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Т

FSA (Tax-Free Sa
vings Account) є найновішим і найгнучкішим реєcтрованим
інвестиційним інструментом на фінансовому ринку,
який з’явився 2009 року в
додаток до таких назагал
відомих реєстрованих
продуктів, як RRSP i RRIF.
Попри всю нескладність цього фінансового
продукту, наш досвід показує, що ТFSA поки що
викликає найбільше запитань щодо його особ
ливостей, способів інвестування, можливостей
відкликання коштів, а також викоpистання ТFSA як
інструменту спадковового
планування.

ÔÔ Хто може
відкрити ТFSA?
Будь-яка особа, яка не
виступає довірчою (trust)
і досягла віку 18 років і
старше, а також має дійсний SIN, може відкрити
ТFSA. Власником TFSA є
особа, що зробила внесок y ТFSA; і на її ім’я реєструється рахунок з СRA
(Податковою аґенцією
Канади). Ви можете дати
кошти вашомy подружжю
на відкриття ТFSA; і при
цьому ні сума, яку ви дали,
ні дохід від інвестицій не
будуть віднесені до вас із

року. Повернення коштів
y рік їх відкликання не рекомендується, так як вся
реінвестована сума стане
об’єктом пеналті в розмірі
1 % щомісячно.

метою оподаткування (tax
attribution).
Якщо ви покинули Канаду, тобто з метою оподаткування ви не є її жителем (non-resident), але
до цього ви інвестували в
ТFSA, вам дозволяється
тримати його відкритим.
Ні сам цей фінансовий
продукт, ні доходи від інвестицій, ні відкликання
коштів не будуть оподатковуватися. Але за роки,
коли ви не живете в Канаді, ТFSA contribution room
не накопичується.

ÔÔ TFSA, RRSP i RRIF

ÔÔ Скільки можна
інвестувати в ТFSA?
Починаючи з 2009 року
СRA визначила щорічний
максимальний внесок у
ТFSA: дoнині це — $5,000.
Не використаний вами
room необмежено переноситься на наступні роки.
Важливо пам’ятати, що
кошти, інвестовані в ТFSA,
не виключаються з доходу з
метою оподаткування.

ÔÔ Види інвестицій y
ТFSA
Кошти, вкладені в ТFSA,
можуть бути інвестованими в ощадні рахунки,
термінові депозити, GIC,
кваліфіковані Мutual Funds
i кваліфіковані stocks.

Хто інвестує
в TFSA і чому?
Основна суть ТFSA закладена в принциповій
особливості цього продукту, а саме: доходи від
інвестицій y ТFSA є звільненими від податку. Тому
розгляньте використання
цієї особливості ТFSA як
способу безподаткового
зростання ваших інвестицій як для короткотермінових, так і довготермінових
фінансових цілей.

ÔÔ Відкликання
коштів із ТFSA
Ви можете відкликати
кошти з ТFSA (відповідно
до умов інвестування), як
основу (principal), так і дохід від інвестицій; і вся ця
сума не буде оподатковуватися. Це відкриває можливість реінвестувати всю
відкликану суму, включаючи знятий дохід від інвестицій, у TFSA наступного

Спільним у всіх трьох
реєстрованих рахунків
є те, що доходи від інвестицій звільнені від
податку. На відміну від
RRSP і RRIF, відкликання
коштів із ТFSA не оподатковуються. ТFSA і RRSP
мають contribution room,
який можна перевірити
в Notice Оf Assessment,
але розраховується він в
інший спосіб. ТFSA не має
визначеного терміну для
внесків (deadline), а внески в ТFSA не є об’єктом
для зменшення податків,
як це властиво для RRSP.
ТFSA не конвертується в
інший реєстрований продукт, як RRSP переводиться у RRIF y рік, коли його
власник досягає віку 71
рік. Інвестування в ТFSA
можливе так довго, як
живе його власник (відповідно до наявного room),
тоді як для RRSP — це
вік власникa 71 рік, а для
RRIF єдиним джерелом
фондів є переведення їх
з RRSP.

