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Jak przetrwać
Apokalipsa automatyzacji pracy
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Wstęp

W przeszłości mogłeś przetrwać, o ile nie byłeś najwolniejszą gazelą. 
Dziś możesz biec w środku stada i nadal przetrwać. Ale jutro musisz 
być szybki i zwinny, aby przeżyć.

Automatyzacja przebiega z zawrotną prędkością. Zastąpił już niezliczone miejsca 
pracy, a wiele innych spada na jego bezpośrednią ścieżkę. Ale zapewnia również 
nowe możliwości, jeśli jesteś wystarczająco inteligentny, aby z nich skorzystać.

Czy Twoja kariera jest bezpieczna przed automatyzacją? Czy popychasz swoje 
dzieci w kierunku zawodów, które wkrótce staną się przestarzałe? Jakie miejsca 
pracy przetrwają? Co możesz zrobić, aby zarabiać bez tradycyjnej pracy? Jak 
chronić swoje ciężko zarobione oszczędności w niepewnych czasach? Ten raport 
ma na celu odpowiedzieć na te i inne pytania.

Pomimo sensacyjnych nagłówków gazet i oportunistycznej polityki dotyczącej 
zagrożeń, jakie automatyzacja stanowi dla stabilności społeczno-ekonomicznej, przy 
w pełni poinformowanej, odpowiednio wykształconej populacji, w najbliższej 
przyszłości czeka nas więcej szans niż zagrożeń.

Automatyzacja ma miejsce od czasu rewolucji przemysłowej, która 
zastąpiła pracę ludzi maszynami. Wraz z rozwojem technologii i 
ewolucją automatyzacji ewoluował krajobraz społeczno-ekonomiczny 
ludzkiej cywilizacji.

Na przykład rewolucja przemysłowa zakłóciła stulecia 
multidyscyplinarnych rzemiosł i zawodów, w których chałupnictwo 
składające się z jednostek lub małych grup ludzi przeprowadzało cały 
proces produkcji. Najlepsza technologia łączy informacje ze światem 
fizycznym w celu uzyskania bardziej efektywnego wyniku.

Technologia łączy się z informacjami w obszarach takich jak projektowanie 3D i 
produkcja osobista, tworzenie i publikowanie treści, administracja biznesowa, 
tworzenie sieci kontaktów, marketing, lokalna produkcja żywności,



edukacja i wiele więcej. Każdy z tych obszarów oferuje szeroki zakres karier. A 
internet i aplikacje do współdzielenia zadań umożliwiają osobom 
samozatrudnionym wiele sposobów zarabiania na życie w pełnym wymiarze 
godzin bez tradycyjnej pracy.

Ludzie mają potrzeby i pragnienia, które mogą być spełnione tylko przez 
innych ludzi. Obejmują one rozrywkę, plotki (wiadomości i opinie), 
doświadczenia, sztukę, sport, wyśmienitą kuchnię, muzykę, debaty, 
towarzystwo, mentoring, modę, urodę, zdrowie itp.

Po zidentyfikowaniu zrównoważonego zawodu, który odpowiada Twoim umiejętnościom, 
talentom i potrzebom, nauka oszczędzania pieniędzy i bezpiecznego inwestowania 
oszczędności jest niezbędna do zabezpieczenia Ciebie i Twojej rodziny w niepewnych 
ekonomicznie czasach. Obejmuje to ochronę twoich ciężko zarobionych pieniędzy przed 
poborcą podatkowym.

Ty i ludzie, na których ci zależy, musicie nauczyć się przetrwać poza 
obecnym systemem, ponieważ nie chcecie być od niego zależni, gdy się 
zawali. Ten raport to dobry początek. Jeśli chcesz więcej takich 
informacji, dołączRynki kontr .

http://countermarkets.com/agorism-community/


Jakie zawody są bezpieczne przed automatyzacją i 
przejęciem przez robota?

Złowieszcze ostrzeżenia o zbliżającym się przejęciu ludzkich miejsc pracy 
przez roboty wciąż mnożą się w mediach. Niektóre z nich brzmią jak kiepskie 
science fiction, ale istnieją wyraźne wskaźniki, które pokazują, w jaki sposób 
automatyzacja już uczyniła ludzką pracę bardziej kosztownym i mniej 
wydajnym środkiem produkcji w wielu sektorach.

Na poniższej grafice możemy zobaczyć, jaki to już ma wpływ na 
pracowników fabryki.



Największy na świecie producent elektroniki, Foxconn, posunął się nawet do 
opracowania trójfazowego planu niemal całkowitego przekształcenia swojej 
ogromnej siły roboczej wFoxboty .

Therozwój autonomicznych pojazdów i dronów mają sprawić, że prawie wszyscy 
kierowcy i personel dostawczy staną się przestarzałi, podczas gdy zrobotyzowani 
ochroniarze, policyjne boty, roboty-barmani, kucharze, roboty rolnicze, a nawet 
roboty piechoty mają zepchnąć wszystkie te zawody na pierwszej linii w 
zapomnienie.

Kiedy jednak mówimy o automatyzacji, to jest to coś więcej niż 
zastąpienie fizycznych zadań. Sztuczna inteligencja umożliwia 
automatyzację również niefizycznych linii pracy.

Na następnym wykresie zobaczysz, że jedno z głównych zagrożeń nie ma nic 
wspólnego z pracą fizyczną, ale występuje w sektorze ubezpieczeń.

https://www.youtube.com/watch?v=rDr7DD1sZb4
http://www.theverge.com/2016/12/30/14128870/foxconn-robots-automation-apple-iphone-china-manufacturing


Wiele osób, które obecnie zajmują stanowiska kierownicze średniego szczebla lub 
stanowiska wymagające wysokiego poziomu wykształcenia, może sądzić, że będą one 
odporne na zastąpienie, ale niemądre byłoby przyglądanie się obecnemu trendowi 
polegającemu na zastępowaniu głównie nisko wykwalifikowanych i nisko płatnych miejsc 
pracy i stwierdzić, że nie będzie się rozszerzać po drabinie.

Miejsca pracy w całym biznesie i finansach zostaną mocno dotknięte, podobnie 
jak ubezpieczyciele: księgowi, księgowi, audytorzy, urzędnicy kredytowi, 
kasjerzy, urzędnicy i pracownicy usług pocztowych zostaną łatwo zastąpieni 
przez sztuczną inteligencję. Zawody prawnicze to kolejny bardzo zaludniony 
sektor, który będzie miał trudności, ponieważ zapotrzebowanie na sekretarki, 
asystentów prawnych i protokolantów sądowych będzie spadać.

A jeśli eksperci mają rację w swoich przewidywaniach, najlepsi liderzy 
biznesu również mogą nie być odporni. Niedawno powiedział to Jack 
Ma z AlibabySami prezesi może być na rąbaniu, idąc tak

http://www.kitv.com/story/35223186/jack-ma-in-30-years-the-best-ceo-could-be-a-robot


aż do przewidzenia, że   „za 30 lat robot prawdopodobnie pojawi się na okładce 
magazynu Time jako najlepszy dyrektor generalny”. Ma maluje ponury obraz 
tego, jak mogą wyglądać trzy dekady przejściowe dla tych, którzy „nie są 
przygotowani na przewrót, jaki przyniesie technologia”. Ma uważa, że   mamy 
jeszcze 5-10 lat, zanim osiągniemy najbardziej krytyczne poziomy bezrobocia 
stworzone przez automatyzację.

Poniższe dwa wykresy ilustrują ogromny wpływ, jaki oczekuje się, że ta 
„czwarta rewolucja przemysłowa” będzie miała zarówno w krajach 
rozwijających się, jak i rozwiniętych, gdy konwersja na roboty i sztuczną 
inteligencję przyspieszy na całej planecie.

Zdjęcia pochodzą zFuturyzm

https://futurism.com/images/universal-basic-income-answer-automation/


Oczywiście rządy na całym świecie biorą pod uwagę potencjalnie najgorszy 
scenariusz i opracowują własne rozwiązania, z których jednym jest 
odrodzenie idei uniwersalnego dochodu podstawowego, który 
zagwarantuje jakąś symboliczną zapłatę za egzystencję. Podobnie jak w 
przypadku prawie wszystkich rozwiązań rządowych, to bardzo dobrze może 
skończyć się tworzeniem kaskady kolejnych problemów. Zmniejsza to 
również rolę ludzkich ambicji i niezależności, jednocześnie przypisując jakąś 
podstawową wartość życiu ludzkiemu.

Niektóre firmy produkcyjne starają się utrzymać ludzką siłę roboczą poprzez 
wprowadzenie ulepszeń fizycznych i umysłowych. Być może może to być 
ważny środek zaradczy, aby zminimalizować przeciwstawne relacje z 
automatyzacją i zamiast tego szukać współpracy



jeden. Jednak okaże się, jak ludzie przyjmą to, co można postrzegać 
jako pierwszy krok w kierunku zostania cyborgiem. Ci rozszerzeni 
pracownicy są określani jakoOperator 4.0 i posiadałby następujące 
cechy

Super silny–W fabrykach, magazynach i na placach budowy pracownicy wyposażeni w 
egzoszkielety mogą oferować większą elastyczność, jednocześnie ciesząc się zwiększoną 
siłą do wykonywania bieżących zadań, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia 
pracowników.

Super poinformowany–Na przykład dzięki inteligentnym okularom pracownicy mogą 
uzyskiwać informacje znacznie szybciej, unikając w ten sposób przestojów w badaniach, 
długich sesji szkoleniowych oraz czasochłonnych grupowych spotkań dotyczących 
strategii i projektowania. Komunikacja w czasie rzeczywistym między pracodawcami a 
pracownikami w miejscu pracy i poza nim umożliwi bezprecedensową współpracę i 
wydajność.

Mądrze byłoby przeczytać te drogowskazy w ich obecnym kształcie i jak 
najszybciej rozpocząć ocenę najlepszych sposobów wykorzystania technologii na 
naszą korzyść – lub ominięcia jej, jeśli zajdzie taka potrzeba – byśmy nie zostali 
zleceni na zewnątrz, zamienieni w cyborgi lub pozostawione wyłącznie na pastwę 
interwencji rządu.

Najpierw musimy określić, co czyni nas wyjątkowymi ludźmi, abyśmy mogli 
przetrwać przejęcie kariery i uzyskać najlepszą pozycję, aby finansowo 
prosperować po drugiej stronie tej rewolucji technologicznej.

Dostępny jest doskonały zasób, który ocenia procentową szansę na to, 
że Twoja praca zostanie zlecona robotom i sztucznej inteligencji. 
Bardziej niż same konkretne zadania, które możesz wprowadzić i 
uzyskać wynikiTutaj ,wraz z pełnym72-stronicowy bezpłatny raport ,
należy zwrócić uwagę na ogólne elementy ludzkie, które pojawiają się 
w pozornie odmiennych zawodach. To właśnie te cechy będą prawie 
niemożliwe do powielenia i znajdują odzwierciedlenie na stanowiskach 
o najniższym procencie szans na outsourcing.

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://www.npr.org/sections/money/2015/05/21/408234543/will-your-job-be-done-by-a-machine
http://theconversation.com/introducing-operator-4-0-a-tech-augmented-human-worker-74117




Krytyczne rozumowanie

Zdolność konceptualizacji, projektowania i interpretowania złożonego 
zestawu informacji często wykracza poza zwykłą wiedzę o bazach 
danych, którą posiadają komputery. Można to postrzegać jako 
„dlaczego” coś należy zrobić, a nie „jak”. Co więcej, krytyczne 
rozumowanie jest drogą do identyfikacji problemów (czasamipotencjał
problemy) i pokonywanie ich za pomocą rozwiązań „nieszablonowych”. 
Każdy z zawodów inżynierskich, analitycznych i architektonicznych 
posiada tę bardzo potrzebną cechę. Co więcej, są to podstawowe 
elementy budowy firm, wprowadzając w ten sposób potrzebę 
negocjacji, kolejną umiejętność, w której ludzie będą przodować w 
dającej się przewidzieć przyszłości.

Intuicja

Być może najlepszą ilustracją tej jakości jest praca policji. Wiele zrobiono z 
policji robotów i botów bezpieczeństwa. Chociaż są one już wykorzystywane 
do obserwacji, patroli i operacji ratowniczych, jeśli chodzi o patrolowanie w 
świecie rzeczywistym i dochodzenie karne, nie ma substytutu dla rodzaju 
ludzkiej intuicji, która jest często nazywana „przeczuciem”. Pojawia się 
również w każdym zawodzie, który opiera się na diagnozie, która ponownie 
jest często połączeniem surowych danych i kontekstu, który jako istota 
ludzka opiera się na wiedzy empirycznej. Ta cecha w naturalny sposób 
wzmacnia krytyczne rozumowanie i umożliwia typ myślenia, który posiada 
większość przedsiębiorców – tzwuczucieże istnieje potrzeba czegoś, czego 
wcześniej nie brano pod uwagę, oraz chęć podjęcia ryzyka, które czasami 
jest sprzeczne z tym, co sugerowałoby modelowanie komputerowe.

