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zgłaszać do Urzędu Skarbowego na formularzu
podatkowym SE (Schedule SE), razem z innymi
wymaganymi formularzami podatkowymi.

Większość osób płacących składki na
ubezpieczenie społeczne jest zatrudnionych
przez pracodawcę. Pracodawca potrąca
podatek na ubezpieczenie społeczne
z zarobków pracownika, dopłaca swój wkład,
wysyła informacje o zarobkach do Urzędu
Skarbowego (Internal Revenue Service, IRS),
a następnie zgłasza je do Urzędu Ubezpieczeń
Społecznych. Natomiast osoby pracujące na
własny rachunek są zobowiązane do zgłaszania
zarobków i odprowadzanie podatków do Urzędu
Skarbowego (IRS).

Podatki na ubezpieczenie społeczne
i Medicare
Pracownik i pracodawca płacą po 6.2%
podatku na ubezpieczenie społeczne od
zarobków do kwoty $128,400 USD i 1.45%
podatku na Medicare od wszystkich zarobków.
Osoby samozatrudnione płacą całość czyli
12.4% podatku na ubezpieczenie społeczne
od zarobków do kwoty $128,400 USD oraz
2.9% podatku na Medicare od wszystkich
zarobków netto. Osoby, które zarobiły więcej
niż $200,000 USD ($250,000 USD dla par
małżeńskich, które płacą podatki wspólnie),
muszą zapłacić dodatkowo 0.9% podatku na
Medicare.

Za samozatrudnione uważa się osoby, które
same lub ze wspólnikiem prowadzą działalność
handlową, przedsiębiorstwo lub uprawiają wolny
zawód. Osoby samozatrudnione zgłaszają
swoje zarobki do Urzędu Ubezpieczeń
Społecznych w zeznaniu podatkowym.
Zarobki netto od $400 USD rocznie należy
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Istnieją dwa rodzaje odpisów podatkowych,
które obniżają wymiar podatku.

Staż pracy
Aby uzyskać prawo do świadczeń
ubezpieczenia społecznego, trzeba
przepracować pewien okres i zapłacić podatki
na to ubezpieczenie. Niezbędny okres pracy
zależy od daty urodzenia, ale nikt nie potrzebuje
pracować dłużej niż 10 lat (40 jednostek
uznaniowych czyli „kredytów”).

Po pierwsze, dochód netto osoby
samozatrudnionej obniża się o połowę podatku
na ubezpieczenie społeczne. Podobnie
traktowani są przez prawo podatkowe
pracownicy, których kwota podatków
zapłaconych na ubezpieczenie społeczne przez
pracodawcę nie jest traktowana jako zarobek.

Jeżeli zarobki netto w roku 2018 wyniosą
$5,280 USD lub więcej, zaliczone zostanie
roczne maksimum czyli cztery jednostki
uznaniowe – jedna za każde $1,320 USD
zarobionych w ciągu roku. Jeżeli zarobki netto
wyniosą mniej niż $5,280 USD, nadal można
zaliczyć kredyt stosując metodę alternatywną,
którą opiszemy poniżej.

Po drugie, na formularzu IRS 1040 można
odliczyć od podstawy opodatkowania brutto
kwotę równą połowie podatków wpłaconych
na Ubezpieczenia Społeczne. Lecz musi to
być odpis od dochodu brutto, co wpływa na
określenie opodatkowanego dochodu brutto.
Nie może to być odrębny odpis i nie można go
wykazać na formularzu Schedule C.

Przy obliczaniu należnych świadczeń brane
są pod uwagę wszystkie zarobki, od których
odprowadzony został podatek na ubezpieczenia
społeczne.

Jeżeli uzyskany dochód składa się
z wynagrodzenia za pracę najemną
i z zarobków z tytułu samozatrudnienia,
podatek od wynagrodzeń ma pierwszeństwo.
Przepis ten dotyczy tylko osób, których
łączny roczny dochód przekroczy sumę
$128,400 USD. Na przykład, jeżeli w 2018
roku dochód z tytułu wynagrodzenia wyniósł
$30,000 USD i z działalności własnej
$40,000 USD, podatkiem na ubezpieczenie
społeczne objęte jest zarówno wynagrodzenie
za pracę, jak i dochód z samozatrudnienia.
Natomiast jeżeli w 2018 roku wynagrodzenie za
pracę wyniesie $87,700 USD a dochód netto
z samozatrudnienia wyniesie $40,900 USD,
podatek na ubezpieczenie społeczne od
kwoty powyżej $128,400 USD nie zostanie
wymierzony. Pracodawca potrąci na
podatki tytułem ubezpieczenia społecznego
i Medicare 7.65% z zarobków $87,700 USD.
Kwota pierwszych $40,700 USD z dochodu
uzyskanego z samozatrudnienia zostanie
obciążona podatkiem na ubezpieczenie
społeczne w wysokości 15.3%,
a pozostałe $200 USD przychodu netto
zostanie opodatkowane wg stawki 2.9%
z przeznaczeniem na świadczenia Medicare.

