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DDeetteerrmmiinniinngg  IInnccoommee  ffrroomm  AAsssseettss  
  
aa))  CChheecckkiinngg  aaccccoouunnttss  uussee  tthhee  aavveerraaggee  bbaallaannccee..  
bb))  SSaavviinnggss  aanndd  CCDD''ss,,  uussee  tthhee  ccuurrrreenntt  bbaallaannccee..  
cc))  DDeedduucctt    ppeennaallttiieess    ffrroomm    tthhee    aasssseett    aammoouunntt    ttoo    ddeetteerrmmiinnee    tthhee  ““CCaasshh  VVaalluuee””    ooff    tthhee    aasssseett    ffoorr    iimmppuuttiinngg        
        ppuurrppoosseess..    
dd))  DDoo  nnoott  ddeedduucctt  ppeennaallttiieess  ffrroomm  tthhee  aasssseett  aammoouunntt  wwhheenn  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  ““AAccttuuaall  AAsssseett  IInnccoommee””..  
ee))  FFuunneerraall  oorr  BBuurriiaall  AAccccoouunnttss  aarree  iinncclluuddeedd  aass  aasssseettss  iiff  tthhee  tteennaanntt  hhaass  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  pprriinncciippaall..  
  

OObbttaaiinn,,  aanndd  rreettaaiinn  iinn  tthhee  tteennaanntt  ffiillee,,  aa  ccoommpplleettee  lliisstt  ooff  tthhee  tteennaannttss’’  iinnddiivviidduuaall  ssaavviinnggss  
bboonnddss  ffoorr  vveerriiffiiccaattiioonn  ttoo  aaccccuurraatteellyy  ddeetteerrmmiinnee  iinnccoommee  ffrroomm  aasssseettss..    TThhee  VVaalluuee  ooff  tthhee  
bboonnddss  ==  tthhee  aasssseett  aammoouunntt  XX  tthhee  IInntteerreesstt  RRaattee  ffoorr  tthhee  iinnddiivviidduuaall  bboonnddss  ==  tthhee  aaccttuuaall  

iinnccoommee  ffrroomm  aasssseettss..    TThheessee  aammoouunnttss  vvaarryy  aanndd  mmuusstt  bbee  rreeccaallccuullaatteedd  eevveerryy  yyeeaarr..  
  

SSaavviinnggss  BBoonndd  CCaallccuullaattoorr::  hhttttpp::////wwwwww..ttrreeaassuurryyddiirreecctt..ggoovv//BBCC//SSBBCCPPrriiccee      
DDoowwnnllooaadd  SSaavviinnggss  BBoonndd  WWiizzaarrdd::  hhttttpp::////wwwwww..ttrreeaassuurryyddiirreecctt..ggoovv//iinnddiivv//ttoooollss//ttoooollss__ssaavviinnggssbboonnddwwiizzaarrdd..hhttmm  

  
  
  

CCoouunntt  aass  IInnccoommee::    TThhee  ffuullll  aammoouunntt  ooff  ppeerriiooddiicc  ppaayymmeennttss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  iinnssuurraannccee  ppoolliicciieess..  
  

EExxcceeppttiioonn::    LLoonngg--tteerrmm  ccaarree  ((oorr  nnuurrssiinngg  hhoommee  iinnssuurraannccee))  iinnssuurraannccee  ppaayymmeennttss  iinn  eexxcceessss  ooff  $$118800//ddaayy  mmuusstt  
bbee  ccoouunntteedd  ttoowwaarrdd  tthhee  ggrroossss  aannnnuuaall  iinnccoommee..    
  

CCoouunntt  aass  aann  AAsssseett::    
  

  NNeett  FFaammiillyy  AAsssseettss  iinncclluuddee  tthhee  ccaasshh  vvaalluuee  ooff  lliiffee  iinnssuurraannccee  ppoolliicciieess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  bbeeffoorree  
ddeeaatthh  ((tthhee  ssuurrrreennddeerr  vvaalluuee  ooff  aa  WWhhoollee  LLiiffee  oorr  UUnniivveerrssaall  LLiiffee  ppoolliiccyy))..      

  NNeett  ffaammiillyy  aasssseettss  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  tteerrmm  lliiffee  iinnssuurraannccee  ppoolliicciieess  ((tthheerree  iiss  nnoo  ccaasshh  vvaalluuee))..  
  

