2018

Ειδικές Πληρωμές Μετά τη
Συνταξιοδότηση
Τι υπαρχει μεσα
Τι είναι οι «ειδικές πληρωμές»;
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Τι θεωρείται «ειδική πληρωμή»;
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Πώς επηρεάζουν τις παροχές τα όρια εισοδήματος;
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Εάν πιστεύετε ότι λάβατε μια ειδική πληρωμή
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Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική Ασφάλιση
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Έκτατη αμοιβή, Επιδόματα Διακοπών, Προμήθειες, Πληρωμή Λόγω
Ασθενείας, Ασφαλιστικές Προμήθειες, Μελλοντικά Εισοδήματα από Σοδειές
και Άλλες Ειδικές Πληρωμές
Τι είναι οι «ειδικές πληρωμές»;

Τι θεωρείται «ειδική πληρωμή»;

Μετά τη συνταξιοδότησή σας, μπορείτε να
λάβετε πληρωμές για εργασίες που εκτελέσατε
πριν να αρχίσετε να λαμβάνετε παροχές
Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνήθως, αυτές οι
πληρωμές δεν θα επηρεάσουν τις παροχές
της Κοινωνικής Ασφάλισης σας εάν είναι για
εργασία που κάνατε πριν συνταξιοδοτηθείτε.
Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει κάποιους από
τους πιο συνηθισμένους τύπους ειδικών
πληρωμών, σας βοηθά ν’ αποφασίσετε εάν
λάβατε κάποιες απ’ αυτές και σας εξηγεί
ποια βήματα ν’ ακολουθήσετε εάν όντως τις
λάβατε.

Εάν εργαστήκατε για μισθούς, το εισόδημα
που λαμβάνετε μετά τη συνταξιοδότηση μετρά
ως ειδική πληρωμή εάν το τελευταίο πράγμα
που κάνατε για να κερδίσετε την πληρωμή
ολοκληρώθηκε προτού να σταματήσετε την
εργασία σας. Κάποιες ειδικές πληρωμές προς
τους υπαλλήλους συμπεριλαμβάνουν έκτατη
αμοιβή, συσσωρεμένες πληρωμές λόγω
ασθενείας ή επιδόματα αδείας, αποζημιώσεις
παύσης εργασίας, αναδρομικούς μισθούς,
πληρωμή καθότι σε επιφυλακή, προμήθειες
πωλήσεων και πληρωμές συνταξιοδότησης ή
αναβληθείσες αποζημιώσεις που αναφέρονται
σε έντυπο W-2 για ένα έτος, αλλά που
κερδίζονται σε ένα προηγούμενο έτος. Αυτά τα
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ποσά ίσως να αναφέρονται στο έντυπο W-2
στο χαρακτηρισμένο χώρο «Nonqualified Plan»
(μη πιστοποιημένο σχέδιο).

• Στο έτος που φτάσατε στην ηλικία πλήρους
συνταξιοδότησης, τα οφέλη σας θα
μειωθούν κατά $1 για κάθε $3 που κερδίζετε
πάνω από το όριο κερδών. Το 2018, το όριο
είναι $45,360.

Εάν ήσασταν αυτοαπασχολούμενος,
οποιοδήποτε καθαρό εισόδημα που
λάβατε μετά τον πρώτο χρόνο
συνταξιοδότησης προσμετράτε ως ειδική
πληρωμή εάν εκτελέσατε τις υπηρεσίες για
να κερδίσετε την πληρωμή προτού είχατε το
δικαίωμα για να λάβετε παροχές Κοινωνικής
Ασφάλισης. «Υπηρεσίες» είναι οποιαδήποτε
κανονική εργασία ή άλλη σημαντική
δραστηριότητα που κάνετε για την επιχείρησή
σας.

• Ξεκινώντας από το μήνα στον οποίο
φτάσατε στην ηλικία πλήρους
συνταξιοδότησης, μπορείτε να πάρετε τις
πλήρεις παροχές σας, ανεξάρτητα από το
πόσα κερδίζετε.

Εάν πιστεύετε ότι λάβατε μια
ειδική πληρωμή
Εάν παίρνετε Κοινωνική Ασφάλιση και τα
συνολικά ετήσια κέρδη σας υπερβαίνουν το
όριο και αυτά τα κέρδη συμπεριλαμβάνουν μια
ειδική πληρωμή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε
με την Κοινωνικής Ασφάλισης. Πείτε μας ότι
πιστεύετε ότι λάβατε μια ειδική πληρωμή.
Εάν συμφωνούμε, δεν θα προσμετρήσουμε το
ποσό της ειδικής πληρωμής ως μέρος των
συνολικών σας κερδών για το έτος.