Kreatywność

Artyści, pisarze i artyści estradowi mogą początkowo przychodzić na myśl jako ludzie 
z natury kreatywni, ale zdolność twórcza ludzi jest subtelnością, która pojawia się w 
prawie wszystkich dziedzinach życia i prowadzi bezpośrednio do innowacji na duże i 
małe sposoby. Nawet w najczystszej postaci sztuczna inteligencja ma trudności z 
tworzeniem sztuki. Oto, co wydarzyło się wostatnie badania Gdzie

https://arxiv.org/pdf/1704.03057.pdf


AI otrzymała zadanie oceny sztuki dziecięcej i stworzenia czegoś nowego. 
„Stworzył” coś, czego żadne dziecko nie uznałoby za zabawne; w 
rzeczywistości niepokojący i przerażający byłby lepszym opisem, jak widać 
na każdym z obrazów po prawej stronie:

To podkreśla ogromną rozbieżność między tym, jak komputer widzi 
informacje, a tym, jak widzi je człowiek.

Umiejętności społeczne

Chociaż naukowcy twierdzą, że osiągnęli postęp w tworzeniu „społecznych” i 
„emocjonalnych”humanoidalne roboty które mogą stać się opiekunami, 
nauczycielami, mentorami i towarzyszami, większość badań sugeruje wrodzoną 
ironię, że im bardziej realistyczny staje się robot, tym bardziej „przerażająca” wydaje 
się interakcja z nim. To, czy barierę tę można pokonać poprzez ekspozycję, dopiero 
się okaże, ale zawody tak pozornie niepowiązane, jak public relations, pielęgniarstwo, 
doradcy zawodowi, mówcy motywacyjni, terapeuci i dyrektorzy zakładów 
pogrzebowych prawdopodobnie będą się rozwijać.

Złożoność ludzkich emocji jest ledwie rozumiana przez innych ludzi – w tym 
przez samozrozumienie. Poszukujemy kontaktów z innymi ludźmi, którzy 
mogą dać nam wgląd, który pomoże nam się rozwijać i stać się lepszymi nie 
tylko w tym, co robimy, ale także w tym, kim jesteśmy. Budujemy

http://www.activistpost.com/2013/07/the-evolution-of-humanoid-robot.html


relacje w domu iw miejscu pracy, które uwzględniają opinie i doświadczenia 
innych. Oczekujemy, że artyści, sportowcy i artyści estradowi będą inspirować 
się ich występami, a nie tylko katalogować swoje osiągnięcia. Szukamy wiedzy 
nie tylko po to, aby poinformować nas, jak coś zrobić, ale także po to, aby lepiej 
zrozumieć, dlaczego ważne jest, aby się uczyć. To właśnie ludzkie wartości 
niematerialne i głębia sprawiają, że zaprojektowanie dominującej sztucznej 
inteligencji, która może całkowicie zastąpić ludzkie zatrudnienie, jest niezwykle 
trudne.

Lista zawodów bezpiecznych przed automatyzacją:

Krytyczne rozumowanie
• Inżynieria (oprogramowanie, sprzęt, elektryka, budownictwo)
• Hipoteza danych, analiza i architektura
• Podejmowanie decyzji i zarządzanie
• Majsterkowanie i renowacja domu (złota rączka, hydraulicy, dekarze, 

malarze, elektrycy, architektura krajobrazu itp.)
• Mechanika wszelkiego rodzaju
• kosmetyczki

Intuicyjny
• Policja i ochrona
• Arbitrzy (osoby procesowe, sędziowie, dyplomaci)
• Sprzedaż osobista (produkty finansowe, nieruchomości, pojazdy, 

maszyny B2B)
• Doradcy

Twórczy
• Pisarze beletrystyki i opinii
• Artyści wszelkiego rodzaju

• Fotografowie i kamerzyści
• Artyści (aktorzy, muzycy, tancerze, sportowcy)
• Redaktorzy treści i personel pomocniczy
• Kucharze (wysoki poziom)

Umiejętności społeczne (inteligencja emocjonalna)
• Opiekunowie (pielęgniarki, pomocnicy pielęgniarek, osoby towarzyszące)



• Public relations
• Przewodnicy wycieczek i atrakcji
• Terapeuci i psycholodzy
• Trenerzy, mentorzy i tutorzy
• Mówcy motywacyjni
• Dyrektorzy zakładów pogrzebowych

Powinniśmy starać się pozostać elastyczni, pozostać kreatywni i budować naszą inteligencję 
emocjonalną na równi z naszą inteligencją intelektualną i naszymi umiejętnościami. Im 
lepszymi ludźmi możemy się stać, tym ostatecznie będziemy bezpieczniejsi od wszelkiego 
rodzaju automatyzacji, która stara się nas kopiować i zastępować.



Jak zarabiać teraz bez tradycyjnej pracy

Chociaż wydaje się, że cała gospodarka zbiera chmury burzowe, zarabianie 
pieniędzy jako przedsiębiorca lub wolny strzelec nigdy nie było łatwiejsze. 
Istnieją niezliczone narzędzia i zasoby, które pomogą Ci odnieść sukces. W 
rzeczywistości możliwości są tak ogromne, że może być trudno wiedzieć, od 
czego zacząć.

Zauważenie różnicy między przedsiębiorcą a freelancerem to dobry 
początek. Przedsiębiorca to ktoś, kto buduje biznes wokół rozwiązywania 
problemów lub wypełniania luki na rynku. Freelancer to samozatrudniony 
wykonawca, który wynajmuje swoją wiedzę, umiejętności, kreatywność i siłę 
roboczą potrzebującym klientom. Na przykład właściciel restauracji jest 
przedsiębiorcą, a kierowca Uber Eats, który dostarcza jedzenie, jest 
freelancerem. Zazwyczaj przedsiębiorca ma więcej



ryzyko i więcej korzyści, podczas gdy freelancer ma mniej nagród, ale więcej 
wolności.

Następnie podjęcie decyzji, w jakiej branży pracować i jaki produkt lub usługę 
oferować, może być wyzwaniem. Jestem wielkim zwolennikiem szkoły myślenia 
„podążaj za swoją pasją”. Życie jest krótkie. Szkoda tracić czas na coś, na czym 
ci nie zależy. Nie mogę tego udowodnić, ale założę się, że to też szkodzi 
zdrowiu. Co więcej, nie czujesz się jak w pracy, kiedy jesteś jej pasjonatem. Po 
prostu czuję, że żyję, naprawdę żyję. Uczyń zabawę swoją pracą.

Zamień swoją pasję w dochód

Żyjemy w niesamowitych czasach. Internet i inne technologie umożliwiają 
każdemu czerpanie zysków z każdej niszy. Skoncentrowanie się na swoich 
pasjach daje przewagę, ponieważ już uczestniczysz w tych rynkach i 
prawdopodobnie znasz największych influencerów, blogi, kanały YouTube i 
marki produktów w tej przestrzeni. Ta wyjątkowa świadomość pozwala 
odkryć niedostatecznie zaspokojone potrzeby społeczności.

Nie wiesz, czym się pasjonujesz?

Jakie są Twoje zainteresowania? Co robisz, kiedy nie pracujesz? O czym 
lubisz się uczyć? Jaką zmianę chcesz zobaczyć na świecie? Gdybyś miał 
wszystkie potrzebne pieniądze, nad czym byś pracował?

Po zidentyfikowaniu swojej pasji znalezienie sposobu na zarabianie pieniędzy nie 
jest skomplikowane, ale wymaga ciężkiej pracy i poświęcenia. Pamiętaj o mądrych 
słowach wNajbogatszy człowiek w Babilonie , „Bogactwo rośnie tam, gdzie ludzie 
wykorzystują energię”.

Projekty związane z pasją mogą zaczynać się jako dodatkowe zajęcie w wolnym 
czasie. Z kolei freelancerzy mają możliwość natychmiastowego zarabiania w pełnym 
wymiarze godzin za pomocą aplikacji, które łączą Cię z klientami. Wszystko zależy od 
tego, jak zdecydujesz się zarabiać w swojej branży.

http://amzn.to/2sy7r4g


Produkt, usługa lub treść?

Wybór odpowiedniego produktu lub usługi w swojej niszy może być 
wyzwaniem. Walczę z tym każdego dnia. Żyjemy w czasach, w których 
wydaje się, że nowi przedsiębiorcy mają większy wybór niż tylko „produkty i 
usługi”. W rzeczywistości można powiedzieć, że jest więcej niż 3 szerokie 
kategorie do wyboru:

1. Produkty – Sprzedaż produktów fizycznych lub cyfrowych

2. Usługi — Kontraktowanie talentów i siły roboczej

3. Treść – Tworzenie informacji, rozrywki lub sztuki.

W przeszłości jedna osoba potrzebowała większej organizacji, aby pomóc w tworzeniu 
czegokolwiek w powyższych kategoriach. Obecnie istnieją narzędzia umożliwiające 
zarabianie pieniędzy w praktycznie każdej dziedzinie. Nawiasem mówiąc, szkolenie, 
którego potrzebujesz, aby odnieść sukces, jest również łatwo dostępne online. Tradycyjny 
college jest śmiertelnie przestarzały, ale to temat na inny artykuł.

Zrób listę wszystkich produktów, usług, szkoleń, aplikacji, narzędzi, 
wydarzeń i treści w swojej niszy. Czego brakuje? Jakie masz 
zastrzeżenia do istniejących ofert? Jak możesz je poprawić?

Opracowanie nowego produktu lub firmy wymaga z góry czasu i pieniędzy, 
ale jest to coś, co można szybko skalować i uczynić cię bardzo bogatym. Ale 
jako przedsiębiorca również ryzykujesz utratę tej inwestycji, jeśli się nie 
powiedzie; mając na uwadze, że niezależny dostawca usług i twórcy treści 
mogą rozpocząć pracę od razu, ale zazwyczaj można ich skalować tylko do 
dostępnych godzin pracy i poziomu wiedzy.

Działamy w branży treści, co sprawia, że   ten raport, który czytasz, jest 
„produktem”. Jednak twórcy treści mogą być zarówno przedsiębiorcami, jak i 
freelancerami, produktami lub usługami. Czasami twórcy treści po prostu 
generują potencjalnych klientów dla innych produktów i usług.



Na przykład Infowars jest w rzeczywistości firmą zajmującą się suplementami, która 
wykorzystuje media (treść) jako generator leadów.

Podobnie CNN tworzy treści pomagające sprzedawać Viagrę i broń wojenną. 
Dzięki narzędziom takim jak WordPress i YouTube każdy może tworzyć treści 
i zdobywać odbiorców, ale nadal potrzebujesz czegoś do promowania. Jest 
to szczególnie ważne, ponieważ sieci reklamowe nadal demonetyzują 
określone treści.

Często nie trzeba wymyślać czegoś nowego. Wiele produktów lub usług, 
które kochasz, będzie miało programy partnerskie, które płacą prowizję za 
polecenia. Możesz opracować sposoby ich promowania i sprzedaży.

Teraz zbadajmy najlepsze możliwości zarabiania pieniędzy w 2017 roku bez 
tradycyjnej pracy.

Tworzenie i sprzedaż produktów



Mój najstarszy syn niedawno zrobił prawo jazdy. Jako rodzic uczący się w domu, który 
gardzi prawdziwą pracą, pomogłem mu założyć firmę, aby zarobić wystarczająco dużo, by 
kupić sobie samochód (i nauczyć go nowych umiejętności).

Po zbadaniu potencjalnych pomysłów biznesowych umożliwiających osiągnięcie tego 
wyczynu zdecydowaliśmy się opracować produkt marki własnej i sprzedawać go za 
pośrednictwem Amazon FBA. Postępowaliśmy zgodnie z prostymi instrukcjami ekspertów 
krok po kroku. Dzięki temu udało nam się wystartować na Amazon w niecały miesiąc.



W ciągu 120 dni mój syn zarobił wystarczająco dużo, by kupić ładnego Jeepa 
Cherokee Sport i opłacić światową wycieczkę szkolną do Machu Picchu w Peru. 
Zajęło to tylko tyle czasu, ponieważ zapasy szybko się wyczerpały i były 
niedostępne przez kilka tygodni.

Ta strategia codziennie tworzy nowych milionerów, ale wiąże się z pewnymi 
wyzwaniami, takimi jak wybór odpowiedniego produktu i wymaga trochę kapitału 
na początek. Stał się też bardziej konkurencyjny. Jednak wciąż istnieją możliwości 
tworzenia odnoszących sukcesy marek w każdej branży.

Poniżej znajdują się podstawowe kroki, które wykonaliśmy wraz z linkami do wykorzystanych 
zasobów:

FBA Amazona

Amazon jest trzecią najczęściej odwiedzaną witryną w Stanach Zjednoczonych i ma ich 
okołopół miliardazapisane karty kredytowe gotowe do zakupów jednym kliknięciem na 
całym świecie. Jeśli sprzedajesz produkty fizyczne lub cyfrowe, musisz korzystać z 
Amazon.

Program FBA umożliwia wysyłanie fizycznych produktów do magazynów 
Amazona w celu obsługi sprzedaży, przetwarzania, dostawy, zwrotów i 
obsługi klienta. Trzy strategie, których ludzie używają do zarabiania 
pieniędzy na Amazon, to arbitraż detaliczny, produkty marek własnych i 
produkty niestandardowe. Pierwszy miesiąc FBA jest bezpłatny, a następnie 
kosztuje 40 USD miesięcznie. Ponadto Amazon pobiera prowizję i opłaty za 
odbiór i pakowanie, gdy coś sprzedajesz. Oto dobry szybki startprzewodnik 
po Amazon FBA i andoskonały podcast o procesie.