  
  

TTrruussttss  iinn  WWhhiicchh  tthhee  TTeennaanntt  oorr  FFaammiillyy  MMeemmbbeerr  IIss  tthhee  GGrraannttoorr::  
  

RReevvooccaabbllee  TTrruussttss::  ((TThhee  ggrraannttoorr  ooff  tthhee  ttrruusstt  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  ffuunnddss  aanndd  ccoouulldd  aammeenndd  tthhee  
tteerrmmss  oorr  rreevvookkee  tthhee  ttrruusstt  aaccccoouunntt..))    IIff  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  tteennaanntt  ffaammiillyy  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  ffuunnddss  
iinn  tthhee  aaccccoouunntt,,  tthhee  ttrruusstt  iiss  ttrreeaatteedd  lliikkee  aannyy  ootthheerr  aasssseett..    TThhee  ccaasshh  vvaalluuee  ooff  tthhee  ttrruusstt  ((tthhee  aammoouunntt  tthhee  ffaammiillyy  
mmeemmbbeerr  wwoouulldd  rreecceeiivvee  iiff  hhee  oorr  sshhee  wwiitthhddrreeww  aallll  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  wwiitthhddrraawwnn))  iiss  aaddddeedd  ttoo  ttoottaall  nneett  aasssseettss..    TThhee  
aaccttuuaall  iinnccoommee  rreecceeiivveedd  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  aaccttuuaall  iinnccoommee  ffrroomm  aasssseettss..  
  

NNoonnrreevvooccaabbllee  ((IIrrrreevvooccaabbllee))  TTrruussttss..    ((TThhee  ggrraannttoorr  ooff  tthhee  ttrruusstt  ccaannnnoott  wwiitthhddrraaww  tthhee  ffuunnddss  aanndd  ggiivveess  uupp  aannyy  
rriigghhtt  ttoo  aammeenndd  tthhee  tteerrmmss  oorr  rreevvookkee  tthhee  ttrruusstt  aaccccoouunntt..))      
  

  IIff  nnoo  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  hhaass  aacccceessss  ttoo  eeiitthheerr  tthhee  pprriinncciippaall  oorr  iinnccoommee  ooff  tthhee  ttrruusstt,,  tthhee  ttrruusstt  iiss  nnoott  
iinncclluuddeedd..    

  

  IIff  oonnllyy  tthhee  iinntteerreesstt  ((nnoonnee  ooff  tthhee  pprriinncciippaall))  ffrroomm  tthhee  ttrruusstt  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aa  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr,,  tthhee  iinntteerreesstt  
iiss  ccoouunntteedd  iinn  aannnnuuaall  iinnccoommee,,  bbuutt  tthhee  bbaallaannccee  iinn  tthhee  ttrruusstt  aaccccoouunntt  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd  aass  aann  aasssseett..      

  

  IIff  aa  tteennaanntt  sseettss  uupp  aa  nnoonnrreevvooccaabbllee  ((iirrrreevvooccaabbllee))  ttrruusstt  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aannootthheerr  ppeerrssoonn  wwhhiillee  
rreessiiddiinngg  iinn  aassssiisstteedd  hhoouussiinngg,,  tthhee  ttrruusstt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aann  aasssseett  ddiissppoosseedd  ooff  ffoorr  lleessss  tthhaann  ffaaiirr  mmaarrkkeett  
vvaalluuee..    PPlleeaassee  rreeffeerr  ttoo  tthhaatt  sseeccttiioonn  ffoorr  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

TTrruussttss  iinn  WWhhiicchh  tthhee  TTeennaanntt  oorr  FFaammiillyy  MMeemmbbeerr  IIss  tthhee  BBeenneeffiicciiaarryy::    
  

PPaayymmeennttss  ffrroomm  aa  ttrruusstt::      
  

  IIff  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  rreecceeiivveess  tthhee  ffuullll  vvaalluuee  ooff  aa  ttrruusstt  aatt  oonnee  ttiimmee,,  tthhee  ffuunnddss  wwoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  lluummpp  
ssuumm  rreecceeiipptt  aanndd  wwoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  aass  aann  aasssseett..    

  IIff  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  rreecceeiivveess  iinntteerreesstt  aanndd//oorr  pprriinncciippaall  ffrroomm  tthhee  ttrruusstt  oonn  aa  ppeerriiooddiicc  bbaassiiss,,  tthhee  ppaayymmeennttss  
wwoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  aass  aannnnuuaall  iinnccoommee..      

  

SSaavviinnggss  BBoonnddss      

IInnssuurraannccee PPoolliicciieess

TTrruusstt AAccccoouunnttss
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EExxaammppllee  ––  PPaayymmeenntt  ooff  PPrriinncciippaall  AAmmoouunnttss  ffrroomm  aa  TTrruusstt  

LLaasstt  yyeeaarr  JJaarreedd  LLeellaanndd  rreecceeiivveedd  $$1188,,000000  ffrroomm  aa  nnoonnrreevvooccaabbllee  ttrruusstt  eessttaabblliisshheedd  bbyy  hhiiss  ppaarreennttss..    TThhee  aattttoorrnneeyy  mmaannaaggiinngg  tthhee  
ttrruusstt  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  $$33,,550000  ooff  tthhee  ffuunnddss  ddiissttrriibbuutteedd  wwaass  iinntteerreesstt  iinnccoommee  aanndd  $$1144,,550000  wwaass  ffrroomm  pprriinncciippaall..  JJaarreedd  rreecceeiivveess  aa  
ppaayymmeenntt  ooff  $$11,,550000  eeaacchh  mmoonntthh  ((aann  aammoouunntt  tthhaatt  iinncclluuddeess  bbootthh  pprriinncciippaall  aanndd  iinntteerreesstt  ffrroomm  tthhee  ttrruusstt))..    TThhee  oowwnneerr  wwiillll  ccoouunntt  tthhee  
eennttiirree  $$1188,,000000  aass  aannnnuuaall  iinnccoommee..  

