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Planeja pagar uma faxineira, cozinheira,
jardineiro, babá ou outro trabalhador doméstico
pelo menos US$2,100 em 2018? Incluir
quaisquer pagamentos em dinheiro para
transporte, refeições e moradia que pagar para
seu empregado no total. Se pagar pelo menos
US$2,100 para uma pessoa, você deve arcar
com algumas responsabilidades.

Para cada US$2,100 em salários, a maioria
dos empregados domésticos ganha um quarto
da cobertura para os benefícios de Seguro
Social e a cobertura do Medicare. De um modo
geral, as pessoas precisam de dez anos de
cobertura para se qualificarem a:

O cumprimento destas responsabilidades
assegurará que seu empregado doméstico
receba os créditos de contribuição para os
benefícios do Seguro Social e a cobertura do
Medicare. Ao pagar pelo menos US$2,100
de salários a um trabalhador doméstico,
você deve:

• Benefícios por incapacidade para
o trabalhador e os dependentes
do trabalhador;

• Benefícios de aposentadoria (a partir de 62
anos de idade);

• Benefícios de sobrevivente para a família do
trabalhador; e
• Benefícios do Medicare.

• Descontar as contribuições do Seguro Social
Social e do Medicare destes salários;

Todos os trabalhadores domésticos
estão cobertos?

• Pague estes impostos ao Internal Revenue
Service - IRS (Receita Federal); e

Nas situações a seguir se aplicam
regras especiais.

• Comunique os salários para o Seguro Social.
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Empregados domésticos

1

www.irs.gov/publications/p926/index.html,
para obter informações sobre quais os
formulários que devem ser protocolados
e quando.

• Comunique todos os salários se administrar
um hotel, casa de aluguel de cômodos
ou pensão;
• Não pague a contribuição do Seguro Social
Social para babás ou outros trabalhadores
menores de 18 anos a não ser que o
emprego doméstico seja a profissão
principal do trabalhador;

O que pode ser necessário saber:
• Manter os registros — mantenha registros
do nome, endereço e número de Seguro
Social de todos os trabalhadores domésticos
e o valor do salário que lhes são pago. Copie
o número de Seguro Social diretamente do
cartão de Seguro Social de cada pessoa.
Se um dos empregados não tiver um cartão,
deve solicitar um em qualquer escritório do
Seguro Social.

• Pague as contribuições de Seguro
Social sobre os salários pagos aos seus
filhos maiores de 21 anos por trabalhos
domésticos; e
• Se estiver pagando seu pai e/ou sua mãe
por trabalhos domésticos, é possível que
esse salário seja tributável e deve verificar
se esta regra tributária se aplica neste
caso específico.

• Como preencher formulários da IRS
e retenção na fonte — Use a própria
declaração imposto de renda federal
(formulário IRS 1040) para declarar salários
de US$2,100 ou mais pago a um empregado
doméstico. Como empregador, você deve
pagar sua parcela das contribuições do
Seguro Social e Medicare. Acrescente às
mesmas as contribuições que reteve do
salário do empregado.

Entre em contato com o escritório do Seguro
Social obter mais informações.

Desconto dos impostos de Seguro
Social e Medicare
Como empregador, você paga uma
contribuição de 6,2% de Seguro Social sobre
até US$128,400 (em 2018) da renda do seu
empregado e uma contribuição de 1,45% para
o Medicare sobre toda a renda. Os empregados
pagam a mesma porcentagem de contribuição,
e eles também pagam 0,9% a mais para as
contribuições de Medicare em renda acima
de US$200,000 (US$125,000 se casado e
declarar separadamente ou US$250,000 se
casado e declarar conjuntamente).

Comunicação de salários para o
Seguro Social.
É necessário entregar ao empregado
doméstico as vias B, C e 2 do Formulário IRS
W-2 (Wage and Tax Statement [Declaração de
Salários e Contribuições]) até 31 de janeiro do
ano seguinte ao ano em que foram pagos os
salários. Enviar a cópia A do formulário W-2
com o formulário W-3, Transmittal of Wage
and Tax Statement (Transmissão de salários
e de declaração imposto) à Seguridade Social
até ao último dia de janeiro, se feita por via
eletrônica ou em papel, no ano seguinte ao
ano do exercício corrente. Este formulário
e as instruções para seu preenchimento
podem ser obtidos junto à agência da IRS
Ou caso tenha um computador com acesso
à Internet e uma impressora, pode utilizar
o W-2 Online. O W-2 Online é uma opção
gratuita de protocolamento eletrônico para