Kroki prowadzące do wprowadzenia produktu marki własnej na Amazon:

1. Wybierz produkt, którym pokochasz się chwalić

2. Znajdź dobrego dostawcę (Alibaba )

3. Zamów próbki i wprowadź zmiany i ulepszenia

http://www.alibaba.com/
http://theamazingseller.com/
http://www.amazon.com/Amazon-Selling-Blueprint-Private-Label-Product-ebook/dp/B017ROWWMK?tag=permacultucom-20
http://www.amazon.com/Amazon-Selling-Blueprint-Private-Label-Product-ebook/dp/B017ROWWMK?tag=permacultucom-20


4. Zrób logo dla własnej marki (Pięćrr ) i uzyskaj UPC (Po prostu kody 
kreskowe )

5. Zorganizuj wysyłkę do USA i Amazon (Deringer )

6. Utwórz listę Amazon z niesamowitymi zdjęciami (Fiverr - patrz poniżej)

7. Uzyskaj recenzje produktów (znajomi i rodzina)

8. Uruchom promocje i prezenty (Tomoson )

9. Uruchom reklamy Amazon Pay-Per-Click

10. Skonfiguruj systemy zbierania opinii od klientów (sprzedawca )

11. Rozwijaj kanały sprzedaży poza Amazon (Shopify, Jet, eBay)

Możesz także z powodzeniem wprowadzać produkty „cyfrowe” na 
Amazon, w tym książki, raporty specjalne, filmy, muzykę i inne, chociaż 
kanałów zarabiania na treściach cyfrowych jest znacznie więcej.

Usługa, freelancerzy i ekonomia aplikacji

Jeśli istnieje sposób, w jaki możesz zapewnić wartość innym, prawdopodobnie 
istnieje aplikacja, która połączy Cię z klientami. Większość koncentruje się na 
podstawowych zadaniach, w których można zdobyć doświadczenie i zacząć 
szlifować kilka cennych umiejętności. A jeśli się przyłożysz i rozwiniesz dobrą 
reputację w tych sieciach, możesz zapewnić sobie wygodne życie. Aby to zrobić, 
musisz traktować te aplikacje jak prawdziwą pracę lub firmę; pracuj 8-10 godzin 
dziennie, dobrze obsługuj klientów i reinwestuj część zysków, aby poprawić swoje 
umiejętności i wydajność.

Oto niektóre z najlepszych niezależnych aplikacji z możliwościami na poziomie 
podstawowym:

Znajomość obsługi komputera

https://www.salesbacker.com/
https://www.tomoson.com/
http://www.anderinger.com/
https://www.upccode.net/order_form_upc.php
https://www.upccode.net/order_form_upc.php
https://www.fiverr.com/


Jak można przeczytać w powyższym projekcie, zatrudniliśmy dwóch różnych freelancerów 
Pięćrr do projektowania graficznego i edycji zdjęć. Zatrudniłem także programistów, 
pisarzy, artystów zajmujących się kolorowaniem, lektorów i montażystów wideo na Fiverr. 
W rzeczywistości tysiące ludzi żyje na Fiverr w pełnym wymiarze godzin, co daje im 
niezależność lokalizacyjną (mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie). Przeczytaj 
kilka historii sukcesu Fiverr o sześciocyfrowych dochodach wraz ze wskazówkami na ten 
tematartykuł Forbesa . Sprawdź równieżten podcast uczyć się więcej. Kolejną popularną 
witryną dla projektantów, programistów, programistów i dostawców treści jest
Freelancer.com . Nie masz żadnej z tych umiejętności? Naucz się ich dzięki kursom wideo 
w miejscach takich jakLynda IUdemy . Możesz także wykorzystać te umiejętności do 
tworzenia własnych produktów, takich jak strony internetowe, aplikacje, oprogramowanie 
jako usługa (SaaS) i treści.

Opieka nad zwierzętami

Powiedz, że kochasz psy. To Twoja pasja i chciałbyś zarabiać na pracy z nimi. 
Jeśli nie masz cierpliwości ani pieniędzy, aby stworzyć produkt dla psów, 
oferowanie usługi to najszybsza droga do zarobku. Zarabiaj jako wyprowadzacz 
psów lub opiekun dzięki aplikacjom takim jakWędrowiec , Chodzenie wagą , I
PiesPróżnia . Zarejestruj się na wszystkich trzech i zmiażdż to. Tam

https://dogvacay.com/
https://wagwalking.com/dog-walker
https://www.rover.com/dog-walking/
http://www.udemy.com/
https://www.lynda.com/
https://www.freelancer.com/
http://www.lancetamashiro.com/
https://www.forbes.com/sites/laurashin/2016/05/31/how-these-3-people-make-6-figures-a-year-on-fiverr/
https://www.fiverr.com/


to także niezliczone pomysły na produkty dla zwierząt domowych, w tym produkty cyfrowe, takie jak książki 

kucharskie dotyczące karmy dla psów, filmy szkoleniowe itp.

Napędowy

Jazda dlaUbera LubLyft to najpopularniejsza usługa w ekonomii aplikacji. Istnieje 
jednak wiele innych usług związanych z prowadzeniem pojazdów, takich jak 
UberEats i dostawa. Jeśli masz ciężarówkę, możesz korzystać z aplikacji takich jak 
Laleczka aby połączyć się z klientami, którzy się przeprowadzają, potrzebują 
dostawy mebli i sprzętu lub mają śmieci do wywiezienia.

Ogólna pomoc

Aplikacje takie jakZadanieKrólik i NextDoor to usługi, które łączą ze sobą sąsiadów na 
nieformalnym rynku. TaskRabbit jest opisywany jako internetowy i mobilny rynek, który 
dopasowuje pracę freelancerów do lokalnego zapotrzebowania, umożliwiając 
konsumentom znalezienie natychmiastowej pomocy w codziennych zadaniach, w tym w 
sprzątaniu, przeprowadzkach, dostawach i pracach majsterkowiczów.Następne drzwi to 
prywatna sieć społecznościowa dla Twojej okolicy, która jest mniej formalna, ale jest 
świetna dla opiekunek. Bardziej wykwalifikowani wykonawcy, tacy jak budowniczowie, 
hydraulicy i elektrycy, mogą z nich korzystaćLista Angie aby rozszerzyć ich zasięg.

Kulinarny

Czy jesteś szefem kuchni lub kimś, kto uwielbia gotować, ale nienawidzi długich godzin i 
stresu związanego z prowadzeniem tradycyjnej restauracji? Teraz możesz zarabiać na 
życie jako prywatny szef kuchni według własnego harmonogramu dzięki aplikacjom 
takim jak Jeść z ,Uczta ,ChefXChange ,Dzielenie się posiłkiem , i więcej.

Technika i mechanika

Inne interesujące możliwości sieci aplikacji obejmują pomoc ludziom w 
konfigurowaniu podcastów i sprzętu wideo lub naprawianiu ich komputerówWitaj 
Tech ; lub zostać mechanikiem, który wykonuje wizyty domowe za pomocąKlucz .

Twórcy treści

https://getwrench.com/
https://www.hellotech.com/
https://www.mealsharing.com/
https://www.chefxchange.com/
https://eatfeastly.com/
https://www.eatwith.com/
https://www.angieslist.com/
https://nextdoor.com/
https://www.taskrabbit.com/
https://dolly.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab.eats&hl=en
https://www.lyft.com/drive-%20with-lyft?ref=CHRISTIAN493814
https://www.uber.com/


Nie tak dawno twórcy musieli znaleźć dużą firmę, w której mogliby 
pracować, aby zarabiać na produkcji treści. Z tego powodu trudno było 
przebić się na pola dziennikarskie, fotograficzne, filmowe, muzyczne, 
radiowe i wydawnicze. Dzisiaj każdy może tworzyć niesamowite treści i 
zarabiać na nich. Nawet mój 9-latek ma kanał na YouTubie, choć 
musieliśmy skłamać co do jego wieku, żeby go założyć ;)

Aby zarabiać pieniądze, musisz dokładnie przemyśleć cel i dostarczanie 
swoich treści. Innymi słowy, skup się na swojej niszy i opierając się na 
głównych platformach, na których publikujesz swoje treści. Nawiasem 
mówiąc, nawet jeśli tworzysz treści jako freelancer dla innych osób lub 
organizacji, powinieneś również budować własną publiczność fanów.

Kevin Kelly, redaktor założycielPrzewodowymagazynu i byłego redaktora 
naczelnegoRecenzja całej Ziemi, napisał artykuł wyjaśniający, jak możesz odnieść 
sukces, jeśli masz „1000 Prawdziwych Fanów ”.

On pisze:

Aby odnieść sukces jako twórca, nie potrzebujesz milionów. Nie 
potrzebujesz milionów dolarów ani milionów klientów, milionów klientów 
ani milionów fanów. Aby zarabiać na życie jako rzemieślnik, fotograf, 
muzyk, projektant, autor, animator, twórca aplikacji, przedsiębiorca lub 
wynalazca, potrzebujesz tylko tysięcy prawdziwych fanów.

Prawdziwy fan to fan, który kupi wszystko, co wyprodukujesz. Ci 
zagorzali fani przejadą 200 mil, żeby zobaczyć, jak śpiewasz; kupią 
twoją książkę w twardej i miękkiej oprawie oraz w wersji dźwiękowej; 
kupią twoją następną figurkę niewidoczną; zapłacą za najlepszą wersję 
DVD Twojego bezpłatnego kanału na YouTube; będą pojawiać się na 
stole Twojego szefa kuchni raz w miesiącu. Jeśli masz mniej więcej 
tysiąc takich prawdziwych fanów (zwanych również superfanami), 
możesz zarabiać na życie — jeśli zadowala Cię zarabianie na życie, ale 
nie fortuna.

Oto jak działa matematyka. Musisz spełnić dwa kryteria. Po pierwsze, 
każdego roku musisz stworzyć tyle, ile możesz zarobić średnio

http://kk.org/thetechnium/1000-true-fans/


wiek, 100 $ zysku od każdego prawdziwego fana. W niektórych dziedzinach 
sztuki i biznesie jest to łatwiejsze niż w innych, ale jest to dobre kreatywne 
wyzwanie w każdej dziedzinie, ponieważ zawsze łatwiej i lepiej jest dać 
swoim istniejącym klientom więcej niż znaleźć nowych fanów.

Po drugie, musisz mieć bezpośredni kontakt z fanami. Oznacza to, że muszą ci 
zapłacić bezpośrednio. Możesz zachować całe ich wsparcie, w przeciwieństwie 
do niewielkiego procentu ich opłat, które możesz otrzymać od wytwórni 
muzycznej, wydawcy, studia, sprzedawcy lub innego pośrednika. Jeśli 
zatrzymasz pełne 100 $ każdego prawdziwego fana, potrzebujesz tylko 1000 z 
nich, aby zarobić 100 000 $ rocznie. To jest życie dla większości ludzi.

Jak wspomniano wcześniej, treści lub media są zwykle generatorem leadów dla 
innych produktów i usług. Zastanów się, jak możesz spakować swoją pracę w 
produkty dla prawdziwych fanów. Mogą to być czapki, koszule, naklejki, 
podpisane książki, zdjęcia lub odbitki. Rozejrzyj się wokół, co inni robią w Twojej 
przestrzeni i odzwierciedlaj to, co robią z Twoim wyjątkowym rozbłyskiem.

Brzmi groźnie? Przyjrzyjmy się niektórym podstawowym kategoriom tworzenia treści 
oraz podstawowym krokom i dostępnym narzędziom, aby odnieść sukces.

Dziennikarstwo

Czy chcesz być reporterem śledczym, autorem opinii, autorem, redaktorem biuletynu 
lub blogerem? Nic nie stoi na przeszkodzie. Założenie własnej witryny jest proste
Blogger lub zWordpress , ustawićPatreon i zacznij pisać. Lub napisz dalejSteemit i 
zarabiaj w kryptowalucie. Następnie najważniejszym narzędziem jest menedżer list e-
mailowych MailChimp . Właśnie tego używasz do budowania tysięcy prawdziwych 
fanów i zarządzania nimi. Jest to lista, którą kontrolujesz, w przeciwieństwie do 
Twittera, Facebooka i Instagrama (które są również ważne do skonfigurowania i 
utrzymywania). Aby uzyskać większą ekspozycję, zaproponuj pisanie dla większych 
witryn w swojej niszy. Zawsze szukają wysokiej jakości oryginalnych treści. Możesz 
także łatwo samodzielnie publikować biuletyny, e-booki lub pełnometrażowe 
manuskrypty w formacie PDF lub za pośrednictwem Bezpośrednie wydawnictwo 
Kindle .

https://kdp.amazon.com/en_US/
http://eepurl.com/cRhA6f
https://steemit.com/
https://www.patreon.com/
https://www.patreon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OBsJSWblLxY
http://www.bloggersecret.com/


Fotografia

Czy lubisz robić zdjęcia? Prawdopodobnie już udostępniasz je w mediach 
społecznościowych, zwłaszcza na platformach fotograficznych, takich jak Pinterest, 
Instagram i Snapchat. To świetne miejsca do budowania grona odbiorców, ale jeśli 
chcesz zarabiać na swoich zdjęciach, sprawdźZadowolony Kubek ,piana ,Fotolio I
ZdjęcieSchronienie . Wykonaj czynności opisane w poprzedniej sekcji, aby hostować 
własną witrynę z portfolio i zbudować listę e-mailową. Oferuj stronom internetowym 
korzystanie z bezpłatnych obrazów, jeśli zawierają one źródło i linki do Twojej pracy.