  

  
aa))  PPaayymmeennttss  oonn  tthhiiss  ttyyppee  ooff  aasssseett  aarree  oofftteenn  rreecceeiivveedd  aass  oonnee  ccoommbbiinneedd  ppaayymmeenntt  tthhaatt  iinncclluuddeess  pprriinncciippaall  

aanndd  iinntteerreesstt..    TThhiiss  ccoommbbiinneedd  ffiigguurree  nneeeeddss  ttoo  bbee  sseeppaarraatteedd  iinnttoo  tthhee  pprriinncciippaall  aanndd  iinntteerreesstt  ppoorrttiioonnss  ooff  
tthhee  ppaayymmeenntt..    ((TThhiiss  ccaann  bbee  ddoonnee  bbyy  rreeffeerrrriinngg  ttoo  aann  aammoorrttiizzaattiioonn  sscchheedduullee  tthhaatt  rreellaatteess  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiicc  
tteerrmm  aanndd  iinntteerreesstt  rraattee  ooff  tthhee  mmoorrttggaaggee..))  

 

bb))  TThhee  aasssseett  vvaalluuee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ““iimmppuutteedd””  iinntteerreesstt  iiss  tthhee  uunnppaaiidd  pprriinncciippaall  bbaallaannccee  aass  ooff  tthhee  eeffffeeccttiivvee  
ddaattee  ooff  tthhee  cceerrttiiffiiccaattiioonn..    SSiinnccee  tthhiiss  aammoouunntt  wwiillll  ccoonnttiinnuuaallllyy  bbee  rreedduucceedd  bbyy  tthhee  pprriinncciippaall  ppoorrttiioonn  ppaaiidd  
dduurriinngg  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr,,  tthhee  oowwnneerr  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhiiss  aammoouunntt  aatt  eeaacchh  aannnnuuaall  
rreecceerrttiiffiiccaattiioonn..      

 

cc))  TThhee  aaccttuuaall  iinnccoommee  ffoorr  tthhee  aasssseett,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  aammoorrttiizzaattiioonn  sscchheedduullee,,  iiss  tthhee  iinntteerreesstt  ppoorrttiioonn  dduuee  ffoorr  
tthhee  1122--mmoonntthh  ppeerriioodd  ffoolllloowwiinngg  tthhee  cceerrttiiffiiccaattiioonn..  

  
  

  
  

MMaarrkkeett  VVaalluuee  ((TTrruuee  &&  FFuullll  VVaalluuee  oonn  TTaaxx  SSttaatteemmeenntt))  lleessss  AAmmoouunntt  OOwweedd  ((LLooaann  BBaallaannccee)),,  lleessss  SSeelllliinngg  CCoossttss  
((1100%%))  ==  CCaasshh  VVaalluuee  XX  22%%  ==  IImmppuutteedd  IInntteerreesstt  
  

RReennttaall  IInnccoommee  aanndd//oorr  CCRRPP  PPaayymmeennttss  lleessss  EExxppeennsseess  ((ttaaxxeess,,  wwaatteerr,,  eettcc..  ppaaiidd  bbyy  tthhee  oowwnneerr))  ==  AAccttuuaall  
IInnccoommee  ffrroomm  tthhee  AAsssseett  
  
 

  
  

  

NNoottee::    RReettiirreemmeenntt  ppllaannss  ooff  aallll  ttyyppeess  ((wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  RRootthh  IIRRAAss  wwhhiillee  tthhee  oowwnneerr  iiss  aalliivvee))  rreeqquuiirree  
mmiinniimmuumm  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ((RRMMDD’’ss))  aannnnuuaallllyy..    OOnnccee  tthhee  RRMMDD’’ss  bbeeggiinn,,  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ppeerriiooddiicc  
ppaayymmeenntt..    PPlleeaassee  rreeffeerr  ttoo  ““BBrriieeff  EExxppllaannaattiioonn  ooff  FFiinnaanncciiaall  TTeerrmmss””  oonn  tthhee  llaasstt  ppaaggee  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt  ffoorr  
aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn..  
  

CCoouunntt  aass  IInnccoommee::    IInncclluuddee  iinn  aannnnuuaall  iinnccoommee  aannyy  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  rreecceeiivveedd  tthhrroouugghh  ppeerriiooddiicc  
ppaayymmeennttss..    DDoo  nnoott  ccoouunntt  tthhee  rreemmaaiinniinngg  bbaallaannccee  aass  aann  aasssseett..      
  

