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Planując zatrudnienie sprzątaczki, kucharza,
ogrodnika czy opiekunki do dziecka, należy
włączyć do kwoty wynagrodzenia wszelkie
koszty, takie jak transport, posiłki,
zakwaterowanie itd. Jeżeli w 2018 roku ta kwota
wyniesie co najmniej $2,100 dla jednej osoby,
na pracodawcy ciążą pewne obowiązki.

Za każde $2,100 wynagrodzenia za pracę
pracownica domowa uzyskuje zaliczenie
jednego kwartału na poczet świadczeń
ubezpieczenia społecznego i medycznego.
Zasadniczo pracownik potrzebuje 10 lat
objętych ubezpieczeniem, aby uzyskać
uprawnienia do:

Wykonanie tych obowiązków zagwarantuje,
że pracownica domowa uzyska zaliczenie na
poczet uprawnień do świadczeń ubezpieczenia
społecznego (Social Security) i medycznego
(Medicare). Pracodawca, który zapłaci
pracownikowi domowemu co najmniej $2,100,
musi:

• Świadczeń emerytalnych (od 62 lat),
• Świadczeń z powodu niezdolności do
pracy dla pracownika i osób na jego lub jej
utrzymaniu,
• Świadczeń z powodu niezdolności do
pracy dla pracownika i osób na jego lub jej
utrzymaniu oraz

• Potrącić z płacy podatek od wynagrodzenia
na poczet ubezpieczenia społecznego
i Medicare,

• Świadczeń Medicare.

• Zapłacić ten podatek Urzędowi Skarbowemu
(Internal Revenue Service, IRS) oraz

Czy wszyscy pracownicy domowi są
objęci ubezpieczeniem?

• Zgłosić wypłacone gaże Urzędowi
Ubezpieczeń Społecznych.

W następujących sytuacjach obowiązują
specjalne zasady:

SocialSecurity.gov
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• Osoba prowadzące hotel, mieszkania do
wynajęcia lub pensjonat musi zgłaszać
wszelkie wynagrodzenia.

www.irs.gov/publications/p926/index.html,
aby dowiedzieć się jakie formularze należy
wypełnić i kiedy.

• Nie należy płacić podatku na ubezpieczenie
społeczne opiekunkom do dzieci ani innym
zatrudnionym młodszym niż 18 lat, chyba że
praca w gospodarstwie domowym stanowi
podstawowe zajęcie zatrudnionej osoby.

Co warto wiedzieć:
• Prowadzenie dokumentacji — do celów
ubezpieczeń społecznych potrzebne
są imiona, nazwiska, adresy i numery
ubezpieczeń społecznych wszystkich
pracowników domowych oraz płacone im
pobory. Numery ubezpieczenia społecznego
należy przepisać bezpośrednio z karty Social
Security każdej osoby. Jeżeli pracownik
nie posiada karty, powinien wystąpić o nią
w dowolnym biurze Urzędu Ubezpieczeń
Społecznych.

• Należy płacić podatki na ubezpieczenie
społeczne od zarobków wypłacanych
własnym dzieciom w wieku od 21 lat za
pracę w gospodarstwie domowym.
• Należy sprawdzić, czy wynagrodzenie
wypłacane rodzicowi za pracę
w gospodarstwie domowym podlega
opodatkowaniu. Jest tak w niektórych
niektórych przypadkach.

• Wypełnianie formularzy podatkowych
i potrącenia z płac — płace od $2,100
wypłacone pracownikowi domowemu należy
zgłaszać na formularzu podatku federalnego
(formularz IRS 1040). Pracodawca
musi zapłacić swoją część podatku na
ubezpieczenie społeczne i Medicare. Należy
dodać do tego podatki potrącone z poborów
pracownika.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy
się skontaktować z Urzędem Ubezpieczeń
Społecznych.

Potrącanie podatków na ubezpieczenie
społeczne i Medicare
Obecnie pracownik płaci 6.2% podatku
na ubezpieczenie społeczne od zarobków
pracownicy domowej do kwoty $128,400
(w roku 2018) i 1.45% podatku na Medicare od
wszystkich zarobków. Pracownicy płacą podatki
według tych samych stawek, a także płacą 0,9%
więcej na rzecz Medicare od zarobków powyżej
$200,000 ($125,000, jeżeli osoby pozostające
w związku małżeńskim płacą podatki oddzielnie
lub $250,000, jeżeli płacą podatki razem).

