
чи тримати їх на рахунку

ТFSA
чи RRSP?
протягом 90 днів, чи, якщо
ви вирішите використати
гроші на інші потреби, вам
не доведеться платити
податків.
Якщо ви маєте такі ін
вестиції, як GIC, money

market mutual funds, term
deposits чи bonds, що
виплачують відсотки, які
оподатковуються повною
мірою, використовуйте
TFSA, де ці прибутки бу
дуть захищені від податку.

Якщо ви маєте ви 
сокоризиковані/високо
прибуткові інвестиції, тоді
TFSA може бути кращим
за RRSP чи звичайний
рахунок. Наприклад, якщо
ваші $10,000 зростуть до
$100,000, уся сума може
бути вибрана без опо
даткування. Недоліком
є те, що ви не зможете
скористатися з так званих
capital loss податкового
відрахування, якщо ваші
інвестиції втратять свою
вартість.
Інвестиції у звичайно
му рахунку можуть бути
перераховані до TFSA,
але спочатку проконсуль
туйтеся з експертом щодо
податкових наслідків.
Якщо ваш пенсійний
фонд обмежує ваші вкла
ди до RRSP, скористай
теся з TFSA, аби допов
нити ваші пенсійні заоща
дження. Якщо ви йдете
на пенсію через 10—20
років, використайте TFSA,
щоби накопичувати ваші
пенсійні заощадження
аґресивніше.
Коли ж ви повністю ви
користали RRSP, корис
туйтесь TFSA, щоби ваші
інвестиції зростали без
оподаткування. Якщо ви
хочете знизити оподат
ковуваний прибуток після
виходу на пенсію, ужи
вайте TFSA як додаток до
RRSP. Після переведення
RRSP на RRIF (коли вам

виповниться 71 рік), гро
ші, вибрані з RRIF, oподат
ковуються згідно з вашим
податковим рівнем. Тому
додаткові кошти з TFSA
можуть зменшити ваші
податки.
Якщо вам не потрібні
гроші з RRIF/LIF, пере
кладіть їх на TFSA, де вони
будуть інвестовані без
оподаткування, доки вони
вам знадобляться.
Якщо ви отримуєте Old
Age Secutity, Canada Child
Tax Benefit, Employment
Insurance чи Guaranteed
Income Supplement, ко
ристуйтеся TFSA, щоб
уникнути потенційних
зменшень цих платежів,
оскільки гроші з TFSA не
вважаються прибутком.
Ці поради — загального
характеру. Ваша ситуа
ція — унікальна і потребує
персонального аналізу.
Якщо у вас є запитан
ня стосовно TFSA чи ін
ших інвестиційних планів,
звертайтеся до наших
інвестиційних радників
по професійну пораду.
Успішного вам інвесту
вання!
Роман Млинко, CFP
Wealth Management
Consultant
Ukrainian Credit Union
Wealth Management
Group
416-207-9097 x245
rmlynko@ukrainiancu.com,
www.ukrainiancu.com

Зниження податків і програми

податкової допомоги

У

попередньому чис
лі тижневика «Міст»
Жанна Подолюк,
власниця A+TAX &
ACCOUNTING Company,
розпочала консультувати
наших читачів із питань
сплати (повернення) по
датків. Сьогодні розгляне
мо тему «Зниження подат
ків і програми податкової
допомоги».
Бюджетна комісія муні
ципалітету підготувала
план під назвою Enhancing
Toronto's Business Climate,
який передбачає продов
ження трьох видів програм
зі зниження податків для
жителів міста й бізнесів.
План розрахований на 15
років. Його ключові пун
кти — зниження податків
на бізнеси, зменшення
податку на нерухомість
для пенсіонерів із низьким
доходом і інвалідів, подат
кова стимуляція будівниц
тва житла для подальшої
здачі в оренду.
Перед тим, як набути
чинності, план повинен
бути затверджений муні
ципалітетом. У прес-релізі
мерії наголошується, що
на цей рік не заплановано
підвищення податків на
приватну нерухомість.

Податки на нерухомість
будуть нараховуватися
з розрахунку ринкової
вартості житла — current
value assessment (CRA), по
множеної на податковий
коефіцієнт.
Програма Property
Tax Increase Cancellation
Program поширюється на
пенсіонерів із низьким
рівнем достатку і інвалідів.
Згідно із цією програ
мою, вони отримають
можливість скасування
зростання муніципально

го податку на особисте
житло. Документи на цю
програму необхідно пода
вати щороку, навіть якщо
ви вже використовували
її торік.
Дія проґрами поши
рюється на людей віком
від 65 років, у яких сі
мейний дохід нижчий за
$36.000 на рік, котрі мають
особисту нерухомість вар
тістю менш ніж $525.000,
крім того, для осіб від 60
до 64 років, які отриму
ють пенсію Guaranteed

Income Supplement, або
у випадку вдівства при
отриманні Spouse
Allowance, а також для
людей, яким надається
допомога з інвалідності.
Окрім цієї проґрами,
муніципалітет також про
водить програму подат
кової співпраці під на
звою Property Tax Increase
Deferral Program. Ця про
грама також розрахована
на пенсіонерів і інвалідів,
які мають особисте жит
ло.

Також муніципалітет
Торонто надає пенсіоне
рам і інвалідам знижки
щодо оплати рахунка за
водогінну воду.
Дія цієї проґрами роз
повсюджується на лю
дей із сімейним доходом,
нижчим за $50.000, які
використовують щороку
не більше ніж 400 куб. м
водогінної води, зі вста
новленим у помешканні
лічильником використан
ня води, а також на осіб
від 65 років або віком

60—64 роки, які отриму
ють пенсію Guaranteed
Income Supplement, або у
випадку вдівства, при от
риманні Spouse Allowance,
або на людей, старших за
50 років, які отримують
пенсію за пенсійним пла
ном, або на тих, хто отри
мує пенсію з інвалідності.
Додаткову інформа
цію про всі ці програми
ви знайдете на веб-сай
ті: www.toronto.ca/taxes/
property_tax/tax_relief.
A+TAX & ACCOUNTING
COMPANY пропонує спе
ціальну ціну для пенсіо
нерів: Т4A(P), T4A (OAS)
$20.
У наступному номері
тижневик «Міст» продов
жить знайомити своїх чи
тачів з іншими питаннями,
пов’язаними з податками.
Якщо маєте запитання,
телефонуйте: 416-7629500, або пишіть: jpatax@
hotmail.com. Офіс пра
цює 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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