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Τι υπαρχει μεσα
Καλύπτονται όλα τα άτομα υπηρετικού προσωπικού;
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• Να δηλώσετε τους μισθούς στην Υπηρεσία
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σχεδιάζετε να πληρώσετε μια καθαρίστρια,
έναν μάγειρα, έναν κηπουρό, μια νταντά ή
άλλο υπηρετικό προσωπικό τουλάχιστον $2,100
δολάρια το 2018; Πρέπει να περιλάβετε όλα τα
χρήματα που θα πληρώσετε σε μετρητά για τη
μεταφορά, τα γεύματα και τη στέγαση του
προσωπικού σας στο σύνολο. Εάν πληρώσετε
τουλάχιστον $2,100 σε ένα άτομο, έχετε
ορισμένες ευθύνες.

Για κάθε μισθό $2,100 δολαρίων, τα
περισσότερα άτομα υπηρετικού προσωπικού
λαμβάνουν ένα τέταρτο κάλυψης για παροχές
Κοινωνικής Ασφάλισης και κάλυψη από το
Medicare. Γενικά, τα άτομα χρειάζονται 10 έτη
κάλυψης για να είναι κατάλληλοι για:
• Παροχές συνταξιοδότησης (ακόμη και εάν
είναι μόνο 62 ετών),

Όταν ανταποκρίνεστε σε αυτές τις ευθύνες,
βεβαιώνετε ότι το προσωπικό σας παίρνει
πίστωση για παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης
και κάλυψη από το Medicare. Όταν πληρώσετε
τουλάχιστον $2,100 σε μισθό σε ένα άτομο
προσωπικού, πρέπει:

• Παροχές για αναπηρική σύνταξη για τον
εργαζόμενο και τα άτομα που εξαρτώνται
από τον εργαζόμενο.

• Παροχές επιζώντων για την οικογένεια του
εργαζομένου, και

• Να αφαιρέσετε φόρους για Κοινωνική
Ασφάλιση και Medicare από αυτούς τους
μισθούς.

• Παροχές για το Medicare.

• Να πληρώσετε αυτούς τους φόρους στην
Εφορία (Internal Revenue Service, IRS), και
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Καλύπτονται όλα τα άτομα
υπηρετικού προσωπικού;

Καταβολή φόρων στην Εφορία (IRS)
Επικοινωνήστε με την Εφορία (ΙRS) σχετικά
με τη δήλωση απαιτήσεων ή εντύπων. Οι
υπάλληλοι από εκεί θα σας πουν πώς να
συμπληρώσετε τα έντυπα, και πότε και
που να τα υποβάλλετε. Δείτε επίσης το IRS
Publication 926, Household Employer’s Tax
Guide (Οδηγός Εργοδότη για Φορολογία
Υπηρετικού Προσωπικού), www.irs.gov/
publications/p926/index.html, για
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ποια
έντυπα πρέπει να υποβάλλετε και πότε.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στις ακόλουθες
περιπτώσεις.

• Αναφέρεται όλους τους μισθούς εάν
διατηρείτε ξενοδοχείο, σπίτι που νοικιάζει
δωμάτια ή πανσιόν.

• Μην πληρώνετε φόρους Κοινωνικής
Ασφάλισης για νταντάδες ή άλλο προσωπικό
που είναι κάτω των 18 ετών εκτός και εάν η
υπηρεσία τους ως υπηρετικό προσωπικό σας
αποτελεί την κύρια απασχόλησή τους.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

• Πληρώστε φόρους Κοινωνικής Ασφάλισης
για μισθούς που πληρώνετε στα παιδιά σας
που είναι 21 ετών ή μεγαλύτερα για οικιακή
εργασία και

• Διατήρηση αρχείων—Για τους σκοπούς
της Κοινωνικής Ασφάλισης, χρειάζεστε τα
ονόματα, τις διευθύνσεις και τους αριθμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης όλων των ατόμων
υπηρετικού προσωπικού και τα ποσά μισθών
που τους πληρώνετε. Κάντε φωτοτυπία του
αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης απευθείας
από την κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης κάθε
ατόμου. Εάν ένας από τους υπαλλήλους
σας δεν έχει κάρτα, πρέπει αυτός ή αυτή
να υποβάλλουν αίτηση για κάρτα σε
οποιοδήποτε γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Μάθετε εάν οι μισθοί που πληρώνετε
σε ένα γονέα για οικιακή εργασία είναι
φορολογήσιμη. Σε ορισμένες περιπτώσεις
αυτοί οι μισθοί φορολογούνται.

Επικοινωνήστε με το γραφείο της Υπηρεσίας
Κοινωνικής Ασφάλισης για περισσότερες
πληροφορίες.

• Υποβολή εντύπων εφορίας (IRS)
και κατακράτηση μισθών—
Χρησιμοποιήστε την φορολογική δήλωση
που υποβάλλετε στην ομοσπονδία (Έντυπο
IRS 1040) για να αναφέρετε μισθούς
από $2,100 δολάρια ή υψηλότερους,
τους οποίους πληρώσατε σε υπηρετικό
προσωπικό. Ως εργοδότης, πληρώνετε το
μερίδιο φόρων Κοινωνικής Ασφάλισης και
Medicare. Σε αυτό προσθέτετε τους φόρους
που κατακρατήσατε από τους μισθούς του
εργαζόμενου.