Zgłaszanie poborów do Urzędu
Ubezpieczeń Społecznych
Pracodawca musi wydać pracownikowi
domowemu kopie B, C i 2 formularza IRS W-2
(Wage and Tax Statement, Oświadczenie
o płacach i podatkach,) do 31 stycznia
następnego roku po wypłaceniu poborów. Jeżeli
zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej
lub papierowej w następnym roku po tym, dla
którego deklaruje się płace, należy do końca
stycznia wysłać kopię A formularza W-2 wraz
z formularzem W-3, Transmittal of Wage and
Tax Statement (Oświadczenie o zarobkach
i podatku). Można otrzymać te formularze
i instrukcje ich wypełniania zwracając się do
biura IRS. Można też skorzystać z formularza
W-2 dostępnego online W-2 Online. W-2 Online
jest to opcja bezpłatnego składania formularzy
ubezpieczenia społecznego dla pracodawców.
Korzystając z W-2 Online można uzyskać

Wpłacanie podatków do IRS
Należy skontaktować się z IRS w sprawie
wymagań dotyczących zgłaszania oraz
formularzy. IRS udzieli wyjaśnień, jak
wypełniać formularze oraz gdzie i kiedy je
składać. Patrz także publikacja IRS 926,
Household Employer’s Tax Guide (Poradnik
podatkowy dla zatrudniająoce domowe),
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dostęp do elektronicznej postaci formularza,
wypełnić go i wysłać do biura ubezpieczeń
społecznych poprzez Internet. Formularz W-3
(transmittal) może również zostać wypełniony na
stronie W-2 Online. Można także wydrukować
egzemplarze potrzebne pracownikowi do
zgłoszenia podatkowego oraz kopie dla własnej
dokumentacji.

Należy pamiętać, że jeżeli pracodawca nie
zgłosi zarobków swojej pracownicy, może ona
nie uzyskać zaliczeń na poczet świadczeń
ubezpieczeń społecznych lub też kwota tych
świadczeń może być niższa.

Kontakty z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych

Na początek należy się zarejestrować na
stronie Business Services Online: www.
socialsecurity.gov/bso/bsowelcome.htm
i uzyskać nazwę użytkownika oraz hasło. Więcej
informacji, w tym szczegółową instrukcję,
patrz www.socialsecurity.gov/employer/
bsohbnew.htm.

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można
się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online,
telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby
odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od
ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień
dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń
i ochrony finansowej milionom ludzi.

W jaki sposób pracownica domowa
może uzyskać zaliczenia na poczet
świadczeń ubezpieczenia społecznego

Prosimy odwiedzić nasz portal
Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw
w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są
odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov.
Można tam:

Praca domowa jest rozliczana inaczej niż inne
rodzaje zatrudnienia. Zasadniczo zarabia się
jedno zaliczenie za każdych $1,320 zgłoszonych
zarobków (w roku 2018) do maksimum czterech
zaliczeń rocznie. Jednakże pracownica domowa
uzyska zaliczenie za zarobki w wysokości co
najmniej $2,100 od każdego pracodawcy Na
przykład pracując dla trzech pracodawców
i otrzymując od nich odpowiednio $900, $1,100
i $2,100 (w sumie $4,100) otrzyma tylko jedno
zaliczenie na poczet ubezpieczeń społecznych
za $2,100 uwidocznionych na jej koncie
ubezpieczenia społecznego.

• Otworzyć konto my Social Security.
Można tu sprawdzić swoje składki
i ocenić przewidywane świadczenia na
podstawie wyciągu pt. Social Security
Statement, wydrukować zaświadczenie
o należnych świadczeniach, zmienić dane
konta depozytowego, zwrócić się o nową
kartę Medicare, uzyskać nowy dokument
SSA-1099/1042S itd.
• Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową
pomoc)” przy zakupach leków na receptę
w ramach Medicare

Liczba zaliczeń potrzebnych pracownikom
(w tym pracownikom domowym), aby uzyskać
uprawnienia do świadczeń ubezpieczeń
społecznych, zależy od ich wieku oraz od
rodzaju świadczeń, jakie mogą im przysługiwać.
Większość osób potrzebuje 10 lat pracy (40
zaliczeń), aby zakwalifikować się do świadczeń.
Osoby młodsze potrzebują mniejszej liczby
zaliczeń, aby uzyskać uprawnienia do
świadczeń z tytułu niezdolności do pracy
lub po to, aby członkowie ich rodzin uzyskali
uprawnienia do świadczeń po ich śmierci.

• Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką
i świadczenia Medicare
• Znaleźć teksty naszych publikacji
• Uzyskać odpowiedzi na często zadawane
pytania oraz
• Wiele innych informacji!
Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku.
Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny,
aby uzyskać informacje po polsku. Podczas
załatwiania spraw w Social Security dostępni są
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tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy.
Można korzystać z ich usług podczas rozmów
telefonicznych i w naszych biurach.
Prosimy do nas zadzwonić
Osobom nie mającym dostępu do internetu
oferujemy liczne zautomatyzowane usługi
telefoniczne, czynne przez cała dobę i we
wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować
bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla
niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.
Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty,
odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00,
od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu
prosimy o cierpliwość, ponieważ można
wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości
i dłużej czekać na odebranie połączenia.
Chętnie Państwu służymy.
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