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Αυτή η ενημέρωση παρέχει νέες πληροφορίες για το 2018 για διάφορα θέματα όπως οι φόροι και
οι παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με το νόμο, ορισμένοι αριθμοί αλλάζουν αυτόματα
για να διατηρείται το πρόγραμμα ενήμερο με επίπεδα τιμών και μισθών.

Πληροφορίες για άτομα που εργάζονται
Φόροι Κοινωνικής Ασφάλισης και Medicare
Φόροι Κοινωνικής Ασφάλισης 2017

2018

6.2% για έσοδα μέχρι και
$127,200

6.2% για έσοδα μέχρι και
$128,400

10.4%* για έσοδα μέχρι και
$127,200

12.4%* για έσοδα μέχρι και
$128,400

Φόροι Medicare

2017

2018

Υπάλληλος / εργοδότης (κάθε ένας)

1.45% σε όλα τα κέρδη

1.45% σε όλα τα κέρδη

2.9%* σε όλα τα κέρδη

2.9%* σε όλα τα κέρδη

Υπάλληλος / εργοδότης (κάθε ένας)
Αυτοαπασχολούμενος

* Μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω παροχών
φορολογίας εισοδήματος

Αυτοαπασχολούμενος

* Μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω παροχών
φορολογίας εισοδήματος

Τα άτομα με υψηλό εισόδημα πληρώνουν συμπληρωματικά 0.9 τοις εκατό σε φόρους Medicare για
εισοδήματα άνω ορισμένων ποσών. Συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (Internal Revenue
Service) για περισσότερες λεπτομέρειες.
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Φόροι Κοινωνικής Ασφάλισης και Medicare
Εργασιακές πιστώσεις
Όταν εργάζεστε, κερδίζετε πιστώσεις προς παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης. Χρειάζεστε ορισμένο αριθμό
πιστώσεων για να δικαιούστε παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο αριθμός που χρειάζεστε εξαρτάται
από την ηλικία σας και τον τύπο των παροχών για τις οποίες κάνετε αίτηση. Μπορείτε να κερδίσετε το
μέγιστο ποσό τέσσερις πιστώσεις κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται 40 πιστώσεις για να
δικαιούνται παροχές για συνταξιοδότηση.

2017

2018

$1,300 κερδίζει μία πίστωση

$1,320 κερδίζει μία πίστωση

Πληροφορίες για άτομα που λαμβάνουν παροχές Κοινωνικής ασφάλισης
Όρια κερδών
Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο, άτομα που λαμβάνουν παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν
φτάσει στην ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης, δικαιούνται να λάβουν όλες τις παροχές τους, εφόσον
είναι τα κέρδη τους κάτω από τα όρια που υποδεικνύονται παρακάτω. Για τα άτομα που γεννήθηκαν
το 1943-1954, η ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης είναι 66 έτη. Η ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης θα
αυξάνει βαθμηδόν κάθε έτος ωσότου να φτάσει την ηλικία των 67 για άτομα που γεννήθηκαν το 1960
ή αργότερα.

2017

2018

Σε ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης ή
πιο ηλικιωμένος(-η)

Κανένα όριο σε κέρδη

Κανένα όριο σε κέρδη

Κάτω από την ηλικία πλήρους
συνταξιοδότησης

$16,920
$17,040
Για κάθε $2 πάνω από το όριο,
Για κάθε $2 πάνω από το όριο,
παρακρατείται $1 από τα οφέλη. παρακρατείται $1 από τα οφέλη.

Στο έτος που φτάσατε στην ηλικία
πλήρους συνταξιοδότησης

$44,880
Για κάθε $3 πάνω από το όριο,
παρακρατείται $1 από τα
οφέλη έως το μήνα στον οποίο
φτάσετε την ηλικία πλήρους
συνταξιοδότησης.

$45,360
Για κάθε $3 πάνω από το όριο,
παρακρατείται $1 από τα
οφέλη έως το μήνα στον οποίο
φτάσετε την ηλικία πλήρους
συνταξιοδότησης.