Pagamento de imposto para a IRS
(Receita Federal)
Entre em contato com a IRS para obter
informações sobre requisitos e formulários
para declarações. Os funcionários darão
instruções sobre como preencher os
formulários e quando e onde protocolar os
mesmos. Ver também a Publicação IRS 926,
Household Employer’s Tax Guide (Guia
para impostos de empregados domésticos),
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empregadores. Com o W-2 Online, possível
acessar um Formulário W-2 eletrônico,
preencher o formulário e apresentar o mesmo
à Seguridade Social pela Internet. O serviço
até preenche automaticamente o Formulário
W-3 (transmissão) para você. Pode também
imprimir as vias que os empregados precisam
para protocolar suas contribuições bem como
as cópias para seu arquivo.

benefícios por incapacidade ou para que seus
familiares se qualifiquem aos benefícios de
sobreviventes após seu falecimento.

Para começar, registre-se para obter um
ID de usuário e senha no website Business
Services Online: www.socialsecurity.gov/
bso/bsowelcome.htm. Para obter mais
informações, inclusive instruções passo a
passo, acesse www.socialsecurity.gov/
employer/bsohbnew.htm.

Como entrar em contato com
o Seguro Social

Lembre-se de que caso não declare os salários
de seu empregado, ele ou ela poderá não ter
créditos suficientes para receber os benefícios
de Seguro Social ou o valor do benefício
poderá ser menor.

Existem várias formas de contactar o Seguro
Social, incluindo on-line, por telefone e
pessoalmente. Estamos aqui para responder
suas perguntas e para lhe servir. Por mais de
80 anos, o Seguro Social tem ajudado seguro
hoje e amanhã, proporcionando benefícios e
proteção financeira para milhões de pessoas
em todo viagem da sua vida.

Como seu trabalhador doméstico
ganha crédito pelo Seguro Social
O trabalho doméstico é creditado de uma forma
diferente de qualquer outro tipo de trabalho. Em
geral, uma pessoa recebe um crédito para cada
US$1,320 de renda informada (em 2018) até o
máximo de quatro créditos por ano. Entretanto,
um empregado doméstico ganha créditos de
Seguro Social somente por renda de, pelo
menos, US$2,100 de cada empregador. Por
exemplo, um empregado doméstico que
trabalha para três empregadores e tenha
recebido US$900, US$1,100 e US$2,100,
respectivamente (um total de US$4,100)
recebe somente um crédito de Seguro Social
para os US$2,100 lançados no registro de
Seguro Social.

Visite nosso site
A maneira mais conveniente para realizar
negócios com o Seguro Social a partir de
qualquer lugar, a qualquer momento, é visitar a
www.socialsecurity.gov. No site, poderá:
• Criar a conta my Social Security para rever
o Social Security Statement (Extrato do
Seguro Social), verificar os rendimentos,
imprimir uma carta de confirmação de
benefícios, alterar as informações de crédito
em conta, solicitar uma segunda via do
cartão Medicare, obter um segunda cópia do
SSA-1099/1042S e muito mais;
• Inscrever-se para receber Extra Help
(ajuda adicional) com os custos do plano de
medicamentos do Medicare;

A quantidade de créditos que os trabalhadores
(incluindo empregados domésticos) necessitam
para se qualificar ao Seguro Social depende
da idade e do tipo de benefício aos quais eles
se qualificam a receber. A maioria das pessoas
necessitam de aproximadamente 10 anos de
trabalho (40 créditos) para se qualificar aos
benefícios. Pessoas mais jovens necessitam
de menos créditos para se qualificarem aos

• Solicitar benefícios de aposentadoria,
invalidez e Medicare;
• Obter cópias de nossas publicações;
• Obter respostas às perguntas mais
frequentes; e
• E muito mais!
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Alguns desses serviços estão disponíveis
apenas em inglês. Acesse nosso
Portal Multilíngue para obter informações em
Português. Fornecemos serviços de intérprete
gratuitos para ajudá-lo com suas negociações
junto ao Seguro Social. Esses serviços estão
disponíveis por telefone ou no escritório do
Seguro Social.
Entre em contato conosco
Caso não tenha acesso à internet, oferecemos
muitos serviços automatizados por telefone,
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue
gratuitamente no 1-800-772-1213 ou pelo nosso
número TTY, 1-800-325-0778, em caso de
surdez ou deficiência auditiva.
Caso precise falar com uma pessoa,
podemos responder às suas chamadas das
7h00 às 19h00, de segunda a sexta-feira.
Pedimos paciência durante períodos de maior
movimento, pois pode ter uma a taxa maior
do que usual de sinais de ocupado e tempos
de espera mais longos para falar conosco.
Teremos muito prazer em atendê-lo.
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