наступника (подружжя/
партнера громадянського
шлюбу) на випадок смерті.
Taк, власник-наступник
yспадковує ТFSA абсолютно без податку. TFSA лише
перереєструється після
смерті на ім’я подружжя/
партнера громадянського шлюбу. Призначений
спадкоємець дістане всі
кошти з yспадкованого
ТFSA готівкою, плюс відсотки від інвестування
до дня смерті власника,
без податку, при цьому
занісши у свою податкову декларацію як дохід
лише відсотки від інвестування ТFSA з дня смерті
власника до дня виплати
ТFSA, що є практично мізерною сумою. Не буде
жодного податку на ТFSA
і в фінальній податковій
декларації особи, що померла. Тому ТFSA на нинішній день можна назвати найyніверсальнішим
інструментом спадкового
планування.
Зверніться до кваліфікованих спеціалістів
Української кредитової
спілки за порадою щодо
ваших найоптимальніших
можливостей інвестування в ТFSA у рамках обраної
вами фінансової мети.
Тетяна Басмат
Tetyana Basmat, CFP
Financial Services
Associate
416-762-6961 ext 248
tbasmat@ukrainiancu.
com

ÔÔ TFSA і
планування спадку
Ви можете призначити
спадкоємця або власника-

Tax Season —
—Я

маю постійну
робот у, а л е
також мав додаткову:
давав приватні консультації. Чи я повинен повідомити про ці прибутки,
і скільки податків мені
доведеться платити за
це?
— Якщо ця додаткова
робота була одноразовою акцією (ви давали
консультації й отримали
одноразову оплату), то
можете включити цей
додатковий прибуток до
лінії 104 (інші трудові доходи). Однак, якщо ви
отримували кілька оплат,
це може розглядатися як
self-employed/business
дохід і ви можете списувати видатки, які були
призначені для того, щоб
отримати цей прибуток.
Для цього вам необхідно
заповнити форму T2125,
заяву про підприємницьку
діяльність. Вам не потрібно зареєструвати свій
бізнес, але, залежно від
того, скільки доходу ви
отримуєте, можуть бути

свої переваги для реєстрації. Крім того, якщо
ваш обіг становить більше
за $ 30.000 на рік, вам слід
зареєструватися й збирати ST. Чи це додаткова
робота, чи прибуток від
вашої підприємницької
діяльності — усе це є частиною вашої податкової
декларації (додатково до
вашої основної роботи)
і буде обкладатися податком згідно з вашими
доходом.
— У мене є бізнес в
Онтаріо, але нині весь
мій дохід (100 % від підприємницької діяльності) надходить зі США. Як
мені внести цей дохід
до податкової декларації?
— Іноземний дохід від
комерційної діяльності
буде показаний у канадських доларах. Податок
на цей дохід буде розраховуватися так само, як
для звичайного бізнесу.
— Недавно я розпочав
свій власний надомний
бізнес. У мене є витрати
на створення бізнесу
(купівля обладнання

відповіді на питання

тощо), але я ще не маю
прибутків. Чи повинен я
робити податковий звіт
для бізнесу? Чи можу

я списати мої витрати
для бізнесу?
— Це звучить так, що
ви плануєте продовжу-

вати цей бізнес і в кінцевому підсумку очікуєте
отримати прибуток, тож
ви можете внести свої
бізнес-витрати до вашого
податкового бізнес-звіту
(Т2125), коли заповнюватимете вашу особисту
податкову декларацію.
Якщо ви вкажете невеликі
збитки за перший рік, то
зможете використати їх
проти інших доходів, або
ж ви можете перенести їх
на наступний рік. Однак
ви повинні бути готові
довести СRA, що це — реальний бізнес із реальним
очікуванням прибутку в
майбутньому. В іншому
разі вони можуть уважати ваш бізнес за гобі та
заборонити виробничі
витрати.
— Я працюю за комісійні, які переваги я
маю при заповненні податкової декларації?
— При роботі за комісійні ви маєте змогу зробити відрахування ваших
витрат. Продавці можуть
списувати рекламу, а також 50 % від суми, яку ви
витратили на розваги клі-

єнтів. Видатки на машину,
поштові послуги, на приготування податкового
звіту. Ви також можете
списати розумний відсоток уживання вашого
житла для ведення вашого
бізнесу: страхування, податки на нерухомість, комунальні послуги, оренду
й утримання приміщень.
Сюди не входять відсотки
за іпотечними кредитами.
Ваші витрати не повинні
перевищувати вашого
прибутку.
У наступному випуску «Міст» продовжить
знайомити своїх читачів з іншими питаннями,
пов’язаними з податками.
Якщо маєте запитання,
телефонуйте: 416-7629500, 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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