CCoouunntt  aass  aann  AAsssseett::  
aa))  BBaallaanncceess  hheelldd  iinn  rreettiirreemmeenntt  aaccccoouunnttss  aarree  ccoouunntteedd  aass  aasssseettss  iiff  tthhee  mmoonneeyy  iiss  aacccceessssiibbllee  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  

mmeemmbbeerr..    FFoorr  iinnddiivviidduuaallss  ssttiillll  eemmppllooyyeedd,,  aacccceessssiibbllee  aammoouunnttss  aarree  ccoouunntteedd  eevveenn  iiff  wwiitthhddrraawwaall  wwoouulldd  
rreessuulltt  iinn  aa  ppeennaallttyy..    HHoowweevveerr,,  aammoouunnttss  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  aacccceessssiibbllee  oonnllyy  iiff  tthhee  ppeerrssoonn  rreettiirreedd  aarree  nnoott  
ccoouunntteedd..    ((DDoo  nnoott  ccoouunntt  wwiitthhddrraawwaallss  aass  iinnccoommee..))  

bb))  IIRRAA,,  KKeeoogghh,,  aanndd  ssiimmiillaarr  rreettiirreemmeenntt  ssaavviinnggss  aaccccoouunnttss  aarree  ccoouunntteedd  aass  aasssseettss,,  eevveenn  tthhoouugghh  wwiitthhddrraawwaall  
wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  aa  ppeennaallttyy..  

cc))  IInncclluuddee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  ccoommppaannyy  rreettiirreemmeenntt//ppeennssiioonn  ffuunnddss::  
11))  WWhhiillee  aann  iinnddiivviidduuaall  iiss  eemmppllooyyeedd,,  ccoouunntt  oonnllyy  aammoouunnttss  tthhee  ffaammiillyy  ccaann  wwiitthhddrraaww  wwiitthhoouutt  rreettiirriinngg  oorr  

tteerrmmiinnaattiinngg  eemmppllooyymmeenntt..  
22))  AAfftteerr  rreettiirriinngg  oorr  tteerrmmiinnaattiinngg  eemmppllooyymmeenntt,,  ccoouunntt  aass  aann  aasssseett  aannyy  aammoouunntt  tthhee  eemmppllooyyeeee  eelleeccttss  ttoo  

rreecceeiivvee  aass  aa  lluummpp  ssuumm..  
  
  

  
  

CCoouunntt  aass  IInnccoommee::    AAllll  bbeenneeffiittss  rreecceeiivveedd  aass  ppeerriiooddiicc  ppaayymmeennttss..    DDoo  nnoott  ccoouunntt  tthhee  rreemmaaiinniinngg  bbaallaannccee  aass  
aann  aasssseett..    ((GGeenneerraallllyy,,  wwhheenn  tthhee  hhoollddeerr  hhaass  bbeegguunn  rreecceeiivviinngg  aannnnuuiittyy  ppaayymmeennttss,,  tthhee  hhoollddeerr  ccaann  nnoo  lloonnggeerr  
ccoonnvveerrtt  iitt  ttoo  aa  lluummpp  ssuumm  ooff  ccaasshh..))  

AA  MMoorrttggaaggee  oorr  DDeeeedd  ooff TTrruusstt  HHeelldd  bbyy aann AApppplliiccaanntt ((CCoonnttrraacctt ffoorr DDeeeedd))  

DDeetteerrmmiinniinngg  IInnccoommee  ffrroomm  RReeaall  EEssttaattee    

RReettiirreemmeenntt AAccccoouunnttss

AAnnnnuuiittyy CCaallccuullaattiioonnss 
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CCoouunntt  aass  aann  AAsssseett::  
  

WWhheenn  aann  aapppplliiccaanntt  oorr  tteennaanntt  hhaass  tthhee  ooppttiioonn  ooff  wwiitthhddrraawwiinngg  tthhee  bbaallaannccee  iinn  aann  aannnnuuiittyy,,  tthhee  aannnnuuiittyy  wwiillll  bbee  
ttrreeaatteedd  lliikkee  aannyy  ootthheerr  aasssseett..    TThhee  ccaasshh  vvaalluuee  ooff  aann  aannnnuuiittyy  mmuusstt  bbee  ccaallccuullaatteedd  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  ttoottaall  nneett  
aasssseettss..    DDeedduucctt  aannyy  ppeennaallttiieess,,  ssuurrrreennddeerr  ffeeeess  aanndd  ttaaxx  ppeennaallttiieess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ““CCaasshh  VVaalluuee””  ooff  tthhee  aasssseett  
ffoorr  iimmppuuttiinngg  ppuurrppoosseess..    DDoo  nnoott  ddeedduucctt  ppeennaallttiieess  ffrroomm  tthhee  aasssseett  aammoouunntt  wwhheenn  ccaallccuullaattiinngg  ““AAccttuuaall  
AAnnttiicciippaatteedd  AAsssseett  IInnccoommee””..    AA  lluummpp  ssuumm  rreecceeiipptt  iiss  ccoouunntteedd  aass  aann  aasssseett..  