Wideo

Wideo to najpotężniejsza forma treści. Umiejętności uczenia się związane z produkcją 
wysokiej jakości filmów są bardzo cenne. Niezależnie od tego, czy chcesz zostać 
vlogerem, czy animatorem, możesz znaleźć szkolenia i oprogramowanie, które 
pomogą Ci odnieść sukces. Programy do edycji wideo, takie jakAdobe Premier Pro ,
Final Cut Pro (Apple) , LubFilmora mieć obszerne samouczki na YouTube. 
Oprogramowanie do animacji, npMaja ,Adobe Edge IMikser Jest

https://www.blender.org/
https://www.adobe.com/products/edge-animate.html
https://www.autodesk.com/products/maya/overview
https://filmora.wondershare.com/
https://www.apple.com/final-cut-pro/
http://www.adobe.com/products/premiere.html
http://www.adobe.com/products/premiere.html
https://www.photoshelter.com/features/ecommerce
https://www.fotolia.com/Info/Contributors
https://www.fotolia.com/Info/Contributors
https://www.foap.com/
https://www.smugmug.com/features/sell-photos-online?


ułatwiając tworzenie wysokiej jakości animacji. Gdy zdobędziesz już podstawowe 
umiejętności w zakresie tych programów, możesz oferować swoje usługi na Fiverr 
i Freelancer, aby zdobyć doświadczenie lub pracować nad własnymi projektami dla 
YouTube, Amazon lub innych miejsc.

Muzyka i dźwięk

Pamiętasz, jak ludzie słuchali radia naziemnego? KUPA ŚMIECHU! W tamtych 
czasach było wielu strażników, którzy „nadawali” twoją muzykę lub głos. 
Dzisiaj wystarczy porządny mikrofon i darmowe oprogramowanie, np
Śmiałość LubGarageBand a Twój podcast jest wyłączony i działa. Łatwo jest 
przechowywać gotowe pliki wLibsyn ISoundCloud lub wtyczkę do swojego 
bloga i skieruj kanał do iTunes,Zszywacz , I Google Play . Stwórz własny 
program lub album i wypromuj go, lub wykorzystaj swoje umiejętności, aby 
pomóc innym w tworzeniu niesamowitego dźwięku.

Kiedy zaczynasz, może wydawać się to przytłaczające, ale jesteś tak 
mądry i zdolny jak każdy, kto opanował te umiejętności. Jeśli poświęcisz 
się jednej z tych ścieżek, założę się, że będziesz zaskoczony, ile 
pieniędzy możesz zarobić w krótkim czasie.

https://play.google.com/music/podcasts/publish
https://www.stitcher.com/
https://soundcloud.com/
https://www.libsyn.com/podcast-hosting-services/
https://www.apple.com/mac/garageband/
http://www.audacityteam.org/


Plan finansowy poza siecią: od zera do 
milionów

Istnieją trzy unikalne umiejętności opanowania pieniędzy: zarabianie 
pieniędzy, oszczędzanie pieniędzy i inwestowanie pieniędzy. Niestety, nasze 
żałosne szkoły rządowe nie uczą żadnej z tych ważnych umiejętności. 
Musimy nauczyć się ich sami.

Po zobowiązaniu się do oszczędzania pieniędzy podjęcie decyzji, jak je chronić i 
rozwijać, staje się wyzwaniem, zwłaszcza jeśli nie chcemy być narażeni na 
sfałszowany system na Wall Street.

Oszczędzać pieniądze

Każdy, kto ma dochód, może pomnażać majątek. Nie ma znaczenia, ile 
zarabiasz, możesz zwiększyć bogactwo, jeśli zobowiążesz się do oszczędzania



niewielką część swoich dochodów i przeznaczyć te fundusze na pracę dla siebie. 
Zaczyna się od planu oszczędności i dyscypliny, aby odłożyć gratyfikację na 
przyszłość.

Jedna książka może radykalnie pomóc ci w zdobyciu odpowiedniego sposobu myślenia, aby stać się 
bardziej zdyscyplinowanym oszczędzającym. Jest wypełniona ponadczasową mądrością i 
praktycznymi radami.

Rekomendacja książki jestNajbogatszy człowiek w Babilonie .

Historia opowiedziana jest poprzez przypowieść o podróży biednego robotnika, który stał się 
najbogatszym człowiekiem w starożytnym Babilonie. Udoskonalił lekcje wyciągnięte od 
swojego mentora, aby zbudować swoje 5 praw dotyczących uprawy złota (bogactwa) dla 
swoich dzieci.

5 praw złota:

1. Złoto przychodzi chętnie iw coraz większej ilości do każdego człowieka, który 
odłoży nie mniej niż jedną dziesiątą swoich zarobków na stworzenie majątku na 
przyszłość swoją i swojej rodziny. (Zaoszczędź 10% wszystkiego, co zarobisz.)

http://amzn.to/2uWS7zm


2. Złoto pracuje pilnie iz zadowoleniem dla mądrego właściciela, który 
znajduje dla niego zyskowne zajęcie, mnożąc się jak stada na polu. 
(Zainwestuj swoje oszczędności, aby Twoje pieniądze pracowały dla 
Ciebie.)

3. Złoto trzyma się ochrony ostrożnego właściciela, który inwestuje je 
pod radą ludzi mądrych w obchodzeniu się z nim. (Nie ufaj swoim 
oszczędnościom amatorom.)

4. Złoto wymyka się człowiekowi, który inwestuje je w interesy lub cele, 
z którymi nie jest zaznajomiony lub które nie są akceptowane przez 
tych, którzy są biegli w jego utrzymywaniu. (Nie inwestuj w rzeczy, 
których nie rozumiesz.)

5. Złoto ucieka przed człowiekiem, który zmusza je do niemożliwych zarobków lub 
który postępuje za kuszącymi radami oszustów i intrygantów, lub który zawierza je 
własnemu brakowi doświadczenia i romantycznym pragnieniom w inwestowaniu. 
(Bądź cierpliwy. Nie bądź chciwy. Bezpieczne inwestycje o stałym oprocentowaniu.)

The Laws of Gold to tylko mały przedsmak tej książki, ale prawdziwa wartość 
tkwi w opowieściach. Dobrze jest posłuchać go ponownieSłyszalny kilka razy w 
roku dla inspiracji.

Inwestycje poza siecią: od zera do milionów

Gdy masz wystarczającą motywację, aby zacząć oszczędzać i inwestować, 
trudno jest wiedzieć, od czego zacząć gromadzenie bogactwa. Wiele zależy 
od tego, jakie są Twoje cele.

Czy próbujesz przygotować się na katastrofy? Czy chcesz stworzyć 
niezależność stylu życia? Marzysz o wygodnej emeryturze? A może 
chcesz stać się obrzydliwie bogaty?

Jeśli jesteś kimś takim jak ja, do pewnego stopnia chcesz to wszystko osiągnąć. 
Może to jednak wydawać się przytłaczające, zwłaszcza gdy jesteś w środku

http://amzn.to/2duAYFT


zadłużenia i mieć ograniczone oszczędności każdego miesiąca. Mając to na uwadze, 
poniższy harmonogram zaczyna się od zera, zakłada pewien dług i zapewnia ścieżkę do 
tworzenia bogactwa.

Zainwestowanie pierwszych 10 000 $ oszczędności nie jest bardzo skomplikowane. 
Większość z tych funduszy pozostanie dla Ciebie natychmiast dostępna w sytuacjach 
awaryjnych, takich jak utrata pracy, kontuzja lub szerszy kryzys finansowy. Po tym 
okresie ważniejsze staje się strategiczne podejście do ochrony pieniędzy i 
wykorzystywania ich do pracy dla Ciebie.

Oto sugerowany plan finansowy, który zabezpieczy cię przed potencjalnymi 
katastrofami i zacznie powiększać twoje bogactwo poza Wall Street oraz pomoże 
uniknąć mafii podatkowej.

1. Spiżarnia żywności

Zanim zainwestujesz w cokolwiek innego, upewnij się, że Twoja spiżarnia ma zapasy 
na co najmniej 2 miesiące. Jak wynika z „hierarchii potrzeb” Maslowa, głównym celem 
jest przetrwanie fizyczne. Kupuj tylko to, co jesz. Nie potrzebujesz wymyślnych, 
długoterminowych liofilizowanych posiłków. Koszt będzie się różnić w zależności od 
upodobań i wielkości rodziny, ale może być konieczne zainwestowanie około 500–
1500 USD, aby zbudować spiżarnię.

2. Gotówka w Cookie Jar

Następnie zatrzymaj około 1500 $ jako gotówkę w swoim posiadaniu jako krótkoterminowe



oszczędności na sytuacje awaryjne, takie jak awaria samochodu. Lub 
wykorzystaj te pieniądze na niespodziewane okazje, na przykład gdy traktor 
ogrodowy, którego chciałeś, jest na Craigslist za znacznie mniej niż koszt 
detaliczny. Gotówka pod ręką pozwala szybko działać, gdy pojawiają się 
atrakcyjne okazje, ale pamiętaj, aby zawsze uzupełniać słoik z ciasteczkami.

3. Oszczędności bankowe

Poza słoikiem z ciasteczkami mądrze jest zgromadzić co najmniej 3 miesiące 
minimalnych wydatków na utrzymanie na swoim koncie bankowym. Ta kwota 
oszczędności średnioterminowych może pomóc Ci przetrwać prawie każdą sytuację 
awaryjną bez konieczności szukania pomocy u innych osób. Jeśli doznałeś kontuzji lub 
straciłeś pracę, 3-miesięczne rezerwy na czynsz/kredyt hipoteczny i media plus 2-
miesięczne wyżywienie dają ci dużo możliwości wyzdrowienia.

4. Spłać zły dług

Złe długi obejmują karty kredytowe, kredyty samochodowe, a nawet kredyty 
studenckie. Jeśli twoim celem jest niezależność, koszty te mogą cię 
ogromnie obciążyć. Z reguły dług o najwyższym oprocentowaniu powinien 
być spłacany najszybciej. Co dobrego jest w uzyskaniu 5% zysku z 
oszczędności, jeśli karta kredytowa obciąża saldo w wysokości 8%? Spłać je.

5. Metale szlachetne



Żadna lista inwestycji off-grid nie jest kompletna bez uwzględnienia metali 
szlachetnych. Historycznie rzecz biorąc, metale takie jak złoto i srebro 
dobrze radziły sobie z zapewnieniem bogactwa. Zapewniają ochronę 
twojego bogactwa, gdy rządy zawyżają swoje waluty (co wszyscy robią). 
Skorzystaj z fizycznej dostawy srebra i złota do domunasz polecany 
dostawca .

6. Samorozwój

Niezależnie od tego, czy pracujesz na tradycyjnym etacie, czy pracujesz na własny 
rachunek, inwestowanie w swoją wiedzę i umiejętności to prawdopodobnie 
najcenniejsza rzecz, jaką możesz zrobić ze swoimi oszczędnościami - dzięki za 
czytelników ;). Co więcej, doświadczenie i umiejętności są jedyną formą bogactwa, 
której nie można ci odebrać. Nawet jeśli straciłeś wszystko inne, ta inwestycja 
pozwala ci odbudować swój poprzedni status znacznie szybciej niż wcześniej. Nie 
oznacza to zaciągania pożyczek i powrotu na studia. Ucz się przez działanie.

7. Ekwipunek na Niepodległość

Zainwestuj w narzędzia i sprzęt, które dodają niezależności do Twojego życia. 
Może to być system zasilania energią słoneczną dla Twojego domu, sprzęt 
kapitałowy dla Twojej firmy lub gospodarstwa, broń i amunicja, woda deszczowa

http://bit.ly/2dLc2h9
http://bit.ly/2dLc2h9


zbieranie i filtry do wody w całym domu, sprzęt do parzenia lub 
fermentacji lub cokolwiek innego, co daje większą samodzielność. Ten 
sprzęt zwraca się z czasem.

8. Ubezpieczenie na życie

Wiem, że ubezpieczenie na życie brzmi nudno, ale to dlatego, że większość ludzi nie 
rozumie swoich opcji. Ubezpieczenia na życie są zwolnione z większości regulacji 
bankowych i sprawozdawczości dla rządu. Jest to prywatna umowa między Tobą a 
firmą ubezpieczeniową, w której wartość Twojej polisy rośnie bez podatku. Możesz 
pożyczyć wartość pieniężną swojej polisy w dowolnym momencie z dowolnego 
powodu, działając w ten sposób jak własny bank. Potężny środek transportu używany 
przez ultrabogatych do zabezpieczenia swojego majątku nazywa się wypłacającą 
dywidendę polisą ubezpieczeniową na całe życie. Pełne korzyści płynące z tych zasad 
są doskonale zilustrowane w tej bardzo polecanej książce Zostań swoim własnym 
bankierem przez Nelsona Nasha. Aby rozpocząć taką politykę, skontaktuj sięMC 
Laubscher z bogactwa Walhalli .

