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Beberapa
a perusahaan
n memberikan
n bonus di ak
khir tahun, ju
uga memberiikan THR ba
agi yang
merayaka
an Natal. Bag
gi karyawan yang bekerja
a di suatu perrusahaan den
ngan gaji teta
ap, pendapattan
yang sifattnya sekali da
alam tiap tah
hun ini dapatt dikategorikan sebagai pendapatan ta
ahunan.
Pendapattan tahunan seperti bonu
us dan THR diberikan
d
oleh
h perusahaan
n dengan sattu tujuan, yaiitu
untuk meemenuhi pen
ngeluaran tah
hunan yang akan
a
terjadi. Dan
D biasanya
a pengeluara
an tahunan in
ni
nilainya cukup
c
besar. Oleh karena
a itu, Anda peerlu melakuk
kan pencatata
an tentang ap
pa saja
pengeluaran tahunan yang akan teerjadi selama
a tahun berja
alan, sehingga dapat segerra dialokasik
kan
setelah mendapatkan
m
bonus dan THR.
T
Berikut yang
y
sebaiknyya ada dalam
m daftar:
1. Pajak
Jika Anda
a memiliki keendaraan priibadi dan rum
mah, setiap tahun akan dikenakan pajjak kendaraa
aan
bermotorr serta pajak bumi dan ba
angunan. Karrena sifatnya
a kewajiban, maka penyissihan pendap
patan
tahunan untuk
u
kebutu
uhan ini adallah prioritas utama. Jika mendapatka
an bonus pad
da akhir tahun
n,
sisihkan senilai
s
pajak yang akan dibayarkan
d
pa
ada rekening
g terpisah darri kebutuhan
n sehari-hari.
Tujuannyya supaya uan
ng tersebut tidak
t
sampai terpakai unttuk kebutuha
an lain.
2. Premi Asuransi
Jika Anda
a memiliki assuransi jiwa dan asuransii kesehatan, perlu
p
mempeersiapkan peembayaran prremi
asuransi tersebut
t
setia
ap tahunnya. Sumber pem
mbayaran prremi yang dib
bayar tahuna
an ini juga dia
ambil
dari pend
dapatan tahu
unan yang An
nda dapatkan
n.
3. Penge
eluaran Ha
ari Raya
Pengelua
aran tahunan yang bersifa
at hari raya seetiap agama bisa bermaca
am-macam. Untuk
U
yang
beragama
a Islam, peng
geluaran harii raya ini term
masuk biaya qurban dan mudik, misa
alnya. Untuk yang
beragama
a Kristen, sellain mudik, biaya
b
pembellian kado Nattal juga meru
upakan bagia
an dari
pengeluaran tahunan. Jangan lupa
a, pada saat asisten
a
ruma
ah tangga meerayakan harii raya, maka
Anda juga
a punya kewa
ajiban memb
berikan THR
R kepada merreka sebesar satu
s
kali gajinya.
4. Investtasi
Investasi yang sifatnyya tahunan ju
uga tidak kala
ah penting. Pastikan
P
bah
hwa Anda memiliki
kemampu
uan berinvestasi dari pen
ndapatan tahu
unan. Pengelluaran yang sifatnya
s
flekssibel seperti
pengeluaran hari raya
a, bisa disesu
uaikan dengan kemampua
an, sehingga tetap masih ada pos yang
g bisa
Anda gun
nakan untuk berinvestasi..
Investasi tahunan ini bisa bermaca
am-macam tujuannya.
t
Sa
alah satunya adalah untuk
memperssiapkan down
n payment pembelian
p
rum
mah atau ken
ndaraan berm
motor. Bisa ju
uga investasii
tahunan ini
i untuk meempersiapkan
n liburan di luar
l
hari raya
a di tahun beerikutnya.
Jadi, laku
ukan pencata
atan pendapa
atan tahunan
n yang akan anda
a
dapatka
an, dan gunak
kan secara biijak
untuk pen
ngeluaran tah
hunan yang akan
a
anda keeluarkan sela
ama tahun beerjalan terseb
but.
Selamat mencoba.
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