Obliczanie zarobków netto
Na dochód netto dla celów ubezpieczenia
społecznego składa się dochód brutto
z działalności zawodowej, pomniejszony
o dozwolone odpisy i straty.
Niektóre źródła dochodu nie są uwzględniane
przez Urząd Ubezpieczeń Społecznych
i nie mogą być wliczane do zarobków netto,
mianowicie:
• dywidendy z akcji i odsetki z obligacji; ten
przepis nie dotyczy maklerów papierów
wartościowych.
• odsetki od udzielonych pożyczek; nie dotyczy
osób trudniących się udzielaniem pożyczek.
• dochód z wynajmowania nieruchomości;
nie dotyczy agentów nieruchomości i osób
regularnie świadczących usługi na rzecz
lokatorów, oraz
• dochód ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
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w roku poprzednim. Ponadto inne dochody
z gospodarstwa rolnego brutto, netto i dochody
spoza rolnictwa mogą się zmieniać co roku

Metoda alternatywna
Zarobki netto poniżej $400 USD mogą być
brane pod uwagę przez Urząd Ubezpieczenia
Społecznego w ramach alternatywnej
metody zgłaszania. Można zastosować
metodę alternatywną, gdy osiąga się dochód
z gospodarstwa rolnego, spoza gospodarstwa
rolnego lub z obydwu źródeł. Można tę
metodę zastosować tylko pięć razy w ciągu
całego życia, jeżeli zgłasza się dochód spoza
gospodarstwa rolnego. Nie ma ograniczeń
w stosowaniu metody alternatywnej zgłaszania
dochodu z gospodarstwa rolnego. Zasady
stosowania metody:

Publikacja IRS 334, Tax Guide for Small
Business (Przewodnik podatkowy dla małych
firm).i IRS Schedule SE and Instructions
(Formularz IRS SE z instrukcją) zawierają
więcej pomocnych informacji. Można je znaleźć
na stronie www.irs.gov lub telefonicznie
1-800-829-4933.

Sposób zgłaszania zarobków
Uzyskane w danym roku zarobki netto 400 USD
i wyższe należy zgłaszać do 15 kwietnia
następnego, roku wypełniając następujące
formularze podatkowe:

• Jeżeli dochód brutto z gospodarstwa
rolnego osoby samozatrudnionej wynosi nie
więcej niż $7,800 USD, lub jeżeli dochody
z gospodarstwa rolnego wyniosły mniej niż
$5,631 USD, można zgłosić bądź to dwie
trzecie (2/3) dochodu brutto z gospodarstwa
rolnego (nie mniej niż 0), bądź też
$5,280 USD.

• Formularz 1040 (U.S. Individual Income Tax
Return, Indywidualne zeznanie podatkowe)
• Schedule C (Profit or Loss from Business,
Zyski lub straty przedsiębiorstwa) lub
Schedule F (Profit or Loss from Farming,
Zyski lub straty gospodarstwa rolnego) oraz

• Jeżeli dochód netto osoby samozatrudnionej
poza rolnictwem wynosi mniej niż
$5,631 USD oraz jednocześnie stanowi mniej
niż 72.189% dochodu netto poza rolnictwem
oraz dochody netto z samozatrudnienia
wyniosły co najmniej $400 USD w ciągu
dwóch z ubiegłych trzech lat.

• Schedule SE (Self-Employment Tax, Podatki
osób samozatrudnionych).
Można pobrać te formularze ze strony
internetowej IRS www.irs.gov. Należy wysłać
do IRS zeznanie podatkowe, inne wymagane
formularze i podatek od dochodów z tytułu
samozatrudnienia.

• Można stosować jednocześnie metodę
zgłaszania dochodów dla rolników i dla dla
nie-rolników oraz można zgłosić mniej niż
rzeczywisty dochód z samozatrudnienia
w gospodarstwie rolnym i poza rolnictwem,
ale nie można zgłosić kwoty mniejszej
niż rzeczywisty dochód uzyskany tylko
z samozatrudnienia poza rolnictwem.
Stosując jednocześnie obydwie metody
zgłaszania zarobków, nie można zgłosić
mniej niż $5,280 USD.

Formularze 1040 i SE należy wypełnić nawet
nie płacąc podatku dochodowego, celem
uregulowania podatku od samozatrudnionych za
ubezpieczenie społeczne. Przepis ten dotyczy
również osób, które już otrzymują świadczenia
z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Przedsiębiorstwa rodzinne
Członkowie rodziny mogą prowadzić wspólne
przedsiębiorstwo. Na przykład małżonkowie
mogą być współwłaścicielami firmy lub
prowadzić spółkę typu joint venture. Jeżeli
przedsiębiorstwo jest prowadzone wspólnie,
małżonkowie mają obowiązek indywidualnego
zgłaszania dochodów z przedsiębiorstwa jako

Uwaga dla rolników: Rolnicy mogą stosować
metodę alternatywną co roku, bez konieczności
wykazywania dochodu co najmniej $400 USD
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zarobków netto i wypełnienia indywidualnych
formularzy Schedule SE, nawet jeśli wspólnie
rozliczają się z podatku. Partnerzy sami
decydują o wysokości zarobków netto
zgłaszanych przez nich indywidualnie do
rozliczenia z podatku (np. może to być
50%-50%). Również mąż i żona, którzy
oboje uczestniczą materialnie we wspólnie
posiadanym przedsiębiorstwie i składają
wspólne zeznanie, mogą wybrać sposób
opodatkowania jako spółka „joint venture”, a nie
spółka partnerska. Każde z nich powinno złożyć
osobny formularz Schedule C lub C-EZ.

• 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
tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy.
Można korzystać z ich usług podczas rozmów
telefonicznych i w naszych biurach.

Kontakty z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych

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.

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.

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.

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