Όρια κερδών των δικαιούχων αναπηρίας: Εάν εργάζεστε ενώ λαμβάνετε παροχές αναπηρίας,
πρέπει να μας πείτε για τα κέρδη σας ανεξάρτητα από το πόσα λίγα κερδίζετε. Μπορείτε να έχετε
απεριόριστα κέρδη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου εργασίας έως εννέα μήνες (όχι απαραίτητα
συνεχόμενα) και να λαμβάνετε ακόμα πλήρεις παροχές. Μόλις ολοκληρώσετε την περίοδο των εννέα μηνών
δοκιμαστικής εργασίας, θα καθορίσουμε εάν δικαιούστε ακόμα παροχές αναπηρίας. Μπορεί επίσης να
δικαιούστε άλλα κίνητρα εργασίας που θα σας βοηθήσουν στην μεταβατική επιστροφή στην εργασία.

2017

2018

Σημαντική επικερδής δραστηριότητα
(μη τυφλός)

$1,170 το μήνα

$1,180 το μήνα

Σημαντική επικερδής δραστηριότητα
(τυφλός)

$1,950 το μήνα

$1,970 το μήνα

Μήνας περιόδου δοκιμαστικής
εργασίας

$840 το μήνα

$850 το μήνα
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Πληροφορίες για άτομα που λαμβάνουν Συμπληρωματικό Εισόδημα
Ασφάλειας (SSI)
Μηνιαία ομοσπονδιακή πληρωμή Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλειας
(SSI) (μέγιστο)
2017
2018
Άτομο

$735

$750

Ζεύγος

$1,103

$1,125

Όρια μηνιαίου εισοδήματος

2017

2018

Άτομο του οποίου το εισόδημα είναι
μόνο από μισθούς

$1,555

$1,558

Άτομο του οποίου το εισόδημα δεν
είναι από μισθούς

$755

$770

Ζευγάρι του οποίου το εισόδημα είναι
μόνο από μισθούς

$2,291

$2,335

Ζευγάρι του οποίου το εισόδημα δεν
είναι από μισθούς

$1,123

$1,145

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε εισόδημα, οι μηνιαίες σας παροχές γενιά θα είναι χαμηλότερες από τη
μέγιστη πληρωμή του ομοσπονδιακού συμπληρωματικού εισοδήματος (SSI). Να θυμάστε ότι θα
πρέπει να μας αναφέρετε όλο το εισόδημά σας. Κάποιες πολιτείες προσθέτουν χρήματα στην
ομοσπονδιακή πληρωμή συμπληρωματικού εισοδήματος (SSI). Εάν ζείτε σε μία απ’ αυτές τις
πολιτείες, μπορεί να δικαιούστε υψηλότερη πληρωμή. Το εισόδημά σας μπορεί να είναι μεγαλύτερο
από τα όρια που υποδεικνύονται και μπορεί ακόμα να τα δικαιούστε.

Πληροφορίες για άτομα στο Medicare
Το περισσότερο κόστος του Medicare αυξάνεται αυτό το χρόνο για να συμβαδίζει
με την άνοδο του κόστους υγείας
2017
2018
Νοσοκομειακή ασφάλιση (Μέρος A - Part A)
Για τις πρώτες 60 ημέρες σε ένα
νοσοκομείο, ο ασθενής πληρώνει

$1,316

$1,340

Για την 61η έως την 90ην ημέρα σε
νοσοκομείο, ο ασθενής πληρώνει

$329 ημερησίως

$335 ημερησίως

Πέρα από 90 ημέρες σε ένα
νοσοκομείο, ο ασθενής πληρώνει
(μέχρι 60 ακόμα ημέρες)

$658 ημερησίως

$670 ημερησίως

Για τις πρώτες 20 ημέρες σε
επαγγελματική μονάδα νοσηλείας,
ο ασθενής πληρώνει

$0

$0

Για τις ημέρες από την 21η έως την
100η σε επαγγελματική μονάδα
νοσηλείας, ο ασθενής πληρώνει

$164.50 ημερησίως

$167.50 ημερησίως
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Το περισσότερο κόστος του Medicare αυξάνεται αυτό το χρόνο για να συμβαδίζει
με την άνοδο του κόστους υγείας
Ασφάλιστρο Μέρους Α (Part A): Το ποσό του ασφαλίστρου που πληρώνετε για να αγοράσετε
Medicare Part A εξαρτάται από τον αριθμό των πιστώσεων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχετε κερδίσει. Εάν
έχετε:
40 πιστώσεις

$0

$0

30-39 πιστώσεις

$227 το μήνα

$232 το μήνα

Λιγότερες από 30 πιστώσεις

$413 το μήνα

$422 το μήνα

Ιατρική ασφάλιση
(Μέρος Β - Part B)