9. Maksymalny poziom HSA

Załóż i w pełni sfinansuj Zdrowotne Konto Oszczędnościowe (HSA). Maksymalna kwota, jaką 
możesz wpłacić w 2017 r., wynosi 3400 USD (6750 USD na rodzinę). HSA są „potrójnie wolne 
od podatku”: wkładasz do nich pieniądze przed opodatkowaniem, dochód jest wolny od 
podatku i możesz wypłacać pieniądze bez płacenia podatków, o ile są one wykorzystywane 
na pokrycie kosztów leczenia. Większość rodzinnych polis ubezpieczenia zdrowotnego ma 
roczne odliczenia w wysokości 5000 USD lub więcej, więc HSA oferują sposób na pokrycie 
tych wydatków bez podatku.

I w przeciwieństwie do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie skorzystasz z niego w tym 
roku, możesz zatrzymać pieniądze, a konto będzie nadal rosło. Można wykorzystać te 
pieniądze również na inne wydatki, ale wtedy są one opodatkowane jako dochód za dany 
rok. Spodziewam się, że HSA zostaną rozszerzone w przyszłości z powodu katastrofalnej 
sytuacji w ubezpieczeniach zdrowotnych w USA. SUPER dla osób samozatrudnionych!

10. Zamień 30 na 15

http://valhallawealth.com/about/
https://www.amazon.com/Becoming-Your-Own-Banker-Infinite/dp/B001NZO1DS?imprToken=WFFDZa2kMIpaGD2GDxS1cQ&slotNum=0&tag=permacultucom-20


Kiedy twoja obfitość rośnie i szukasz więcej miejsc, w których możesz zarobić 
na bezpieczny zwrot, to dobry moment, aby rozważyć refinansowanie z 30-
letniego kredytu hipotecznego na 15-letni kredyt hipoteczny. Ma to wiele zalet. 
Twoje oprocentowanie będzie niższe i oczywiście szybciej się spłaci. 
Przechowywanie dodatkowych środków w majątku osobistym zapewnia 
niezależność i może przynieść doskonały zwrot, biorąc pod uwagę 
zaoszczędzone odsetki i wzrost wartości nieruchomości.

11. Zasoby cyfrowe

Mamy nadzieję, że posiadasz już trochę bitcoinów i innych aktywów cyfrowych 
przed tym punktem w tym harmonogramie inwestycyjnym. Może to być jednak 
dobry moment, aby podwoić swoją eksperymentalną inwestycję w kryptowaluty i 
zwiększyć swoje zasoby. Są poza siecią, bardzo płynne, a jeden z nich przejmie 
władzę nad światem. Prawdopodobnie Bitcoiny.Zdobądź tutaj swój pierwszy 
bitcoin, litecoin lub ether .

12. Przedmioty kolekcjonerskie

http://bit.ly/1sTx0GG
http://bit.ly/1sTx0GG


Ekskluzywne przedmioty kolekcjonerskie to zabawny sposób na przechowywanie 
wartości poza siecią i przekazywanie bogactwa pokoleniowego spadkobiercom, bez 
wiedzy fiskusa. Niektóre przedmioty kolekcjonerskie do rozważenia to dzieła sztuki, 
antyki, samochody, monety lub znaczki, rzadkie książki, instrumenty muzyczne, wino itp. 
Najlepiej trzymać się niszy, która Cię interesuje i o której masz wiedzę. Pamiętaj, że 
przedmioty kolekcjonerskie nie są tak płynne jak inne aktywa. Zaplanuj, że będą to 
bardzo długoterminowe gospodarstwa.

13. Indywidualna emerytura

W swoim znakomitymksiążki finansowe, Tony Robbins rekomenduje przede 
wszystkim jeden produkt finansowy: rentę odroczoną. Mówiąc najprościej, odroczona 
renta jest jak posiadanie własnego osobistego planu emerytalnego (lub prywatnego 
ubezpieczenia społecznego), który może zapewnić dochód na całe życie na 
emeryturze.

Renty działają w ten sposób: Wpłacasz na konto renty, ma gwarantowane 
zwroty, rośnie z odroczonym podatkiem; i kiedy będziesz na to gotowy

https://www.amazon.com/MONEY-Master-Game-Financial-Freedom/dp/1476757801?imprToken=7cfEwGORRZhRvG0-0dhkzg&slotNum=0&tag=permacultucom-20&linkCode=w13&linkId=FGBNVPA47LBE2NTM&ref_=assoc_res_sw_us_dka_crp_c_result_1&ref-refURL=http://activistpost.net/banners/amazon.php


przejść na emeryturę, saldo nadal zyskuje odsetki, podczas gdy wypłaca ci 
miesięczny dochód. Największą zaletą rent dożywotnich jest to, że pozwalają 
odłożyć większą ilość gotówki i odroczyć płacenie podatków. W przeciwieństwie 
do innych kont emerytalnych z odroczonym podatkiem, takich jak 401 (k) i IRA, 
nie ma rocznego limitu składek na rentę.

14. Lokalne nieruchomości

Kiedy Twój osobisty 15-letni kredyt hipoteczny jest prawie spłacony, nadszedł czas, 
aby ponownie refinansować swój dom i wykorzystać te dochody na zakup większej 
liczby lokalnych nieruchomości. Mogą to być domy na wynajem, budynki mieszkalne 
lub nieruchomości komercyjne. Ponieważ celem jest niezależność, dodawanie nowej 
hipoteki do nieruchomości, gdy jest prawie spłacona, może wydawać się szkodliwe. 
Jednak odsetki zapłacone od kredytu hipotecznego podlegają odliczeniu od podatku, 
podobnie jak amortyzacja i lokalne podatki od nowej nieruchomości.

Gratulacje! Jeśli przeszedłeś całą tę listę, Twoja wartość netto jest 
prawdopodobnie liczona w milionach przy bardzo niewielkiej ekspozycji na 
Wall Street lub IRS.

8 strategii prawnych pozwalających uniknąć płacenia podatków



Stara maksyma, że   dwie wielkie rzeczywistości, od których nie da się uciec, to śmierć i 
podatki, powinna być obrazą dla ludzi nastawionych na wolność. Obowiązkowe płacenie 
podatków jest tak samo nienaturalne, jak naturalna jest śmierć, i jest konstruktem 
ludzkim, który jest zjawiskiem historycznie niedawnym.

Koncepcja podniesienia dochodów podatkowych w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się wraz z 
wojną secesyjną, kiedy ustalono próg podatkowy w wysokości 3-5%, aby sfinansować ten wysiłek. 
Był to środek tymczasowy, który wyznaczył datę wygaśnięcia 10 lat później. W sumie 10% 
gospodarstw domowych było narażonych na jakąś formę opodatkowania.

Późniejsze wzajemne powiązania między Rezerwą Federalną a Urzędem 
Skarbowym, które miały miejsce dziesiątki lat później, w 1913 r., stworzyły
stałe obowiązkowe opodatkowaniektóre od tego czasu tylko nasiliły swoje 
żądania i doprowadziły do   „śmierci i podatków”, które zaakceptowaliśmy za 
zwykłe urodzenie się w Stanach Zjednoczonych. Jest to udokumentowany 
spisek, który wykracza poza zakres tego artykułu, ale słusznie powinien być 
nauczany każde amerykańskie dziecko. Po ten niezbędny podręcznik 
odsyłam do G. Edwarda GriffinaStwór z wyspy Jekyll .

http://amzn.to/2rTTd1n


Sam zakres spisku i fakt, że większość ludzi uważa, że   płacenie podatków jest obecnie 
synonimem „bycia dobrym obywatelem”, podkreśla niebezpieczeństwa związane z 
przyjęciem ostatecznego stanowiska w sprawie całkowitego nieprzestrzegania przepisów 
podatkowych. Podczas gdy argumenty moralne przemawiające za odmową finansowania 
wojny, tortur, inwigilacji i niezliczonych nieefektywności państwa są silne, to legalność 
takiego działania nie została jeszcze odwrócona.

Do tego czasu, kiedy dobrowolność stanie się prawem kraju, wypada nam 
przyjrzeć się różnym metodom zmniejszenia naszej ekspozycji na podatki, a 
tym samym lepiej cieszyć się owocami naszej pracy.

Zastrzeżenie: Oczywiście ważne jest, aby zawsze zasięgnąć porady eksperta przed 
złożeniem zeznania podatkowego. 74 000-stronicowy kodeks podatkowy dopiero się 
rozrasta i zawiera pole minowe sposobów wyrządzenia ci krzywdy.

Kontrekonomia i samowystarczalność

Doskonałym punktem wyjścia do obniżenia podatków jest albo unikanie 
wchodzenia do sieci na początku, albo usuwanie się z sieci w każdy możliwy 
sposób. Chociaż prawie niemożliwe jest, aby ktokolwiek z numerem 
ubezpieczenia społecznego nie miał na plecach podatku dochodowego, 
nietradycyjne formy zatrudnienia i wymiany mogą pomóc w promowaniu 
wolności nawet w najmniejszy sposób.

Kluczem do wejścia na tę ścieżkę jest zrozumienie koncepcji związanych 
z kontrekonomią lub tym, co często określa się jako agoryzm.

Niezbędny wykład na ten temat jest dostępnyTutaj od jednego z wiodących głosów w 
agoryzmie, Derricka Broze'a, który omawia filozofie i strategie „pionowego” i 
„poziomego” agoryzmu. Derrick tworzy podstawy tego stylu życia, który może być 
zakorzeniony w handlu wymiennym, sieciach współdzielenia, płatnościach za pomocą 
kryptowalut i metali szlachetnych, spółdzielni rolniczych, ogrodów społecznościowych i 
innych środków skrajnej lokalności, które są całkowicie legalne jako sposób prowadzenia 
działalności w większości obszarów . Angażowanie się w samowystarczalne czynności, 
takie jak wytwarzanie własnego twardego cydru jabłkowego lub miodu pitnego, pozwala 
uniknąć nieprzyzwoitych podatków od alkoholu.

https://youtu.be/rhQnlU_3kWE


Dodatkowo, wstępując w szeregi tzwsamozatrudniony , przyznawane są inne 
korzyści, takie jak łatwość rejestracji w ramach jednoosobowej działalności 
gospodarczej, płacenie dzieciom za pracę w firmie, która wiąże się z niższą stawką 
podatkową, potrącenia z pracy w domu, datki na cele charytatywne mogą stać się 
wydatkami biznesowymi, a także bardziej elastyczne składki emerytalne.

Stosując którąkolwiek lub wszystkie z tych technik, możesz przyjąć podejście 
pierwszej linii, aby uniknąć nadmiernych podatków nie tylko na poziomie federalnym, 
ale także na poziomie lokalnym.

Małżeństwo i dzieci

Z pewnością jednym z bardziej naturalnych sposobów, w jaki ludzie mogą 
ograniczyć swoją ekspozycję podatkową, jest małżeństwo i posiadanie dzieci. 
Istnieje jednak kilka kwestii wykraczających poza związek emocjonalny, które 
należy podkreślić, aby zmaksymalizować korzyści finansowe.

Czas zawarcia małżeństwa może mieć wczesny wpływ na podatki w 
zależności od sytuacji, zgodnie zKiplingera. Najlepiej na przykład unikać 
ślubu pod koniec roku i zamiast tego poczekać do początku 
następnego.

Oto kilka sposobów na przybycie dzieciKiplingeranajważniejsze dla pary, aby 
jak najlepiej wykorzystać oszczędności, jakie daje im znajomość kodu 
podatkowego. Pełne szczegóły są dostępne na ich stronieTutaj .

Zapłać rachunki za opiekę nad dziećmi za pomocą dolarów przed opodatkowaniem:Jeśli 
korzystasz z konta zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem w pracy, aby zapłacić te rachunki, 
możesz użyć dolarów przed opodatkowaniem. To może zaoszczędzić jedną trzecią lub więcej 
kosztów, ponieważ unikasz podatków dochodowych i ubezpieczeń społecznych. Jeśli twój szef 
oferuje taki plan, skorzystaj z niego.

Zwolnienia z zależności:Dotyczy to również adoptowanych dzieci. Dodatkowe zwolnienie 
spowoduje utratę prawie 4000 USD dochodu podlegającego opodatkowaniu i prawdopodobnie 
kwalifikujesz się również do ulgi na dziecko w wysokości 1000 USD. Dodatkowe zasiłki potrącane 
u źródła, które złożysz u swojego pracodawcy, zmniejszą również potrącenie podatku z Twojej 
wypłaty, zwiększając Twoje wynagrodzenie na wynos. Tysiące

http://www.kiplinger.com/article/taxes/T055-C000-S001-71-ways-to-cut-your-tax-bill.html
http://blog.taxact.com/tax-tips-for-the-self-employed/


dolarów wydatków poniesionych w związku z adopcją dziecka można odzyskać 
poprzez ulgę podatkową. Kredyt może wynosić nawet 13 190 USD. Jeśli adoptujesz 
dziecko ze specjalnymi potrzebami, otrzymasz maksymalny kredyt, nawet jeśli 
wydasz mniej.

