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πρέπει να δηλώσετε τα εισοδήματά σας σε
Schedule SE (Προσάρτημα SE) επιπλέον από
των άλλων φορολογικών εντύπων που πρέπει
να δηλώσετε.

Tα περισσότερα άτομα που συνεισφέρουν στην
Κοινωνική Ασφάλιση εργάζονται για κάποιον
εργοδότη. Ο εργοδότης παρακρατεί το φόρο
Κοινωνικής Ασφάλισης από την πληρωμή τους,
ταιριάζοντας την ισόποση εισφορά, και στέλνει
τους φόρους στην Υπηρεσία Εσωτερικού
Εισοδήματος [Internal Revenue Service (IRS)]
και δηλώνει τους μισθούς στην Κοινωνική
Ασφάλιση. Αλλά όσοι είναι
αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι
επαγγελματίες, πρέπει να δηλώνουν τα
εισοδήματά τους και να πληρώνουν τους
φόρους τους απ’ ευθείας στο IRS.

Καταβολή φόρων για Κοινωνική
Ασφάλιση και Medicare
Εάν εργάζεστε για έναν εργοδότη, εσείς και ο
εργοδότης πληρώνετε ο καθένας ένα ποσοστό
6.2 τοις εκατό φόρο Κοινωνικής Ασφάλισης
για έως $128,400 δολάρια των εισοδημάτων
σας, και ένα ποσοστό 1.45 τοις εκατό για
φόρους Medicare για όλα τα εισοδήματα. Εάν
είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνετε
εσείς το συνδυασμένο ποσοστό εργαζομένου
και εργοδότη, που είναι 12.4 τοις εκατό φόρος
Κοινωνικής Ασφάλισης έως $128,400 δολάρια
των καθαρών εισοδημάτων σας και ένα
ποσοστό 2.9 τοις εκατό σε φόρους Medicare
για όλα τα καθαρά εισοδήματά σας. Εάν το

Είστε αυτοαπασχολούμενος εάν λειτουργείτε
ένα εμπόριο, επιχείρηση, ή επάγγελμα, είτε
προσωπικά, είτε ως συνεταίρος. Δηλώνετε
τα εισοδήματά σας για την Κοινωνική
Ασφάλιση όταν υποβάλετε τη δήλωση για τον
ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματός σας. Εάν τα
καθαρά σας κέρδη (net earnings) είναι $400
δολάρια ή περισσότερα σε ένα έτος, τότε
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εισόδημά σας ξεπερνά τα $200,000 δολάρια
($250,000 δολάρια για παντρεμένα ζευγάρια
που κάνουν κοινή φορολογική δήλωση), πρέπει
να πληρώσετε ένα ποσοστό 0.9 τοις εκατό σε
φόρους Medicare.

για τα πρώτα $40,700 δολάρια στα κέρδη από
αυτοαπασχόληση και 2.9% σε φόρο Medicare
για τα υπόλοιπα $200 δολάρια σε καθαρά
κέρδη.

Πιστώσεις από εργασία

Υπάρχουν δύο εκπτώσεις φόρου εισοδήματος
που μειώνουν τους φόρους σας.

Πρέπει να έχετε εργαστεί και να έχετε
πληρώσει φόρους Κοινωνικής Ασφάλισης για
ορισμένο χρονικό διάστημα για να πάρετε τα
επιδόματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Το χρονικό
διάστημα που πρέπει να έχετε εργαστεί,
εξαρτάται από την ημερομηνία γέννησής σας,
αλλά κανείς δεν χρειάζεται να εργαστεί πάνω
από 10 έτη (40 πιστώσεις).

Πρώτον, τα καθαρά σας κέρδη από
αυτοαπασχόληση μειώνονται κατά ποσό
ίσο με το ήμισυ του συνολικού σας φόρου
Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό είναι παρόμοιο με
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι
υπάλληλοι από τη φορολογική νομοθεσία, λόγω
του ότι το μερίδιο του εργοδότη στο φόρο
Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θεωρείται μισθός
του υπαλλήλου.

Για το έτος 2018, εάν τα καθαρά κέρδη σας
είναι $5,280 δολάρια ή περισσότερο, θα
πιστωθείτε με τη μέγιστη ετήσια πίστωση,
τεσσάρων πιστώσεων—μία πίστωση για κάθε
$1,320 δολάρια σε κέρδος κατά τη διάρκεια
του έτους. Εάν τα καθαρά σας κέρδη ήταν
λιγότερα από $5,280 δολάρια, μπορείτε ακόμα
να κερδίσετε τις πιστώσεις, με τη χρήση
της προαιρετικής μεθόδου που περιγράφεται
παρακάτω σ’ αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Δεύτερον, μπορείτε να αφαιρέσετε το μισό
ποσό του φόρου Κοινωνικής Ασφάλισης στο
Έντυπο 1040 του IRS. Αλλά η αφαίρεση πρέπει
να αναιρεθεί από το ακαθάριστο εισόδημά
σας (gross income) για τον καθορισμό του
προσαρμοσμένου ακαθάριστου εισοδήματός
σας (adjusted gross income). Δεν μπορεί
να είναι μια αναλυτική αφαίρεση (itemized
deduction) και δεν πρέπει να αναφέρεται στο
Schedule C.

