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Mamy dooko a siebie sporo mo liwo ci 
oszcz dzania oraz zarabiania pieni dzy. Je li 
tylko b dziemy otwarci na nowe mo liwo ci, 
wyka emy odrobin  elementarnej inicjatywy 
i wyka emy si  cierpliwo ci  zawsze nam si  
to op aci. 

Dla niecierpliwych ma a wskaz wka - na-
wet tak obecnie lukratywne narz dzie finan-
sowe, jak akcje - chocia by Microsoft, Apple 
czy Amazon - potrzebowa y około 8 lat aby 
z pu apu chodnika si gn  wy yn i szczyt w 
ranking w i przynosi  du e zyski swoim po-
siadaczom. 

Je li kto  liczy na błyskawiczny zysk, gdzie 
nic lub niewiele inwestuj c odniesie spekta-
kularny sukces finansowy, zapewne przedaw-
kowa  filmy z Pablo Escobarem lub Nicolasem 
Cage em. Przy czym, niczego nie ujmuj c 
obydwu d entelmenom. 

To samo dotyczy prywatnych form oszcz -
dzania, nawet w najlepszej ich formie 
i o najkorzystniejszych warunkach. We my 
dla przyk adu prywatne polisy emerytalne 
i oszcz dno ciowe. Tu też potrzeba czasu, 
aby stworzy  kapita , kt ry po odjęciu kosz-
tów b dzie dla nas pracowa  przynosz c 
oczekiwane odsetki. 

A je li ju  m wimy o emeryturach, to mo e 
czas pomy le  aby przenieść swoj  emery-
turę do Portugali

Czemu   

Je li przeniesiemy nasze miejsce sta ego po-
bytu do wspomnianej Portugali mo emy unik-
nąć opodatkowania naszej emerytury. 

Jak to zrobić? 

S  dwie mo liwo ci. Jedna z nich to zakup 
nieruchomo ci na terenie Portugali dom, 
mieszkanie  i wykazanie, i  jest ona u ytko-
wana. Druga, to udokumentowanie pobytu na 
terenie tego kraju d u sze ni  1 3 dni w roku 
i zg oszenie statusu rencisty w odpowiednim 
urz dzie skarbowym. 

Zatem, s o ce i zdrowe powietrze plus pe -
niejszy portfel na spokojne lata to recepta 
udanej emerytury. Czasem Warto Wiedzieć. 

A je li w wieku np. lat 60-ciu stracimy pracę 
a pracodawca, w ramach uznania, przyzna 
nam odprawę, to zamiast j  w pe ni opodat-
kowywać mo emy poprosi  aby pracodawca 
wp aci  j  jako uzupe nienie do naszej pa -
stwowej emerytury, dzi ki czemu opodatko-

wujemy tylko połowę wp aconych rodk w 
i podwy szamy sobie pr g p niejszej eme-
rytury. 

Ale mo na te  dłużej pracować i wyd u y  
sobie samemu, w ten spos b, wiek emerytal-
ny oraz zwi kszy  pu ap wyp acanych w przy-
sz o ci wiadcze . To tylko kwestia wyboru. 

A skoro ju  przeszli my do tematu pracy, to 
porozmawiajmy, jak zrobić aby to pieniądze 
pracowały dla nas? 

Zapewne wi kszo  z nas s ysza a o kryp-
towalutach. Jednak niewiele os b wie, co 
to jest i jak funkcjonuje, a z ca  pewno ci  
jeszcze mniej, e jest mo liwo  posiadania 
portfela najpopularniejszych kryptowalut b -
d cych w obiegu, kt ry to portfel ma funkcję 
inteligentnego kantoru i sam w sieci wyszu-
kuje transakcje i dokonuje ich automatycz-
nie,w naszym imieniu, zarabiaj c dla nas na 
r nicy kursu. I to bez ryzyka! 

Czy to w ogóle możliwe? 

Tak. Poniewa  zawsze dokonywane s  trans-
akcje, bez wzgl du na spadki, czy wzrosty 
kurs w kryptowalut. Podobnie jak w przypad-
ku walut klasycznych. 

Ludzie kupuj  i sprzedaj , a technologia 
Blockchain, na kt rej oparte s  kryptowaluty 
powoli wkracza te  do naszego normalnego, 
e tak powiem, wiata i staje si  przysz o ci . 