  
  

AApppplliiccaannttss  aanndd  tteennaannttss  mmuusstt  ddeeccllaarree  wwhheetthheerr  aann  aasssseett  hhaass  bbeeeenn  ddiissppoosseedd  ooff  ffoorr  lleessss  tthhaann  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee  
aatt  eeaacchh  cceerrttiiffiiccaattiioonn  aanndd  rreecceerrttiiffiiccaattiioonn..    OOwwnneerrss  mmuusstt  ccoouunntt  aasssseettss  ddiissppoosseedd  ooff  ffoorr  lleessss  tthhaann  ffaaiirr  mmaarrkkeett  
vvaalluuee  dduurriinngg  tthhee  ttwwoo  yyeeaarrss  pprreecceeddiinngg  cceerrttiiffiiccaattiioonn  oorr  rreecceerrttiiffiiccaattiioonn..    TThhee  aammoouunntt  ccoouunntteedd  aass  aann  aasssseett  iiss  tthhee  
ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ccaasshh  vvaalluuee  aanndd  tthhee  aammoouunntt  aaccttuuaallllyy  rreecceeiivveedd..    
 

AAnnyy  aasssseett  tthhaatt  iiss  ddiissppoosseedd  ooff  ffoorr  lleessss  tthhaann  iittss  ffuullll  vvaalluuee  iiss  ccoouunntteedd,,  iinncclluuddiinngg  ccaasshh  ggiiffttss  aass  wweellll  aass  pprrooppeerrttyy..    
TToo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aammoouunntt  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  aawwaayy,,  oowwnneerrss  mmuusstt  ccoommppaarree  tthhee  ccaasshh  vvaalluuee  ooff  tthhee  aasssseett  ttoo  
aannyy  aammoouunntt  rreecceeiivveedd  iinn  ccoommppeennssaattiioonn..  
 

HHoowweevveerr,,  tthhee  rruullee  aapppplliieess  oonnllyy  wwhheenn  tthhee  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee  ooff  aallll  aasssseettss  ggiivveenn  aawwaayy  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  ttwwoo  
yyeeaarrss  eexxcceeeeddss  tthhee  ggrroossss  aammoouunntt  rreecceeiivveedd  bbyy  mmoorree  tthhaann  $$11,,000000..  
 

IIff  aa  tteennaanntt  sseettss  uupp  aa  nnoonnrreevvooccaabbllee  ((iirrrreevvooccaabbllee))  ttrruusstt  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aannootthheerr  ppeerrssoonn  wwhhiillee  rreessiiddiinngg  iinn  
aassssiisstteedd  hhoouussiinngg,,  tthhee  ttrruusstt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aann  aasssseett  ddiissppoosseedd  ooff  ffoorr  lleessss  tthhaann  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee..      
 

  IIff  tthhee  ttrruusstt  hhaass  bbeeeenn  sseett  uupp  ssoo  iinntteerreesstt  iiss  rreeiinnvveesstteedd  iinn  tthhee  ttrruusstt  aanndd  iiss  nnoott  ppaaiidd  bbaacckk  ttoo  tthhee  ccrreeaattoorr,,  
tthhee  ttrruusstt  iiss  ccaallccuullaatteedd  aass  aannyy  ootthheerr  aasssseett  ddiissppoosseedd  ooff  ffoorr  lleessss  tthhaann  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee  ffoorr  ttwwoo  yyeeaarrss  
aanndd  nnoott  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthheerreeaafftteerr..  

  IIff  tthhee  tteennaanntt  rreecceeiivveess  tthhee  iinntteerreesstt  oorr  ootthheerr  iinnccoommee  ffrroomm  tthhee  ttrruusstt,,  iitt  iiss  iinncclluuddeedd  aass  aannnnuuaall  iinnccoommee  
aanndd  tthhee  ttrruusstt  iiss  ccoouunntteedd  aass  aann  aasssseett  ddiissppoosseedd  ooff  ffoorr  lleessss  tthhaann  mmaarrkkeett  vvaalluuee  ffoorr  ttwwoo  yyeeaarrss..    
FFoolllloowwiinngg  tthhee  ttwwoo--yyeeaarr  ppeerriioodd,,  tthhee  oowwnneerr  wwiillll  ccoouunntt  oonnllyy  tthhee  iinnccoommee  ddiissttrriibbuutteedd  ffrroomm  tthhee  ttrruusstt  ttoo  tthhee  
tteennaanntt..  