Κάποιες ειδικές πληρωμές σε
αυτοαπασχολούμενους συμπεριλαμβάνουν
πληρωμές από αγροτικά προγράμματα,
μελλοντικά εισοδήματα από σοδειές, ή
εισόδημα που παράγεται από έναν ιδιοκτήτη
μιας επιχείρησης που δεν εκτελεί τις
σημαντικές υπηρεσίες σ’ αυτή την επιχείρηση.

Πώς επηρεάζουν τις παροχές τα όρια
εισοδήματος;

Παράδειγμα ειδικής πληρωμής

Εάν ένα άτομο που λαμβάνει παροχές
συνταξιοδότησης Κοινωνικής Ασφάλισης
είναι νεότερης ηλικίας από την ηλικία
πλήρους συνταξιοδότησής τους, υπάρχουν
όρια όσον αφορά πόσα χρήματα μπορούν
να κερδίσουν από εργασία. Η ηλικία
πλήρους συνταξιοδότησής σας διαφέρει
ανάλογα με το έτος που γεννηθήκατε.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.socialsecurity.gov/planners/
retire/ageincrease.html για να βρείτε
την ηλικία πλήρους συνταξιοδότησής σας.
Μειώνουμε τις παροχές, εάν τα εισοδήματα
υπερβαίνουν ορισμένα όρια.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς
αντιμετωπίζεται μια ειδική πληρωμή σύμφωνα
με τους κανονισμούς της Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Ο Κος DeSilva συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία
62 ετών το Νοέμβριο του 2017 και άρχισε να
λαμβάνει παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης. Τον
Ιανουάριο του 2018, ο Κος DeSilva έλαβε μια
επιταγή από τον εργοδότη του για $17,000,
για συσσωρευμένες πληρωμές διακοπών του.
Επειδή αυτό ήταν πληρωμή για της διακοπές
που συγκέντρωσε πριν συνταξιοδοτηθεί, η
Κοινωνικής Ασφάλισης θα τα θεωρήσει ως
ειδική πληρωμή και δεν θα την προσμετρήσει
στο όριο των κερδών για το 2018.

• Εάν είστε νεότερος από την ηλικία πλήρους
συνταξιοδότησης, θα αναιρεθούν από τις
παροχές $1 για κάθε $2 που κερδίζετε πάνω
από το όριο κερδών. Το 2018, το όριο είναι
$17,040.
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παρέχοντας οφέλη και οικονομική προστασία
σε εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια
της ζωής τους.

Πωλητές ασφαλειών και αγρότες
Δύο συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες
που λαμβάνουν συνήθως τα κέρδη οι οποίες
πιστοποιούνται ως ειδικές πληρωμές, είναι οι
πωλητές ασφαλειών που λαμβάνουν προμήθειες
από ανανεώσεις συμβολαίων και οι αγρότες
που λαμβάνουν μελλοντικά εισοδήματα από
σοδειές.

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:

Πωλητές ασφαλειών

• 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.

Πολλοί πωλητές ασφαλειών συνεχίζουν να
λαμβάνουν προμήθειες μετά το έτος στο
οποίο συνταξιοδοτήθηκαν, για συμβόλαια τα
οποία πούλησαν πριν συνταξιοδοτηθούν. Αυτό
το εισόδημα δεν θα επηρεάσει τις παροχές
Κοινωνικής Ασφάλισης που λαμβάνουν, με
την προϋπόθεση ότι το εισόδημα αυτό ήταν
αποτέλεσμα της εργασίας που εκτέλεσαν
πριν συνταξιοδοτηθούν.

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

Αγρότες
Πολλοί αγρότες συγκομιδή και να αποθηκεύουν
τις καλλιέργειες σε ένα χρόνο, προκειμένου
να πωληθεί σε άλλο έτος. Εάν μια καλλιέργεια
είναι πλήρως συγκομίζονται και αποθηκευθεί
πριν ή κατά τη διάρκεια του μήνα που ο
γεωργός έχει δικαίωμα σε παροχές Κοινωνικής
Ασφάλισης και τότε είναι που μεταφέρθηκαν
και πωλούνται στην επόμενη χρονιά, το
εισόδημα αυτό δεν θα επηρεάσει τα οφέλη για
το έτος το εισόδημα που έλαβε.

• 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.

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
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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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