Όλα τα κέρδη σας που καλύπτονται από την
Κοινωνική Ασφάλιση χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό του επιδόματος της Κοινωνικής
Ασφάλισής σας. Συνεπώς, είναι σημαντικό να
δηλώσετε όλα τα κέρδη σας έως το μέγιστο
ποσό, όπως απαιτείται από το νόμο.

Εάν έχετε μισθούς καθώς επίσης και κέρδη από
αυτοαπασχόληση, τότε θα πληρωθεί πρώτα
ο φόρος από τους μισθούς σας. Αλλά αυτός
ο κανονισμός είναι σημαντικός μόνο εάν τα
συνολικά σας κέρδη είναι περισσότερα από
$128,400 δολάρια. Για παράδειγμα, εάν είχατε
$30,000 δολάρια από μισθούς και $40,000
δολάρια από αυτοαπασχόληση το έτος 2018,
πληρώνετε τους ανάλογους φόρους Κοινωνικής
Ασφάλισης και για τους μισθούς και για τα
επιχειρηματικά σας κέρδη. Ωστόσο, το 2018,
εάν οι μισθοί σας είναι $87,700 δολάρια και
έχετε $40,900 δολάρια σε καθαρά κέρδη από
μια επιχείρηση, δεν πληρώνετε διπλό φόρο
Κοινωνικής Ασφάλισης σε κέρδη περισσότερο
από $128,400 δολάρια. Ο εργοδότης σας θα
παρακρατήσει 7.65% για φόρους Κοινωνικής
Ασφάλισης και Medicare από τα $87,700
δολάρια. Θα πρέπει να πληρώσετε 15.3% σε
φόρους Κοινωνικής Ασφάλισης και Medicare
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• Εάν το ακαθάριστο εισόδημά σας από
αυτοαπασχόληση από γεωργικές εργασίες
δεν υπερβαίνει τα $7,800 δολάρια, ή το
καθαρό σας εισόδημα από γεωργικές
εργασίες ήταν λιγότερο από $5,631 δολάρια,
μπορείτε να δηλώσετε το λιγότερο από δύο
τρίτα (2/3) από τα ακαθάριστα εισοδήματα
αγροκτημάτων (όχι λιγότερο από 0), ή
$5,280 δολάρια, ή

Υπολογισμός των καθαρών απολαβών
σας
Τα καθαρά κέρδη σας (net earnings) για την
Κοινωνική Ασφάλιση, είναι τα ακαθάριστα
κέρδη (gross earnings) από το εμπόριο ή
την επιχείρησή σας, μείον τις επιτρεπόμενες
επιχειρηματικές αφαιρέσεις (business
deductions) και υποτίμηση (depreciation).

• Εάν το καθαρό εισόδημά σας από
αυτοαπασχόληση που δεν σχετίζεται με
γεωργικές εργασίες είναι λιγότερο από
$5,631 δολάρια και επίσης λιγότερο από
72.189% του ακαθάριστου εισοδήματός
σας που δεν σχετίζεται με γεωργικές
εργασίες, και το καθαρό σας εισόδημα από
αυτοαπασχόληση ήταν τουλάχιστον $400
δολάρια στα 2 από τα προηγούμενα 3 έτη.

Κάποια εισοδήματα δεν μετρούνται για την
Κοινωνική Ασφάλιση και δεν πρέπει να τα
συνυπολογίζετε στον υπολογισμό των καθαρών
κερδών σας:
• Μερίσματα από τις μετοχές και τόκους
από ομόλογα, εκτός εάν τα λαμβάνετε ως
χρηματομεσίτης μετοχών και τίτλων,

• Τόκοι από δάνεια, εκτός αν η επιχείρησή σας
είναι δανειοδοτική,

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη
μέθοδο δήλωσης για γεωργικές εργασίες
και τη μέθοδο για μη γεωργικές εργασίες,
και μπορείτε να δηλώσετε λιγότερα από
τα πραγματικά καθαρά εισοδήματά σας
από αυτοαπασχόληση που σχετίζεται
με γεωργικές εργασίες ή όχι, αλλά δεν
μπορείτε να δηλώσετε λιγότερα από τα
πραγματικά καθαρά εισοδήματά σας
από αυτοαπασχόληση που δεν σχετίζεται
με γεωργικές εργασίες μόνο. Εάν
χρησιμοποιείτε και τις μεθόδους για να
υπολογίσετε τα καθαρά εισοδήματα, δεν
μπορείτε να δηλώσετε περισσότερο από
$5,280 δολάρια.

• Εισόδημα από ενοίκια ακινήτων, εκτός
εάν είστε πωλητής ακινήτων ή παρέχετε
τακτικά υπηρεσίες κυρίως προς διευκόλυνση
του ενοίκου, ή
• Εισόδημα που έχετε λάβει από ετερόρρυθμη
εταιρία.