Właściwa struktura kosztów czesnego i oszczędności na studiach:Konta 
oszczędnościowe Coverdell umożliwiają rodzicom i dziadkom wykorzystanie 
wolnych od podatku dolarów na opłacenie czesnego w prywatnej szkole i innych 
kosztów związanych z edukacją uczniów szkół podstawowych i średnich. Nie 
otrzymujesz odliczenia, ale pieniądze, które przechowujesz w Coverdell, rosną z 
odroczonym podatkiem i można je wypłacić bez podatku, aby opłacić rachunki za 
edukację. Oprócz czesnego i opłat, możesz użyć pieniędzy Coverdell do opłacenia 
korepetycji, książek i materiałów eksploatacyjnych, mundurów i transportu. 
Możesz kupić komputer dla całej rodziny i zapłacić za dostęp do Internetu. 
Korzystanie ze sponsorowanego przez państwo planu oszczędnościowego 529 na 
studiach może sprawić, że zarobki będą całkowicie wolne od podatku i pozwolą 
zachować kontrolę nad pieniędzmi. Jeśli jedno dziecko zdecyduje się nie iść na 
studia, możesz przenieść konto na inne dziecko lub odebrać je. Skorzystaj także z 
Roth IRA jako planu oszczędnościowego z odroczonym podatkiem na studia.

Zatrudnij swoje dzieci.Jeśli masz firmę nieposiadającą osobowości prawnej, 
zatrudnianie dzieci może przynieść realne korzyści podatkowe. Możesz odliczyć to, 
co im płacisz, przesuwając w ten sposób dochód ze swojego przedziału 
podatkowego do ich. Ponieważ zarobki są dochodem z pracy, „podatek od dzieci” 
nie ma zastosowania. A jeśli dziecko ma mniej niż 18 lat, nie musi płacić podatku 
na ubezpieczenie społeczne od zarobków. Jeszcze jedna zaleta: zarobki mogą 
służyć jako podstawa do składki na IKE.

Ale to nie wszystko jest ulicą jednokierunkową; rodzice mogą z kolei pomóc swoim dorosłym 
dzieciom w uzyskaniu własnych ulg podatkowych w następujący sposób:

Przewróć odziedziczony 401 (k):Beneficjent planu 401 (k) planuje 
przenieść konto na konto IRA i rozciągnąć wypłaty (i podatek od nich) 
na całe życie.



Pomóż swoim dorosłym dzieciom zdobyć kredyt na oszczędności emerytalne:Rodzice mogą 
pomóc, przekazując dorosłemu dziecku (które nie może być uznane za pozostające na 
utrzymaniu i które nie jest studentem w pełnym wymiarze godzin) pieniądze na 
sfinansowanie składek na konto emerytalne. Dziecko nie tylko oszczędza na podatkach, ale 
także oszczędza na swoją emeryturę.

Bądź bankiem dla swoich dzieci:Możesz pomóc im kupić dom lub 
założyć firmę bez odsetek, poniżej 10 000 USD. Może być konieczne 
naliczenie odsetek powyżej tej kwoty.

Odejmij odsetki płacone przez mamę i tatę:Kiedy rodzice dokonują płatności 
na pożyczkę studencką dziecka, dziecko może ubiegać się o ulgę podatkową 
na odsetki, o ile rodzice nie mogą twierdzić, że jest na utrzymaniu, nawet 
jeśli nie wyszczególnia.

Własność domu

Chociaż wydaje się, że nastąpiła znacząca zmiana w kierunku wynajmu, a 
wielkie nazwiska w finansach sugerują nawet milenialsomunikać posiadania 
domu jako środka do produkcji bogactwa, istnieją pewne kluczowe korzyści 
z posiadania domu, jeśli chodzi o podatki.

Właściciele domów mogą odliczyć zarówno odsetki od kredytu hipotecznego i 
płatności podatku od nieruchomości, jak i niektóre inne wydatki z federalnego 
podatku dochodowego.Najemcy również pokrywają te wydatki w ramach 
czynszu, ale właściciel otrzymuje odpis podatkowy.

Właściciele domów mogą wykluczyć, do pewnego limitu, zysk kapitałowy, jaki 
osiągają ze sprzedaży domu.

Zadłużenie z tytułu kapitału własnego w wysokości do 100 000 USD może generalnie podlegać odliczeniu, jeśli 

pożyczka została wykorzystana na zakup lub ulepszenie domu.

Kiplingeradodaje następujące korzyści i strategie:

Skorzystaj z wolnej od podatku giełdy, aby nabyć nową nieruchomość:Wymieniając jedną 
wynajmowaną nieruchomość na inną, możesz uniknąć podatków od zysków kapitałowych

http://www.cnbc.com/2017/03/26/why-tony-robbins-tells-millennials-to-buy-a-house-not-a-home.html
http://www.cnbc.com/2017/03/26/why-tony-robbins-tells-millennials-to-buy-a-house-not-a-home.html


ponieść, jeśli sprzedałeś pierwszą nieruchomość, pozostawiając ci więcej do zainwestowania 
w drugą.

Skorzystaj ze sprzedaży ratalnej nieruchomości, aby odroczyć podatek:Jeśli kupujący 
zapłaci ci w ratach, IRS pozwoli ci również zapłacić rachunek podatkowy od twojego 
zysku w ratach. Musisz naliczyć odsetki od transakcji, a każda otrzymana płatność 
będzie składała się z trzech części: odsetek (podlegających opodatkowaniu według 
najwyższej stawki), zysku kapitałowego i zwrotu z inwestycji (bez podatku).

Przekształć dom wakacyjny w swoje główne miejsce zamieszkania:Przerwa, która pozwala 
właścicielom domów na czerpanie zysków ze sprzedaży domu bez podatku, jest 
ograniczona do sprzedaży głównego miejsca zamieszkania. Ale możesz przedłużyć ulgę 
podatkową, aby pokryć część zysku z drugiego domu, jeśli zamienisz go na swoje główne 
miejsce zamieszkania co najmniej dwa lata przed sprzedażą.

Skorzystaj z wolnych od podatku dochodów z najmu:WedługCentrum Polityki 
Podatkowej , „Główną korzyścią jest to, że właściciele nie płacą podatków od 
kalkulacyjnego dochodu z wynajmu własnych domów”. Jeśli mieszkasz w okolicy, w 
której odbywa się specjalne wydarzenie, możesz wynająć swój dom bez podatku w 
ograniczonym zakresie. Specjalny zapis w prawie pozwala na wynajem domu do 14 
dni w roku bez konieczności zgłaszania ani grosza z pieniędzy, które otrzymujesz jako 
dochód.

Konta Emerytalne Przed Opodatkowaniem

Wiele plany emerytalne, takie jak 401 (k) s i IRA, mogą być finansowane z dolarów przed 
opodatkowaniem, a zarobki rosną bez podatku. Nie będziesz płacić podatków od tych 
środków aż do momentu wypłaty na emeryturze. Dokonując wpłat na te konta, 
zmniejszasz swoje obecne obciążenia podatkowe, jednocześnie oszczędzając i inwestując 
w korzystnym środowisku.

Tego typu konta mająlimity depozytów zgodnie z prawem podatkowym. Na przykład, 
możesz wpłacić na IRA tylko 5500 $ rocznie przed opodatkowaniem, jeśli masz mniej niż 
pięćdziesiąt lat, i 6500 $ rocznie, jeśli masz więcej niż pięćdziesiąt lat. Możesz przekazać 
do 18 000 USD rocznie (24 000 USD, jeśli masz więcej niż 50 lat) dochodu przed 
opodatkowaniem na plany kierowane przez pracodawcę, takie jak 401 (k) s.

https://www.efile.com/ira-401k-maximum-contributions-limits/
https://www.efile.com/retirement-planning-roth-ira-401k-distribution-tax-deduction/
http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-are-tax-benefits-homeownership
http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-are-tax-benefits-homeownership


Wspieraj organizacje non-profit/Zorganizuj swoją firmę jako 
organizację non-profit

Jak szczegółowo opisano ostatnio na stroniePokaz Vin Armaniegoprzez Dana Johnsona, dyrektora 
wykonawczego dsInstytut Rewolucji Podatkowej , istnieje inny interesujący prawnie sposób na 
zmniejszenie obciążenia podatkowego osób fizycznych przy jednoczesnym bezpośrednim 
inwestowaniu w konkurencję przeciwko państwu. Jak wspomina Dan, Arizona stała się 
udokumentowanym przykładem skuteczności strategii „powszechnego kredytu podatkowego”.

W 1997 roku Arizona wprowadziła pierwszą w kraju ulgę podatkową na cele charytatywne, 
umożliwiając podatnikom przekierowanie do 200 dolarów z ich rachunku podatkowego na 
organizacje non-profit, które służą mieszkańcom Arizony o niskich dochodach. w 2015 r.116 
000 podatników z Arizonywykorzystał kredyt, wysyłając 32,3 miliona dolarów do zasłużonych 
organizacji non-profit…

Charytatywna ulga podatkowa w Arizonie… stała się tak popularna, że   w zeszłym roku 
została podniesiona do 400 dolarów.

Łącząc dążenie prawicy do bezpośredniego obniżenia podatków i dążenie 
lewicy do świadczenia większej liczby usług, prywatne organizacje non-profit 
udzielają wsparcia obu stronom. Co więcej, sukces programu Arizony można 
udowodnić empirycznie, co prawie gwarantuje rozpowszechnienie idei z 
poziomu lokalnego na federalny. Kluczem jest rozpowszechnienie informacji 
i zaangażowanie się w budowanie tej koncepcji. Pomóż wspierać 
prawodawstwo w swoim stanieTutaj .

SocialSafety.net to kolejny pojazd tworzony przez Dana Johnsona, który będzie oferował bazę 
danych 1,5 miliona organizacji non-profit, które już teraz wykonują znacznie lepszą pracę w 
zakresie budowania społeczności, niż kiedykolwiek byłby w stanie zrobić rząd federalny.

Możesz obejrzeć ten wyjątkowy wywiad z Danem JohnsonemTutaj .

Korporacje zagraniczne

https://youtu.be/losAxBXuKoU
https://taxrevolution.us/sample-legislation/
https://taxrevolution.us/


Wiele zrobiono z Panama Papers i tych „brudnych oszustów podatkowych”. 
Jednak interesujące było to, że jednym z faktów, które musiały zostać 
podkreślone, nawet przezurzędujący prezydent i główne media , jest to, że 
posiadanie zagranicznej korporacji jest całkowicie legalne. Oczywiście taką 
rzeczywistość potępiono jako oczywistą potrzebę zamknięcia dostrzeżonych luk 
prawnych, ale na razie instrument pozostajeprawdziwyjeden.

Podczas gdy wielkie korporacje i celebryci często skupiają się na tych 
głównych kontach, może to być dobra opcja dla niektórych osób. Jeśli 
na przykład jesteś przedsiębiorcą internetowym, masz możliwość 
założenia firmy w dowolnym miejscu.

Istnieje wiele pożądanych terytoriów do założenia firmy, aby uchronić 
się przed podatkami. Nie jest to jednak przedsięwzięcie łatwe ani tanie. 
Uważaj na profesów, których można znaleźć w Internecie, i bardzo 
ostrożnie badaj lokalizację i rodzaj korporacji. Należy również 
zauważyć, że jeśli pieniądze są przenoszone za granicę – lub jakikolwiek 
inny dochód uzyskany tam – mogą podlegać znacznym opłatom za 
repatriację.

Zrzeczenie się obywatelstwa

Jest to zdecydowanie najbardziej ekstremalna metoda iz pewnością jest to 
decyzja, którą należy podjąć z najwyższą powagą. Fakt, że korzyści 
wynikające z prawa pierworództwa powinny być zamiast tego postrzegane 
jako rodzaj wyroku za długi, jest smutnym stanowiskiem. Niemniej jednak z 
roku na rok coraz więcej osób decyduje się na zrzeczenie się obywatelstwa i 
paszportu. Państwo oczywiście zauważyło ten trend i coraz bardziej to 
utrudnia.

W ostatnich latach rząd Stanów Zjednoczonych podniósł koszt wniosku o zrzeczenie się o 
rzędy wielkości – z 450 USD do 2350 USD – co czyni go najwyższym pojedynczym kosztem
na całym świecie . Ponadto istnieją dodatkowe koszty, które mogą zostać poniesione w 
przypadku osób o wyższej wartości netto, które mogą podlegać podatkowi od zysków 
kapitałowych netto. W przypadku innych opłat zostaną naliczone opłaty za wszelkie 
nieprawidłowości w ciągu ostatnich 5 lat składania wniosków lub

https://www.forbes.com/sites/robertwood/2015/10/23/u-s-has-worlds-highest-fee-to-renounce-citizenship/#45ed7a5647de
https://www.theguardian.com/news/2016/apr/05/justice-department-panama-papers-mossack-fonseca-us-investigation


niezłożenie pliku. Wreszcie, podatki od nieruchomości i podatki od darowizn mogą również wiązać się z karami.