Αφαίρεση φόρων για Κοινωνική
Ασφάλιση και Medicare
Ως εργοδότης, πληρώνετε ένα ποσοστό
6.2 τοις εκατό φόρο Κοινωνικής Ασφάλισης
για έως $128,400 δολάρια (το 2018) των
εισοδημάτων των εργατών σας και ένα
ποσοστό 1.45 τοις εκατό για φόρους Medicare
για όλα τα εισοδήματα. Οι εργαζόμενοι
πληρώνουν την ίδια κλίμακα φορολογίας, και
πληρώνουν επίσης ένα ποσοστό 0.9 τοις εκατό
σε φόρους για Medicare σε εισοδήματα που
ξεπερνούν τα $200,000 δολάρια ($125,000 για
ζευγάρια που κάνουν ξεχωριστή φορολογική
δήλωση ή $250,000 εάν είναι παντρεμένοι και
κάνουν κοινή φορολογική δήλωση).

Αναφορά μισθών στην Υπηρεσία
Κοινωνικής Ασφάλισης
Πρέπει να δώσετε τα αντίγραφα του εργοδότη
σας για την οικογένειά σας, ήτοι τα B, C
και 2 από τα έντυπα IRS W-2 (Wage and
Tax Statement, Μισθοί και Φορολογική
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Δήλωση) έως τις 31 Ιανουαρίου μετά το έτος
κατά το οποίο καταβλήθηκαν οι πληρωμές
μισθών. Στείλτε το αντίγραφο Α του εντύπου
W-2 με το έντυπο W-3, Transmittal of Wage
and Tax Statements (Διαβίβαση των Μισθών
και Φορολογική Δήλωση), στην Κοινωνική
Ασφάλιση έως την τελευταία ημέρα του
Ιανουαρίου, εάν υποβάλετε τη δήλωση
ηλεκτρονικά ή χειρογράφως το έτος μετά από
το έτος δήλωσης μισθών. Μπορείτε να λάβετε
αυτό το έντυπο και τις οδηγίες συμπλήρωσης
επικοινωνώντας με κάθε γραφείο του IRS. Ή,
εάν έχετε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος
με το ίντερνετ και με εκτυπωτή, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε W-2 Online. Το W-2 Online
είναι η δωρεάν επιλογή για υποβολή από τους
εργοδότες ηλεκτρονικά. Με το W-2 Online,
μπορείτε να έχετε πρόσβαση ηλεκτρονικά στο
Form W-2, να συμπληρώσετε το έντυπο, και να
το υποβάλετε στην Κοινωνική Ασφάλιση μέσω
του ίντερνετ. Αυτή η υπηρεσία συμπληρώνει
ακόμα και το έντυπο W-3 (διαβίβαση) για εσάς.
Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε αντίγραφα
τα οποία χρειάζονται οι υπάλληλοί σας για
να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση
καθώς και αντίγραφα για τα αρχεία σας.

έως το πολύ τέσσερις πιστώσεις για όλο το
έτος. Ωστόσο, ένας εργαζόμενος σε υπηρετικό
προσωπικό θα κερδίσει πίστωση Κοινωνικής
Ασφάλισης μόνο για εισοδήματα που φτάνουν
τουλάχιστον τα $2,100 δολάρια από κάθε
εργοδότη. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος
υπηρετικού προσωπικού που εργάστηκε
για τρεις εργοδότες και πληρώθηκε $900,
$1,100 και $2,100 αντίστοιχα (συνολικά
$4,100 δολάρια) θα λάβει μόνο μία πίστωση
Κοινωνικής Ασφάλισης με $2,100 δολάρια
δηλωμένα στο αρχείο του /της για Κοινωνική
Ασφάλιση.
Πόσες πιστώσεις χρειάζονται οι εργαζόμενοι
(περιλαμβανομένου και του υπηρετικού
προσωπικού) για να είναι κατάλληλοι για
Κοινωνική Ασφάλιση, εξαρτάται από την
ηλικία και τον τύπο παροχών που ίσως είναι
κατάλληλοι να λάβουν. Τα περισσότερα
άτομα χρειάζονται περίπου 10 έτη εργασίας
(40 πιστώσεις) για να είναι κατάλληλοι για
παροχές. Τα νεότερα άτομα χρειάζονται
λιγότερες πιστώσεις για την παροχή
επιδομάτων αναπηρίας ή για οικογενειακά
μέλη που είναι κατάλληλα για παροχές
επιζώντων όταν πεθάνουν.

Για να ξεκινήσετε, εγγραφείτε για να
λάβετε ένα αναγνωριστικό χρήστη (User
ID) και κωδικό πρόσβασης (password)
στην ιστοσελίδα Υπηρεσιών Επιχειρήσεων
Ονλάιν (Business Services Online) στη
διεύθυνση: www.socialsecurity.gov/
bso/bsowelcome.htm. Για περισσότερες
πληροφορίες, και λεπτομερείς οδηγίες,
απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα
www.socialsecurity.gov/employer/
bsohbnew.htm.

Λάβετε υπόψη, ότι εάν δεν δηλώσετε τους
μισθούς για τον εργαζόμενό σας, αυτός ή αυτή
πιθανώς να μην έχουν αρκετές πιστώσεις για
να λάβουν παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης, ή
το ποσό παροχών ίσως να είναι μικρότερο.

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση
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.

Πώς παίρνει πίστωση το υπηρετικό
προσωπικό σας για Κοινωνική
Ασφάλιση
Η εργασία υπηρετικού προσωπικού πιστώνεται
με κάπως διαφορετικό τρόπο από άλλες
εργασίες. Σε γενικές γραμμές, ένα άτομο
κερδίζει μία πίστωση (one credit) για κάθε
$1,320 δηλωμένου εισοδήματος (το 2018),
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Τηλεφωνήστε μας

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:

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.

• 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.

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.

• Να υποβάλετε αίτηση για Extra Help
(μεγαλύτερη βοήθεια) με τα προγράμματα
κόστους για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα της Medicare.

• 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.
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