Προαιρετική μέθοδος
Εάν τα πραγματικά καθαρά σας κέρδη είναι
λιγότερα από $400 δολάρια, τότε τα κέρδη
σας μπορεί να προσμετρηθούν στην Κοινωνική
Ασφάλιση, σύμφωνα με μια προαιρετική
μέθοδο δήλωσης. Η προαιρετική μέθοδος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έχετε εισόδημα
από γεωργικές εργασίες, εισόδημα που
δεν προέρχεται από γεωργικές εργασίες, ή
συνδυασμό από αυτά τα δύο. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την προαιρετική μέθοδο
μόνο πέντε φορές για όλη τη ζωή σας όταν
δηλώνετε εισόδημα που δεν προέρχεται από
γεωργικές εργασίες. Δεν υπάρχει όριο στη
χρήση της προαιρετικής μεθόδου για δήλωση
εισοδήματος από γεωργικές εργασίες. Πως
λειτουργεί αυτό:

Ειδική σημείωση για τους αγρότες:
Εάν είστε αγρότης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε
την προαιρετική μέθοδο δήλωσης κάθε χρόνο.
Δεν είναι απαραίτητο να είχατε πραγματικά
καθαρά κέρδη τουλάχιστον $400 δολάρια
στο προηγούμενο έτος. Επίσης, αλλάζουν τα
ποσά των άλλων ακαθάριστων απολαβών από
γεωργικές εργασίες, καθαρών κερδών από
γεωργικές εργασίες και απολαβών από μη
γεωργικές εργασίες.
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σύζυγό του μπορούν να είναι συνέταιροι
ή να διαχειρίζονται μία κοινή επιχείρηση.
Εάν ασκείτε μαζί μία επαγγελματική
δραστηριότητα ως συνέταιροι, οι καθένας από
σας οφείλει να δηλώσει το μερίδιο που του
αναλογεί επί των κερδών ως καθαρό εισόδημα
σε ξεχωριστές δηλώσεις αυτοαπασχόλησης
(Παράρτημα SE), ακόμη και αν συμπληρώνετε
μια κοινή φορολογική δήλωση εισοδήματος.
Οι συνέταιροι πρέπει να καθορίσουν το ποσό
καθαρού εισοδήματος το οποίο θα δηλώσει ο
καθένας (για παράδειγμα, 50 τοις εκατό και
50 τοις εκατό). Επίσης, ένας σύζυγος και η
σύζυγός του οι οποίοι συμμετέχουν αμφότεροι
σε μία κοινή δήλωση φόρου εισοδήματος
μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν
ως εγκεκριμένη κοινή επιχείρηση αντί ως
συνέταιροι. Ο καθένας από τους δύο πρέπει
να συμπληρώσει ένα ξεχωριστό παράρτημα C
ή C-EZ.

Η έκδοση 334 του IRS, Tax Guide for Small
Business (Φορολογικός Οδηγός για Μικρές
Επιχειρήσεις), και η έκδοση IRS Schedule SE
περιέχει περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες.
Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες
στον ιστότοπο www.irs.gov ή καλέστε τον
αριθμό 1-800-829-4933.

Πως δηλώνετε τα κέρδη
Πρέπει να συμπληρώσετε τα ακόλουθα
ομοσπονδιακά φορολογικά έντυπα μέχρι τις
15 Απριλίου μετά από οποιοδήποτε έτος στο
οποίο είχατε καθαρά κέρδη $400 δολάρια ή
περισσότερα:

• Form 1040 (U.S. Individual Income Tax
Return—Φορολογική δήλωση ατομικού
εισοδήματος Η.Π.Α.),
• Schedule C (Profit or Loss from
Business—Κέρδη η Απώλεια από
Επιχειρήσεις) η Schedule F (Profit or Loss
from Farming—Κέρδη ή Απώλεια από
Αγροτικές Δραστηριότητες), ανάλογα με
την περίπτωση, και

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.

• Schedule SE (Self Employment
Tax—Φόρος Εισοδήματος από
Αυτοαπασχόληση).

Μπορείτε να λάβετε αυτά τα έντυπα από
την Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος (IRS)
μέσω της ιστοσελίδας τους, στην διεύθυνση
www.irs.gov. Στείλτε τη δήλωση φόρου
και τα παραρτήματά του μαζί με τον φόρο
αυτοαπασχόλησης στην Υπηρεσία Εσωτερικού
Εισοδήματος (IRS).

Ακόμη και αν δεν οφείλετε φόρο εισοδήματος,
πρέπει να συμπληρώσετε το Έντυπο 1040 και
το Προσάρτημα SE για να πληρώσετε το φόρο
αυτοαπασχόλησης για την Κοινωνική Ασφάλιση.
Αυτό ισχύει ακόμα και αν παίρνετε ήδη τα
επιδόματα από την Κοινωνική Ασφάλιση.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 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:

Οικογενειακές επιχειρήσεις

• Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό
my Social Security για να δείτε τη σας
Social Security Statement (Δήλωσή

Τα μέλη μιας οικογένειας μπορούν να ασκούν
μαζί μία επαγγελματική δραστηριότητα.
Για παράδειγμα, ένας σύζυγος με την
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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.

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.
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