„Nestle  i „Carrefour  wprowadzaj  Blockcha-
in do sklep w. Dzi ki temu b dzie mo na ze-
skanowa  smartfonem kod produktu i uzyska  
b yskawicznie informacje o jego pochodzeniu 
i uprawie ro lin, z kt rych powsta  produkt, 
czy warunk w i miejsca, gdzie by  przecho-
wywany i w jaki spos b transportowany. 

Technologia ta opiera si  na decentralizacji, 
czyli nie ma jednej instytucji, kt ra wp ywa 
na cen , wypuszczaj c odpowiednio wi cej 
lub mniej danej waluty na rynek, a przez to 
steruj c jej cen  warto ci . 

Cen  dyktuje sam rynek, czyli kupuj cy 
i sprzedaj cy, na podstawie popytu na dan  
walut . 

A jak ju  jeste my przy temacie technologii, 
to nie mo na nie wspomnie  o platformach 
Robo Advisor.

Platformy te, za drobn  op at , inwestuj  i re-
inwestuj  nasze pien dze w akcje, fundusze, 
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papiery warto ciowe i s  w pe ni zautomaty-
zowane. Szybkość reakcji i niskie koszta 
przyci gaj  spor  rzesz  zainteresowanych 
t  form  inwestycji. 

Podobnie, jak we wspomnianym portfelu 
kryptowalut, tak i tu pracuje dla nas maszy-
na, pewna forma sztucznej inteligencji, kt ra 
spe nia rol  elektronicznego maklera. 

Czy chcemy, czy nie, to si  ju  dzieje wok  
nas. Nie ma sensu ba  si   lub udawa , e 
„lepiej nie wiedzie  i trwa  w tym, co znane. 

Sukces to nie jest ut szcz cia, tylko wynik 
decyzji, po wi cenia, pracy i cierpliwo ci.

Ten poci g i tak ju  jedzie. Je li nie wsi dzie-
my we w a ciwym momencie, zostaniemy na 
stacji sami i  mocno rozgoryczeni, a nast pny 
poci g mo e ju  nie nadjecha . 

Ponadczasowym klasykiem w dziedzinie za-
bezpieczenia s  nieruchomo ci i z oto. 
W dobie polityki tak zwanych „odsetek ze-
rowych , prosz  jednak nie myli  z brakiem 
odsetek przy sp acie kredytu, kredyty te - 
a szczeg lnie na zakup nieruchomo ci - sta y 
si  tak korzystne, e wiele os b, kt rych nie 
by o do tej pory na to sta , wesz y w posia-
danie domu, czy mieszkania i potraktowa y to 
jak inwestycj . 

U ytkowana przez nas nieruchomo  miesz-
kalna dzia a na staro , o ile jest kompletnie 
sp acona, jak dodatkowa emerytura. 

Efekt ten mo na nawet wzmocni , je eli 
sprzedamy swoj  sp acon  nieruchomo , 
zachowuj c prawo do jej u ytkowania po-
przez wpis w wieczystą dzierżawę .

Mo emy wtedy zamieszkiwa  nieruchomo  
bez zmian w dalszym ci gu. Nieruchomo  
zostaje sprzedana po cenie rynkowej, my 
otrzymujemy jednorazową zaliczkę ok. 1/5 
warto ci nieruchomo ci  i procentowo okre-
lon  miesięczną rentę. 

Nasz dodatek do pa stwowej emerytury. 

Mo emy te  wybra  opcj  jednorazowej wy-
płaty ok. 65  warto ci nieruchomo ci  bez 
pobierania miesi cznych wiadcze . 

Jest to zapewne optymalna opcja dla os b 
bezdzietnychh, poniewa  wraz z wpisem 
o u ytkowanie wieczyste przepada nam pra-
wo dziedziczenia. 

Jak wida  opcji zarabiania jest kilka, a prosz  
mi uwierzy , nawet jeszcze wi cej. 

Podstawowa zasada, to wybra  umiej tnie 
lub pozwoli  pom c sobie i doradzi  w tej 
kwestii. 
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„Są tysiące sposobów aby pozbyć się pieniędzy, ale tylko 
dwa aby je pozyskać. Albo ty pracujesz dla pieniędzy, albo 
one pracują dla ciebie.”
/Bernard Baruch - legenda amerykańskiej giełdy/