2017

2018

Ασφάλιστρο

$134 το μήνα

$134 το μήνα**

Εκπιπτόμενο ποσό

$183 το χρόνο

$183 το χρόνο

Αφότου έχει πληρώσει ο ασθενής το εκπιπτόμενο ποσό του, το
Part B πληρώνει το 80 τοις εκατό των καλυπτόμενων υπηρεσιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν λαμβάνετε Medicare και το εισόδημά σας είναι χαμηλό, η πολιτεία μπορεί να
σας πληρώσει τα ασφάλιστρα Medicare και σε κάποιες περιπτώσεις, τα εκπιπτόμενα ποσά και
άλλα ιατρικά έξοδα που πληρώνετε προσωπικά. Επικοινωνήστε με την τοπική σας υπηρεσία
ιατρικής βοήθειας (Medicaid), τις κοινωνικές υπηρεσίες ή το γραφείο πρόνοιας (welfare office) για
περισσότερες πληροφορίες.
**Το ασφάλιστρο είναι $134 κάθε μήνα. Ορισμένα άτομα με υψηλότερο εισόδημα πληρώνουν
υψηλότερα ασφάλιστρα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση

Ο πιο άνετος τρόπος για τη διεξαγωγή
εργασιών που σχετίζονται με την Κοινωνική
Ασφάλιση από οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή,
είναι να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.socialsecurity.gov. Εκεί, μπορείτε:

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοινωνική
Ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων και της
σύνδεσης μέσω ονλάιν, μέσω τηλεφώνου,
καθώς και προσωπικά. Είμαστε εδώ για να
απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και για
να σας εξυπηρετήσουμε. Για πάνω από 80
έτη, η Κοινωνική Ασφάλιση έχει βοηθήσει
την εξασφάλιση του σήμερα και του αύριο
παρέχοντας οφέλη και οικονομική προστασία
σε εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια
της ζωής τους.

• Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό
my Social Security για να δείτε τη σας
Social Security Statement (Δήλωσή
προς την Κοινωνική Ασφάλιση), να
επαληθεύσετε τις αποδοχές σας, να
εκτυπώσετε μια επιστολή επαλήθευσης
οφελών, να αλλάξετε τις πληροφορίες
άμεσης κατάθεσής σας, να πάρετε μια
αντικατάσταση του SSA-1099/1042S, και
άλλα.

• Να υποβάλετε αίτηση για Extra Help
(μεγαλύτερη βοήθεια) με τα προγράμματα
κόστους για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα της Medicare.
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• Να υποβάλετε αίτηση για συνταξιοδότηση,
αναπηρία και επιδόματα της Medicare
• Να βρείτε αντίγραφα των εκδόσεών μας.

• Να πάρετε απαντήσεις σε συχνά τιθέμενες
ερωτήσεις, και
• Τόσα άλλα πολλά!

Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες είναι
διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά. Επισκεφθείτε
την Πύλη Πολλαπλών Γλωσσών που έχουμε
για πληροφορίες στα Ελληνικά. Παρέχουμε
δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας για να σας
βοηθήσουμε να διεξάγετε τις συναλλαγές
σας με την Κοινωνική Ασφάλιση. Αυτές οι
υπηρεσίες διερμηνείας είναι διαθέσιμες είτε
επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου
ή εάν επισκεφθείτε ένα γραφείο Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Τηλεφωνήστε μας
Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο,
προσφέρουμε πολλές αυτοματοποιημένες
υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, 24 ώρες το 24ωρο,
7 ημέρες την εβδομάδα. Τηλεφωνήστε μας
χωρίς χρέωση στον αριθμό 1-800-772-1213
ή στον αριθμό τηλεκτύπωσής μας
TTY, 1-800-325-0778, εάν είστε κουφοί
ή πάσχετε από βαρηκοΐα.
Εάν χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιο άτομο,
μπορούμε να απαντήσουμε στις κλήσεις
σας από τις 7πμ έως τις 7μμ, Δευτέρα
έως Παρασκευή. Παρακαλούμε να είστε
υπομονετικοί κατά τη διάρκεια πολυάσχολων
χρονικών περιόδων επειδή ενδέχεται να
περιμένετε περισσότερο για να μας μιλήσετε.
Ανυπομονούμε για να σας εξυπηρετήσουμε.
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