Mimo to, biorąc pod uwagę wszystkie przeszkody, amerykańskie 
wyrzeczenie wzrosło20% w 2016 r. do rekordowego poziomu . Konsultacje 
ekspertów są wysoce zalecane dla tych, którzy chcą dołączyć do exodusu, 
ponieważ wymagania i koszty stale rosną wraz z liczbą osób, które chcą 
uciec od ciężaru.

Prywatne fundacje rodzinne

Kiedy czytasz historie o „humanitarystów” Billu Gatesie, Warrenie Buffecie i 
Marku Zuckerbergu, którzy rozdają wszystkie swoje miliardy na cele 
charytatywne, nie mówią ci, że tak naprawdę jest to strategia mająca na celu 
ochronę ich majątku przed podatkami. Prywatne fundacje to wolne od podatku 
środowisko do utrzymywania i rozwijania inwestycji, które nadal pozostają pod 
twoją kontrolą. Chronią również i przekazują majątek spadkobiercom równie 
płynnie, jak zmiana powierników i rady dyrektorów.

Gdy założysz rodzinną fundację charytatywną, możesz przekazywać jej co roku 
równowartość 30% swoich dochodów. Jeśli dasz więcej w ciągu jednego roku, 
ta darowizna może zostać przeniesiona i odliczona od podatków w następnym 
roku. Możesz nawet przenieść własność swojego domu na fundusz 
powierniczy, a pełna spłata kredytu hipotecznego jest teraz „odliczana od 
podatku” jako wkład charytatywny.

Te fundacje charytatywne mają swoje zasady. Wymagają one wydawania co roku 5% 
wartości majątku na działalność charytatywną. Te 5% może obejmować zarządzanie, 
czynsz i inne wydatki administracyjne, ale powinno zawierać prawdziwy element 
dobroczynności. Godne uwagi są również inne zasady, takie jak zakaz 
„samodzielnego handlu”, w ramach którego organizacja charytatywna wydaje 
pieniądze na działalność nastawiona na zysk i brak wsparcia dla polityków.

Założenie rodzinnego funduszu charytatywnego nie jest tak trudne ani tak drogie, jak 
mogłoby się wydawać. Obejrzyj seminarium informacyjne na ten tematTutaj .

