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O que são “pagamentos especiais”?
Depois que você se aposentar, você pode
receber pagamentos por trabalho que você
tenha realizado antes de começar a receber
benefícios de Seguro Social. Normalmente,
esses pagamentos não afetam a seu
beneficio de Seguro Social caso forem por
trabalho realizado antes da aposentadoria.
Este formulário descreve alguns tipos mais
comuns de pagamentos especiais, ajuda-o(a)
a determinar se recebeu algum pagamento
especial e informa-o(a) das medidas para tomar
caso tal tenha acontecido.

SocialSecurity.gov

O que é considerado um
pagamento especial?
Se você tiver trabalhado como trabalhador
dependente, os rendimentos recebidos após
a aposentadoria contam como pagamento
especial se a última coisa que você fez para
ter direito ao pagamento tiver terminado antes
de deixar de trabalhar. Alguns pagamentos
especiais a funcionários incluem bônus,
subsídios acumulados de férias ou de doença,
indenização por rescisão do contrato de
trabalho, retroativos, subsídios de isenção de
horário, comissões de vendas e pagamentos
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cada US$ 3 que ganhe acima do limite
de rendimentos. Em 2017, o limite
é US$ 44.880.

de aposentadoria ou remunerações diferidas
comunicadas num impresso W-2 referente há
um ano, mas ganhas num ano anterior. Estes
montantes podem estar indicados no seu
impresso W-2, na secção designada “Plano
não qualificado”.

• A partir do mês em que você atinge a idade
de aposentadoria completa, você pode
receber a totalidade dos seus benefícios,
independentemente dos seus rendimentos.

Se tiver trabalhado por conta própria, todos
os rendimentos líquidos que receber após o
primeiro ano em que você se aposentou
contam como pagamento especial caso tenha
prestado os serviços relativos ao pagamento
antes de ter direito a receber benefícios de
Seguro Social. “Serviços”, são qualquer trabalho
regular ou outras atividades significantes que
efetua no âmbito do seu negócio.

Se você pensa que recebeu um
pagamento especial
Se você recebe benefícios de Seguro
Social e o total de seus rendimentos anuais
ultrapassam o limite, e esses rendimentos
incluem um pagamento especial, você deve
contatar o Seguro Social. Informa-nos se você
acha que recebeu um pagamento especial.
Se confirmarmos o fato, não incluiremos o
montante do pagamento especial nos seus
rendimentos totais relativos nesse ano.

Alguns pagamentos especiais para
trabalhadores independentes incluem
pagamentos ao abrigo de programas agrícolas,
rendimentos provenientes de colheitas de anos
anteriores ou rendimentos obtidos por um(a)
proprietário(a) de um negócio que não presta
serviços significantes nesse negócio.

Exemplo de um pagamento especial
Este exemplo mostra como um pagamento
especial é processado de acordo com as regras
do Seguro Social.

Como os limites de rendimentos
afetam meus benefícios?

O Sr. DeSilva aposentou-se com 62 anos,
em Novembro de 2016 e começou a receber
benefícios de Seguro Social. Em Janeiro de
2017, o Sr. DeSilva recebeu um cheque da
sua entidade patronal no valor de US$ 17.000,
referente ao tempo de férias restante. Como isto
se trata de um subsídio de férias que ele tinha
acumulado antes de se aposentar, o Seguro
Social considerá-lo como um pagamento
especial e não o contará para o limite de
rendimentos de 2017.

Se a pessoa que recebe os benefícios de
aposentadoria da Seguridade Social tiver
menos do que a idade de aposentadoria
total, há limites de quanto poderá ganhar de
renda de trabalho. A idade de aposentadoria
total varia com base no ano em que nasceu.
Visite www.socialsecurity.gov/planners/
retire/ageincrease.html para descobrir a sua
idade de aposentadoria total. Reduziremos o
benefício caso seus rendimentos ultrapassem
determinados limites.

Corretores de seguros e agricultores

• Se você for mais novo do que a idade
completa de aposentadoria, US$ 1 será
deduzido nos benefícios por cada US$ 2 que
ganhe acima do limite de rendimentos. Em
2017, o limite é US$ 16.920.

Dois grupos vocacionais específicos que
recebem habitualmente rendimentos que se
qualificam como pagamentos especiais são os
corretores de seguros, que recebem comissões
de renovação ou repetição e os agricultores,
que auferem rendimentos pela venda de
colheitas de anos anteriores.

• No ano em que você atingir a idade
de aposentadoria completa, US$ 1
será deduzido nos seus benefícios por
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Corretores de seguros

em conta, solicitar uma segunda via do
cartão Medicare, obter um segunda cópia do
SSA-1099/1042S e muito mais;

Muitos corretores de seguros continuam a
receber comissões depois do ano em que
se aposentam, relativos à venda de apólices
antes da sua aposentadoria. Estes rendimentos
não afetarão os benefícios de Seguro Social,
desde que o trabalho foi realizado antes
da aposentadoria.

• Inscrever-se para receber Extra Help (ajuda
adicional) com os custos do plano de
medicamentos do Medicare;

Agricultores

• Obter cópias de nossas publicações;

• Solicitar benefícios de aposentadoria,
invalidez e Medicare;
• Obter respostas às perguntas mais
frequentes; e

Muitos agricultores colheita e de
armazenamento das colheitas em um ano a
ser vendido noutro ano. Se uma colheita é
totalmente colhidas e armazenadas antes ou no
mês em que o agricultor tem direito a receber
os benefícios de Seguro Social e, em seguida,
é realizada durante e vendidos no próximo ano,
este rendimento não vai afetar os benefícios
para o ano, o rendimento é recebido.

• E muito mais!
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.

Como entrar em contato com
o Seguro Social

Entre em contato conosco

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.

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.

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
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