  
  
  

aa))  TThhee  wwiitthhddrraawwaall  ooff  ccaasshh  oorr  aasssseettss  ffrroomm  aann  iinnvveessttmmeenntt  rreecceeiivveedd  aass  ppeerriiooddiicc  ppaayymmeennttss  
sshhoouulldd  bbee  ccoouunntteedd  aass  iinnccoommee..    IIff  bbeenneeffiittss  aarree  rreecceeiivveedd  tthhrroouugghh  ppeerriiooddiicc  ppaayymmeennttss,,  ddoo  nnoott  
ccoouunntt  aannyy  rreemmaaiinniinngg  aammoouunnttss  iinn  tthhee  aaccccoouunntt  aass  aann  aasssseett..      

bb))  LLuummpp  ssuumm  rreecceeiippttss  ffrroomm  ppeennssiioonn  aanndd  rreettiirreemmeenntt  ffuunnddss  aarree  ccoouunntteedd  aass  aasssseettss..  
  
  

  
  

RReevvooccaabbllee  TTrruussttss::    TThhee  ggrraannttoorr  ooff  tthhee  ttrruusstt  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  ffuunnddss  aanndd  ccoouulldd  aammeenndd  tthhee  tteerrmmss  oorr  
rreevvookkee  tthhee  ttrruusstt  aaccccoouunntt..      
  

NNoonnrreevvooccaabbllee  ((IIrrrreevvooccaabbllee))  TTrruussttss::    TThhee  ggrraannttoorr  ooff  tthhee  ttrruusstt  ccaannnnoott  wwiitthhddrraaww  tthhee  ffuunnddss  aanndd  ggiivveess  uupp  aannyy  rriigghhtt  
ttoo  aammeenndd  tthhee  tteerrmmss  oorr  rreevvookkee  tthhee  ttrruusstt  aaccccoouunntt..      
  

440011((kk)),,    440033((bb))  &&  TTSSAA’’ss::    EEmmppllooyyeerr  ssppoonnssoorreedd  rreettiirreemmeenntt  ssaavviinnggss  ppllaannss  ffuunnddeedd  wwiitthh  mmoonneeyy  ddeedduucctteedd  ffrroomm  yyoouurr  
pprreettaaxx  ssaallaarryy..    YYoouurr  eemmppllooyyeerr  mmaayy  aallssoo  mmaattcchh  ssoommee  oorr  aallll  ooff  yyoouurr  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ppllaann  
yyoouu  ppaarrttiicciippaattee  iinn..    EEmmppllooyyeerr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aarree  ccaalllleedd  nnoonn--eelleeccttiivvee  ddeeffeerrrraallss,,  eemmppllooyyeeee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aarree  ccaalllleedd  
eelleeccttiivvee  ddeeffeerrrraallss..  
  

IIRRAA  --  IInnddiivviidduuaall  rreettiirreemmeenntt  aaccccoouunntt  ((TTrraaddiittiioonnaall  aanndd  RRootthh))::    IInnddiivviidduuaallss  ccaann  ppuutt  uupp  ttoo  $$22,,000000  ppeerr  yyeeaarr  iinn  aann  
IIRRAA..      

  YYoouu  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  5599  11//22,,  oorr  qquuaalliiffyy  ffoorr  aann  eexxcceeppttiioonn,,  ttoo  wwiitthhddrraaww  wwiitthhoouutt  oowwiinngg  aa  1100%%  ppeennaallttyy,,  iinn  
aaddddiittiioonn  ttoo  ttaaxxeess  dduuee  oonn  tthhee  aammoouunntt  yyoouu  ttaakkee  oouutt..    

AAsssseettss  DDiissppoosseedd  ooff  ffoorr  LLeessss  TThhaann  FFaaiirr MMaarrkkeett VVaalluuee 

WWiitthhddrraawwaall ooff CCaasshh oorr AAsssseettss ffrroomm aann IInnvveessttmmeenntt

BBrriieeff  EExxppllaannaattiioonn  ooff  FFiinnaanncciiaall  TTeerrmmss  
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  WWiitthhddrraawwaallss  ffrroomm  ttrraaddiittiioonnaall  IIRRAAss  mmuusstt  bbeeggiinn  bbyy  aaggee  7700  11//22,,  aanndd  aallll  eeaarrnniinnggss  ((pplluuss  aannyy  ddeedduuccttiibbllee  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss))  aarree  ttaaxxeedd  aatt  yyoouurr  ccuurrrreenntt  ttaaxx  rraattee  aass  tthheeyy  aarree  wwiitthhddrraawwnn..    

  WWiitthhddrraawwaallss  ffrroomm  RRootthh  IIRRAAss  aarree  ttaaxx--ffrreeee  aafftteerr  yyoouu  rreeaacchh  aaggee  5599  11//22,,  pprroovviiddeedd  tthhee  aaccccoouunntt  hhaass  bbeeeenn  
ooppeenn  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  RRootthh  IIRRAAss  hhaavvee  nnoo  rreeqquuiirreedd  wwiitthhddrraawwaallss..  

  

AAnnnnuuiittyy::    AAnnnnuuiittyy  rreeffeerrss  ttoo  ddiiffffeerreenntt  kkiinnddss  ooff  ppaayymmeennttss,,  iinnvveessttmmeennttss,,  aanndd  ffiinnaanncciiaall  pprroodduuccttss..    TThheerree  aarree  mmaannyy  
ttyyppeess  ooff  aannnnuuiittiieess;;  lliisstteedd  bbeellooww  aarree  aa  ffeeww  eexxaammpplleess..  
  