https://www.youtube.com/watch?v=smWT_PqoKmQ
http://money.cnn.com/2016/02/08/news/americans-citizenship-renunciation/
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	How To Make Money Now Without A Traditional Job
	Although the overall economy appears to be gathering storm clouds, it has never been easier to make money as an entrepreneur or freelancer. There are countless tools and resources to aid your success. In fact, the opportunities are so vast, it can be difficult to know where to begin.
	Noting the difference between an entrepreneur and a freelancer is a good place to start. An entrepreneur is someone who builds a business around solving a problem or filling a gap in the marketplace. A freelancer is a self-employed contractor who rents out their knowledge, skills, creativity and labor to customers in need. For instance, a restaurant owner is an entrepreneur and the Uber Eats driver that delivers their food is a freelancer. Typically, an entrepreneur has more risk and more reward while the freelancer has less reward but more freedom.
	Next, deciding what industry to work in and what product or service to offer can be a challenge. I'm a big believer in the “follow your passion” school of thought. Life is short. It sucks to be spending time doing something you don't care about. I can't prove it, but I bet it's bad for your health, too. What's more, it doesn't feel like work when you're passionate about it. It just feels like living, truly living. Make play your work.
	Turn Your Passion Into Income
	We live in amazing times. The Internet and other technology empowers anyone to profit from any niche. Concentrating on your passions gives you an edge because you already participate in those markets and you're likely aware of the biggest influencers, blogs, YouTube channels, and product brands in that space. This unique awareness allows you to discover the under-served needs of the community.
	Don't know what you're passionate about?
	What are your hobbies? What do you do when you're not working? What do you love to learn about? What change do you want to see in the world? If you had all the money you needed, what would you work on?
	Once your passion is identified, finding a way to make money from it is not complicated, but it does require hard work and dedication. Remember the wise words in the Richest Man in Babylon, “Wealth grows wherever men exert energy.”
	Passion projects can begin as a side hustle in your free time. Or freelancers have the opportunity to make a full-time income right away with the aid of apps that connect you with customers. It all depends on how you decide to make money in your industry.
	Product, Service or Content?
	Picking the right product or service in your niche can be a challenge. I struggle with it every day. We live in an age where there seems to be more choices for new entrepreneurs than merely “products and services.” In fact, would say there are more like 3 broad categories to choose from:
	In the past, a single individual required a larger organization to help create anything in the categories above. Today, tools exist for you to make money in practically any field. Incidentally, the training you will need to be successful is also readily available online. Traditional college is fatally obsolete, but that's for a different article.
	Make a list of all the products, services, training courses, apps, tools, events and content in your niche. What's missing? What complaints do you have about the existing offers? How can you improve them?
	Developing a new product or business requires time and money upfront but it's something that can scale quickly and make you very wealthy. But, as an entrepreneur, you also face the risk of losing that investment if it doesn't work out; whereas a freelance service provider and content creators can begin immediately, but they're usually only scaleable to your available work hours and level of expertise.
	We are in the content business, which makes this report you're reading a “product.” Yet content creators can be both entrepreneur or freelancer, product or service. And, sometimes, content creators merely generate leads for other products and services.
	For example, Infowars is actually a supplement business that uses media (content) as a lead generator.
	Creating and Selling Products
	My oldest son recently got his driver's license. As a homeschooling parent who despises real jobs, I helped him start a business to earn enough to buy himself a car (and to teach him new skills).
	After researching potential business ideas to accomplish this feat, we decided to develop a private-label product and sell it using Amazon FBA. We followed simple step-by-step instructions from experts. Because of that we were able to launch on Amazon in less than a month. Within 120 days, my son earned enough buy a nice Jeep Cherokee Sport and pay for a world-schooling trip to Machu Picchu, Peru. And it only took that long because we ran out of inventory quickly and were out of stock for several weeks.
	This strategy is making new millionaires every day, but it has some challenges like choosing the right product and it requires some capital to get started. It has also become more competitive. Yet opportunities still exist to create successful brands in every industry.
	Below are the basic steps we followed with links to the resources we used:
	Amazon FBA
	Amazon is the 3rd most visited website in the United States and they have around half-a-billion credit cards on file ready for one-click purchasing worldwide. If you sell physical or digital products, you must use Amazon.
	The FBA program allows you to send physical products to Amazon's warehouses for them to handle sales, processing, delivery, returns and customer service. Three strategies people are using to make money on Amazon are retail arbitrage, private-label products, and custom products. The first month of FBA is free and then it's $40 per month. Plus, Amazon takes a commission and pick-and-pack fees when you sell something. Here's a good quick-start guide to Amazon FBA and an excellent podcast about the process.
	Steps to launching a private-label product on Amazon:
	1. Choose a product that you'll love bragging about
	2. Find a good supplier (Alibaba)
	3. Order samples and make your changes and improvements
	4. Make logo for private label (Fiverr) and get a UPC (Simply Barcodes)
	5. Arrange shipping to US and Amazon (Deringer)
	6. Create Amazon listing with awesome photos (Fiverr - see below)
	7. Get product reviews (friends and family)
	8. Launch promotions and giveaways (Tomoson)
	9. Run Amazon Pay-Per-Click Ads
	10. Set up systems for customer feedback (Salesbacker)
	11. Develop sales channels outside of Amazon (Shopify, Jet, eBay)
	You can also successfully launch “digital” products on Amazon, including books, special reports, movies, music and more, although there are many more channels for making money from digital content.
	Service, Freelancers and the App Economy
	If there is a way for you to provide value to others, there's probably an app to connect you to customers. Most focus on basic tasks where you can get experience and begin to sharpen some valuable skills. And if you apply yourself and develop a good reputation in these networks, you can make a comfortable living. To do that, you must treat these apps like a real job or business; work 8-10 hours per day, give good customer service, and reinvest some profits to improve your skills and efficiency.
	Here are some of the best freelance apps with entry-level opportunities:
	Computer Skills
	As you read in the project above, we hired two different freelancers on Fiverr for graphic design and photo editing. I've also hired software developers, writers, coloring book artists, voice performers, and video editors on Fiverr. In fact, thousands of people make a full-time living on Fiverr and it gives them location independence (they can work from anywhere in the world). Read some Fiverr success stories of six-figure incomes with pro tips at this Forbes article. Also check out this podcast to learn more. Another top site for designers, coders, developers and any content contractor is Freelancer.com. Don't have any of these skills? Learn them with video courses at places like Lynda and Udemy. You can also use these skills to build your own products like websites, apps, software as a service (SaaS), and content.
	Animal Care
	Say you love dogs. They're your passion and you'd like to make money working with them. If you don't have the patience or money to create a product for dogs, offering a service is your fastest path to an income. Get paid to be a dog walker or sitter with apps like Rover, Wag Walking, and DogVacay. Register on all three and crush it. There are also countless product ideas for pets, including digital items like dog food cookbooks, training videos, etc.
	General Help
	Apps like TaskRabbit and NextDoor are services that connect neighbors to each other in an informal market place. TaskRabbit is described as an online and mobile marketplace that matches freelance labor with local demand, allowing consumers to find immediate help with everyday tasks, including cleaning, moving, delivery and handyman work. NextDoor is a private social network for your neighborhood that is less formal but is great for babysitters. More skilled contractors like builders, plumbers and electricians can use Angie's List to expand their reach.
	Culinary
	Are you a chef or someone who loves to cook but hates the long hours and stress of running a brick-and-mortar restaurant? Now you can make a living as a private chef on your own schedule with apps like EatWith, Feastly, ChefXChange, Meal Sharing, and more.
	Techs & Mechanics
	Other interesting app network opportunities include helping people set up podcast and video equipment or fix their computer with HelloTech; or to become a mechanic who does house calls using Wrench.
	Content Creators
	Not long ago creators had to find a large company to work for in order to get paid to produce content. Because of that it was difficult to break into the fields of journalism, photography, movie making, music, radio broadcasting, and book publishing. Today anyone can create awesome content and monetize it. Even my 9-year-old has a YouTube channel, though we had to lie about his age to set it up ;)
	In order to make money, you must be deliberate about the purpose and delivery of your content. In other words, focus on your niche and building on the primary platforms you publish your content. Incidentally, even if you make content as a freelancer for other people or organizations, you should also build your own audience of fans.
	Kevin Kelly, founding editor of Wired magazine and former editor of the Whole Earth Review, wrote an article explaining how you can be successful if you have “1000 True Fans.”
	He writes:
	To be a successful creator you don’t need millions. You don’t need millions of dollars or millions of customers, millions of clients or millions of fans. To make a living as a craftsperson, photographer, musician, designer, author, animator, app maker, entrepreneur, or inventor you need only thousands of true fans.
	A true fan is defined as a fan that will buy anything you produce. These diehard fans will drive 200 miles to see you sing; they will buy the hardback and paperback and audible versions of your book; they will purchase your next figurine sight unseen; they will pay for the “best-of” DVD version of your free youtube channel; they will come to your chef’s table once a month. If you have roughly a thousand of true fans like this (also known as super fans), you can make a living — if you are content to make a living but not a fortune.
	Here’s how the math works. You need to meet two criteria. First, you have to create enough each year that you can earn, on average, $100 profit from each true fan. That is easier to do in some arts and businesses than others, but it is a good creative challenge in every area because it is always easier and better to give your existing customers more, than it is to find new fans.
	Second, you must have a direct relationship with your fans. That is, they must pay you directly. You get to keep all of their support, unlike the small percent of their fees you might get from a music label, publisher, studio, retailer, or other intermediate. If you keep the full $100 of each true fan, then you need only 1,000 of them to earn $100,000 per year. That’s a living for most folks.
	As mentioned earlier, content or media is usually a lead generator for other products and services. Consider how you can package your work into products for your true fans. It could be swag like hats, shirts, stickers, signed books, photos, or prints. Look around at what others are doing in your space and mirror what they're doing with your unique flare.
	Sound intimidating? Let's examine some core categories of content production and the basic steps and tools available to be successful.
	Journalism
	Do you want to be an investigative reporter, opinion writer, author, newsletter editor, or a blogger? There's nothing stopping you. It's simple to set up your own site on Blogger or with Wordpress, set up a Patreon and start writing. Or write on Steemit and get paid in cryptocurrency. After that, the most essential tool is an email list manager like MailChimp. That's what you use to build and manage your thousand true fans. It's a list you control, unlike at Twitter, Facebook and Instagram (which are also important to set up and maintain). To get more exposure, offer to write for larger websites in your niche. They're always looking for quality original content. You can also easily self-publish newsletters, ebooks or full-length manuscripts as PDFs or through Kindle Direct Publishing.
	Photography
	Do you love taking pictures? You're probably already sharing them on social media, especially photo-focused platforms like Pinterest, Instagram and Snapchat. Those are great places to build an audience, but if you want to monetize your photos check out SmugMug, Foap, Fotolio and PhotoShelter. Follow the steps in the previous section to host your own portfolio site and build your email list. Offer websites the use of free images if they include attribution and links to your work.
	Video
	Video is the most powerful form of content. Learning skills around producing quality movies is highly valuable. Whether you are interested in becoming a vlogger or an animator, you can find training and software to help you be successful. Programs to edit video like Adobe Premier Pro, Final Cut Pro (Apple), or Filmora have extensive tutorials on YouTube. Animation software like Maya, Adobe Edge and Blender is making it easier to produce high-quality animation. Once you have some basic skills with these programs, you can offer your services on Fiverr and Freelancer to get some experience or work on your own projects for YouTube, Amazon, or other venues.
	Music and Audio
	Remember when people listened to terrestrial radio? LOL! Back in those days there were many gatekeepers to get your music or voice “on air.” Today, all you need is a decent microphone and some free software like Audacity or GarageBand and your podcast is off and rolling. It's easy to host your finished files at Libsyn and SoundCloud or a plugin for your blog, and point the feed to iTunes, Stitcher, and Google Play. Start your own show or album and promote the heck out of it, or use your skills to help others produce awesome audio.
	It can seem overwhelming when you're first starting out, but you're as smart and as capable as anyone who has mastered these skills. If you dedicate yourself to one of these paths, I bet you'll be surprised by how much money you can make in a short period of time.
	8 Legal Strategies To Avoid Paying Taxes
	The old maxim that the two great inescapable realities are death and taxes should come as an affront to the liberty minded. The mandatory payment of taxes is as unnatural as death is natural, and is a human construct that is a historically recent phenomenon.
	The concept of raising tax revenue in the United States began with the Civil War when a 3-5% tax bracket was established to fund the effort. It was a temporary measure that set an expiration date 10 years later. All told, 10% of households were exposed to some form of taxation.
	The subsequent interrelationship between the Federal Reserve and the Internal Revenue Service that occurred decades later in 1913 created a permanent mandatory taxation that has only escalated its demands since, and has given rise to the “death and taxes” we’ve come to accept for merely being born inside the United States. It is a documented conspiracy that is outside the scope of this article, but justly should be taught to every American child. For that essential textbook, I refer you to G. Edward Griffin’s Creature From Jekyll Island.
	The sheer scope of the conspiracy, and the fact that most people believe that paying taxes is now synonymous with “being a good citizen,” highlights the dangers of taking the ultimate stand of complete tax non-compliance. While the moral argument is strong in refusing to fund war, torture, surveillance, and the myriad inefficiencies of the State, the legalities for doing so have yet to be reversed.
	Until that time when Voluntaryism becomes the law of the land, it behooves us to look at the various methods for reducing our exposure to taxes and thus better enjoy the fruits of our labor.
	Disclaimer: It’s important, of course, to always seek expert advice before filing your tax return. The 74,000-page tax code is only growing and contains a minefield of ways to cause you harm.
	Counter Economics and Self Sufficiency
	An excellent starting point for tax reduction is either to avoid getting on the grid to begin with, or removing yourself from the grid in every way possible. While it’s nearly impossible for anyone with a Social Security Number not to have a tax target on their back, non-traditional forms of employment and exchange can help promote freedom in even the smallest of ways.
	Central to embarking on this path is to understand the concepts surrounding counter economies, or what is often referred to as Agorism.
	An essential lecture on the topic is available here from one of the leading voices in Agorism, Derrick Broze, as he covers the philosophies and strategies of “vertical” and “horizontal” Agorism. Derrick covers the foundation for this lifestyle that can be rooted in barter, sharing networks, payments via cryptocurrencies and precious metals, farming co-ops, community gardens and other means of extreme localism that are perfectly legal as a means of conducting business in most areas. Engaging in self-sufficient activities like making your own hard apple cider or mead avoids the obscene sin taxes on alcohol.
	Additionally, by joining the ranks of the self-employed, other benefits are conferred such as ease of filing under sole proprietorship, paying your children to work in your business which carries a lower tax rate, home office deductions, charitable contributions can become business expenses, as well as more flexible retirement contributions.
	By applying any or all of these techniques, you can take a frontline approach to avoiding excessive taxation not only at the federal level, but at your local level as well.
	Marriage and Children
	Certainly, one of the more natural ways that people can limit their tax exposure is by getting married and having children. There are several considerations beyond the emotional connection, however, that should be highlighted to help maximize the financial benefits.
	The timing of a marriage can have an early impact on taxes depending on the situation, according to Kiplinger. It may be best, for example to avoid getting married late in the year and, instead, wait until the beginning of the next.
	When children arrive, here are some ways that Kiplinger highlights for a couple to best utilize the savings afforded to them by knowing the tax code. Full details are available on their site here.
	Pay child care bills with pre-tax dollars: If you use a child-care reimbursement account at work to pay those bills, you get to use pre-tax dollars. That can save you one-third or more of the cost, since you avoid both income and Social Security taxes. If your boss offers such a plan, take advantage of it.
	Dependency exemptions: This applies to adopted children as well. An added exemption will knock nearly $4,000 off your taxable income, and you'll probably qualify for the $1,000 child credit, too. Extra withholding allowances filed with your employer will also cut tax withholding from your paycheck, increasing your take-home pay. Thousands of dollars of expenses incurred in connection with adopting a child can be recouped via a tax credit. The credit can be as high as $13,190. If you adopt a special needs child, you get the maximum credit even if you spend less.
	Properly structure tuition costs and college savings: Coverdell Savings Accounts allow parents and grandparents to use tax-free dollars to pay private-school tuition and other education-related costs for elementary and high-school students. You don't get a deduction, but money you stash in a Coverdell grows tax-deferred and can be withdrawn tax-free to pay education bills. Beyond tuition and fees, you can use Coverdell money to pay for tutoring, books and supplies, uniforms and transportation. You can buy a computer for the whole family to use and pay for Internet access, too. Using a state-sponsored 529 college savings plan can make earnings completely tax free and lets you keep control over the money. If one child decides not to go to college, you can switch the account to another child or take it back. Also use a Roth IRA as a tax-deferred savings plan for college. Savings bonds can also be used to avoid tax on the interest when paying for college tuition.
	Hire your children. If you have an unincorporated business, hiring your children can have real tax advantages. You can deduct what you pay them, thus shifting income from your tax bracket to theirs. Since wages are earned income, the "kiddie tax" does not apply. And, if the child is under age 18, he or she does not have to pay Social Security tax on the earnings. One more advantage: the earnings can serve as a basis for an IRA contribution.
	But it’s not all a one-way street; parents can in turn help their adult children receive their own tax benefits in the following ways:
	Roll over an inherited 401(k): A beneficiary of a 401(k) plan to roll over the account into an IRA and stretch payouts (and the tax bill on them) over his or her lifetime.
	Help your adult children earn a credit for retirement savings: Parents can help by giving an adult child (who cannot be claimed as a dependent and who is not a full-time student) the money to fund retirement account contributions. The child not only saves on taxes, but also saves for his or her retirement.
	Be the bank for your children: You can help them buy a house or start a business interest free, under $10,000. You might be required to charge interest over that amount.
	Deduct interest paid by mom and dad: When parents make payments on a child’s student loan, the child can claim a tax deduction for the interest, as long as the parents can't claim him or her as a dependent, even if he or she doesn't itemize.
	Home Ownership
	Although there appears to be a significant shift toward renting, with big names in finance even suggesting to millennials to avoid home ownership as a means of wealth production, there are some key benefits to home ownership where taxes are concerned.
	Homeowners may deduct both mortgage interest and property tax payments as well as certain other expenses from their federal income tax. Renters pay these expenses, too, in the cost of the rent, but the landlord gets the tax write-off.
	Homeowners may exclude, up to a limit, the capital gain they realize from the sale of a home.
	Home-equity debt of up to $100K can generally be deductible if the loan was used to buy or improve your home.
	Kiplinger adds the following benefits and strategies:
	Use a tax-free exchange to acquire new property: By trading one rental property for another, you can avoid the capital gains taxes you'd incur if you sold the first property, leaving you with more to invest in the second.
	Use an installment sale of real estate to defer a tax bill: If the buyer pays you in installments, the IRS will let you pay the tax bill on your profit in installments, too. You must charge interest on the deal, and each payment you receive will have three parts: interest (taxable at your top rate), capital gain, and return of your investment (tax-free).
	Convert a vacation home to your principal residence: The break that allows homeowners to take profit from a home sale tax-free is restricted to the sale of a primary residence. But you can extend the tax break to cover part of the profit on a second home if you convert it to your primary residence at least two years before you sell.
	Take advantage of tax-free rental income: According to the Tax Policy Center, “The main benefit is that the owners do not pay taxes on the imputed rental income from their own homes.” If you live in an area that hosts a special event, you can rent out your home tax-free on a limited basis. A special provision in the law lets you rent a home for up to 14 days a year without having to report a dime of the money you receive as income.
	Pre-tax Retirement Accounts
	Many retirement plans like 401(k)s and IRAs can be funded with pre-tax dollars, and earnings grow tax-free. You won't pay taxes on those funds until withdrawals at retirement. By contributing to these accounts, you reduce your current tax burden while saving and investing in a beneficial environment.
	These types of accounts have deposit limits according to tax law. For example, you can only contribute $5500 in pre-tax money per year to an IRA if you're under fifty years old, and $6500/year if you're above fifty. You are permitted to contribute up to $18,000/year ($24,000 if older than 50) in pre-tax income to employer-driven plans like 401(k)s.
	Contribute To Non-Profit Organizations/Organize Your Business As A Non-Profit
	As detailed recently on the Vin Armani Show by Dan Johnson, Executive Director of the Tax Revolution Institute, there is another interesting legal way to reduce personal tax exposure while directly investing in competition against the State. As Dan recounts, Arizona has become a documented example of the effectiveness of a “Universal Tax Credit” strategy.
	In 1997, Arizona implemented the nation’s first charitable tax credit, allowing taxpayers to redirect up to $200 of their tax bill to non-profits that serve low-income Arizonans. In 2015, 116,000 Arizona taxpayers used the credit, sending $32.3 million to deserving non-profits…
	Arizona’s charitable tax credit … became so popular that it was increased to $400 last year.
	By combining the political right’s desire for a direct reduction in taxes, and the political left’s desire for providing more services, private non-profit organizations give support to both sides. Moreover, the success of Arizona’s program can be proven empirically, which all but guarantees the proliferation of the idea from the local to the federal level. The key is to get the word out and become involved building this concept. Help support legislation for your state here.
	SocialSafety.net is another vehicle being set up by Dan Johnson which will offer a database of the 1.5 million non-profits already doing a much better job of building communities than the federal government ever could.
	You can view this exceptional interview with Dan Johnson here.
	Foreign Corporations
	Much was made of the Panama Papers and those “dirty tax avoiders.” However, it was interesting that one of the facts that had to be highlighted, even by the sitting president and the mainstream media, is that having a foreign corporation is perfectly legal. Naturally, such a reality was decried as an obvious need to close the perceived loopholes but, for now, the instrument remains a bona fide one.
	While mega corporations and celebrities are often the focus of these mainstream accounts, it might be a good option for certain individuals. If you're an Internet entrepreneur, for example, you have the option of setting up your business anywhere.
	There are many desirable territories for establishing a business to shelter yourself from taxes. Yet this is not an easy or cheap undertaking. Be careful of professed experts that one might find on the Internet, and take great care in studying the location and type of corporation. It is also important to note that if money is moved overseas – or any type of income earned there – it can be subjected to substantial repatriation fees.
	Renounce Citizenship
	This is clearly the most extreme method, and certainly is a decision that must be taken with utmost gravity. The fact that the benefits conferred by one’s birthright should instead be perceived as a type of debt sentence is a sad position to take. Nevertheless, year after year, more people choose to give up their citizenship and their passport. The State, of course, has taken notice of this trend and is making it increasingly difficult to do so.
	The U.S. government has increased the application cost for renunciation by orders of magnitude in recent years – from $450 to $2,350 – making it the single highest cost in the entire world. Furthermore, there are additional costs that can be incurred for higher net worth individuals who can be subject to a net capital gains tax. For others, fees will be applied for any irregularities with the previous 5 years of filing, or failure to file. Lastly, estate taxes and gift taxes can also incur penalties.
	Still, given all of the hurdles, American renunciation increased by 20% in 2016 to record levels. Expert consultation is highly recommended for those who wish to join the exodus, as the requirements and costs continue to increase along with the numbers of those seeking to escape the burden.
	Private Family Foundations
	When you read stories about “humanitarians” Bill Gates, Warren Buffett and Mark Zuckerberg giving away all of their billions to charity, what they don't tell you is that it's really a strategy to protect their wealth from taxes. Private foundations are a tax-free environment to hold and grow investments which still remain under your custodial control. They also protect and pass assets to your heirs as seamlessly as changing the trustees and board of directors.
	Once you start a charitable family foundation, you are able to contribute the equivalent of 30% of your income to it each year. If you give more in a single year, that donation can be carried over and claimed on your taxes the following year. You can even transfer ownership of your home into the trust and your full mortgage payment is now “tax deductible” as a charitable contribution.
	These charitable foundations do have rules. They require that you spend 5% of the value of the holdings each year on charitable activities. This 5% can include management, rent and other administration expenses, but should have a genuine element of charity. Other rules like no “self-dealing” where your charity spends money at your for-profit business and no support for politicians are also notable.
	Setting up a charitable family trust is not as difficult or as expensive as you may think. Watch an informative seminar on this topic here.