11))  MMoosstt  ccoommmmoonnllyy,,  aann  aannnnuuiittyy  ddeessccrriibbeess  tthhee  aammoouunntt  yyoouu  rreecceeiivvee  ffrroomm  yyoouurr  ppeennssiioonn  eeaacchh  yyeeaarr,,  uussuuaallllyy  iinn  
mmoonntthhllyy  iinnssttaallllmmeennttss..      

22))  AAnnnnuuiittyy  aallssoo  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aannnnuuaall  iinnccoommee  yyoouu  rreecceeiivvee  ffrroomm  aannyy  ssoouurrccee,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ssoouurrccee  iittsseellff..    
33))  SSoommee  ttaaxx--ddeeffeerrrreedd  rreettiirreemmeenntt  ssaavviinnggss  ppllaannss  aarree  ccaalllleedd  aannnnuuiittiieess..    
44))  AAnn  aannnnuuiittyy  ccaann  bbee  ppaarrtt  ooff  aa  qquuaalliiffiieedd  ppllaann,,  ssuucchh  aass  aa  440011((kk))  oorr  ttaaxx--sshheelltteerreedd  aannnnuuiittyy  aanndd  yyoouu  ttyyppiiccaallllyy  

bbeeggiinn  ttoo  rreecceeiivvee  iinnccoommee  ffrroomm  tthhee  aannnnuuiittyy  wwhheenn  yyoouu  rreettiirree..    
55))  YYoouu  ccaann  bbuuyy  aa  nnoonnqquuaalliiffiieedd  ddeeffeerrrreedd  aannnnuuiittyy  wwhhiillee  yyoouu''rree  wwoorrkkiinngg  aanndd  ggeett  iinnccoommee  ffrroomm  iitt  wwhheenn  yyoouu  

rreettiirree..    WWiitthh  nnoonnqquuaalliiffiieedd  aannnnuuiittiieess,,  tthheerree  aarree  nnoo  rreeqquuiirreedd  wwiitthhddrraawwaallss..  
66))  YYoouu  ccaann  bbuuyy  aann  iimmmmeeddiiaattee  aannnnuuiittyy  wwhheenn  yyoouu  rreettiirree  aanndd  rreecceeiivvee  mmoonntthhllyy  ppaayymmeennttss  aass  lloonngg  aass  yyoouu  lliivvee..      
77))  MMoosstt  aannnnuuiittiieess  cchhaarrggee  ssuurrrreennddeerr  oorr  wwiitthhddrraawwaall  ffeeeess..    IInn  aaddddiittiioonn,,  eeaarrllyy  wwiitthhddrraawwaall  uussuuaallllyy  rreessuullttss  iinn  ttaaxx  

ppeennaallttiieess..  
  

KKeeoogghh  PPllaann::    KKeeoogghhss  aarree  qquuaalliiffiieedd  rreettiirreemmeenntt  ppllaannss  ffoorr  sseellff--eemmppllooyyeedd  ppeeooppllee,,  ssmmaallll--bbuussiinneessss  oowwnneerrss,,  aanndd  
ootthheerrss  iinn  ssiimmiillaarr  wwoorrkk  ssiittuuaattiioonnss..  

  TThheerree  mmaayy  bbee  ppeennaallttiieess  ffoorr  wwiitthhddrraawwaallss  bbeeffoorree  yyoouu  rreeaacchh  aaggee  5599  ½½..  
  YYoouu  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbeeggiinn  wwiitthhddrraawwaallss  bbyy  aaggee  7700  11//22..    
  

QQuuaalliiffiieedd  RReettiirreemmeenntt  PPllaann::    QQuuaalliiffiieedd  rreettiirreemmeenntt  ppllaannss  aarree  eemmppllooyyeerr--ssppoonnssoorreedd,,  ttaaxx--ddeeffeerrrreedd  ppllaannss  ttoo  wwhhiicchh  
yyoouu  ccoonnttrriibbuuttee  oorr  ttoo  wwhhiicchh  yyoouu  aanndd  yyoouurr  eemmppllooyyeerr  bbootthh  ccoonnttrriibbuuttee..  
  

  IIff  yyoouu  wwiitthhddrraaww  ffrroomm  aannyy  ooff  tthheessee  ppllaannss  bbeeffoorree  yyoouu  rreeaacchh  aaggee  5599  11//22,,  yyoouu''llll  oowwee  aa  ppeennaallttyy  aass  wweellll  aass  tthhee  
iinnccoommee  ttaaxx  tthhaatt''ss  dduuee,,  uunnlleessss  yyoouu  qquuaalliiffyy  ffoorr  oonnee  ooff  tthhee  eexxcceeppttiioonnss  ssppeelllleedd  oouutt  iinn  tthhee  ffeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  
ccooddee..  

  

NNoonnqquuaalliiffiieedd  PPllaann::      NNoonnqquuaalliiffiieedd  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aarree  mmaaddee  wwiitthh  ppoosstt--ttaaxx  ddoollllaarrss,,  aalltthhoouugghh  aannyy  eeaarrnniinnggss  iinn  tthhee  
ppllaann  aaccccuummuullaattee  oonn  aa  ttaaxx--ddeeffeerrrreedd  bbaassiiss..    
  

  YYoouu  mmuusstt  ppoossttppoonnee  wwiitthhddrraawwaallss  ttoo  aaggee  5599  11//22  ttoo  aavvooiidd  ppeennaallttyy..  
  TThhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  yyoouu  ttoo  bbeeggiinn  wwiitthhddrraawwaallss  aatt  aaggee  7700  11//22..    

  

TTyyppeess  ooff  RReettiirreemmeenntt  PPllaannss  tthhaatt  RReeqquuiirree  MMiinniimmuumm  DDiissttrriibbuuttiioonnss  ((RRMMDD’’ss))::      
  

  TThhee  RRMMDD  rruulleess  aappppllyy  ttoo  aallll  eemmppllooyyeerr  ssppoonnssoorreedd  rreettiirreemmeenntt  ppllaannss,,  iinncclluuddiinngg  pprrooffiitt--sshhaarriinngg  ppllaannss,,  
440011((kk))  ppllaannss,,  440033((bb))  ppllaannss,,  aanndd  445577((bb))  ppllaannss..    

  TThhee  RRMMDD  rruulleess  aallssoo  aappppllyy  ttoo  ttrraaddiittiioonnaall  IIRRAAss  aanndd  IIRRAA--bbaasseedd  ppllaannss  ssuucchh  aass  SSEEPPss,,  SSAARRSSEEPPss,,  
aanndd  SSIIMMPPLLEE  IIRRAAss..    

  TThhee  RRMMDD  rruulleess  aallssoo  aappppllyy  ttoo  RRootthh  440011((kk))  aaccccoouunnttss..    
  TThhee  RRMMDD  rruulleess  ddoo  nnoott  aappppllyy  ttoo  RRootthh  IIRRAAss  wwhhiillee  tthhee  oowwnneerr  iiss  aalliivvee..  

  

DDeeaaddlliinnee  ffoorr  RReecceeiivviinngg  aa  RRMMDD  ffrroomm  aann  IIRRAA::    AAnn  aaccccoouunntt  oowwnneerr  mmuusstt  ttaakkee  tthhee  ffiirrsstt  RRMMDD  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  
hhee  oorr  sshhee  ttuurrnnss  7700  ½½..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ffiirrsstt  RRMMDD  ppaayymmeenntt  ccaann  bbee  ddeellaayyeedd  uunnttiill  AApprriill  11sstt  ooff  tthhee  yyeeaarr  ffoolllloowwiinngg  tthhee  
yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  hhee  oorr  sshhee  ttuurrnnss  7700  ½½..  FFoorr  aallll  ssuubbsseeqquueenntt  yyeeaarrss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ffiirrsstt  RRMMDD  wwaass  ppaaiidd  
bbyy  AApprriill  11sstt,,  tthhee  aaccccoouunntt  oowwnneerr  mmuusstt  ttaakkee  tthhee  RRMMDD  bbyy  DDeecceemmbbeerr  3311sstt  ooff  tthhee  yyeeaarr..  
  

DDeeaaddlliinnee  ffoorr  RReecceeiivviinngg  aa  RRMMDD  ffrroomm  aa  PPeennssiioonn  PPllaann::    TThhee  aaccccoouunntt  oowwnneerr  mmuusstt  wwiitthhddrraaww  RReeqquuiirreedd  MMiinniimmuumm  
DDiissttrriibbuuttiioonnss  ((RRMMDD’’ss))  aannnnuuaallllyy  ssttaarrttiinngg  wwiitthh  tthhee  yyeeaarr  tthhaatt  hhee  oorr  sshhee  rreeaacchheess  7700  ½½  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oorr  tthhee  yyeeaarr  iinn  
wwhhiicchh  hhee  oorr  sshhee  rreettiirreess  iiff  tthheeyy  rreettiirree  aafftteerr  7700  ½½..      
  

LLiiffee  EEssttaattee::    AA  lliiffee  eessttaattee  iiss  aa  tteerrmm  uusseedd  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  oowwnneerrsshhiipp  ooff  llaanndd  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  aa  ppeerrssoonn''ss  lliiffee..  TThhee  
oowwnneerr  ooff  aa  lliiffee  eessttaattee  iiss  ccaalllleedd  aa  ""lliiffee  tteennaanntt""..    IInn  ssuucchh  aann  aarrrraannggeemmeenntt  tthhee  lliiffee  tteennaanntt  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppoosssseessss  
tthhee  llaanndd  ffoorr  hhiiss  nnaattuurraall  lliiffee..      
  
  


