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Mga Manggagawang Pantahanan
Ano ang nasa loob
Sakop ba ang lahat ng manggagawang pantahanan?
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Pagbabawas para sa buwis ng Social Security at Medicare
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Pagbabayad ng buwis sa IRS
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Pag-uulat ng mga sahod sa Social Security
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Paano makakuha ang inyong manggagawang pantahanan ng kredito para sa
Social Security
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Pakikipag-ugnayan sa Social Security
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• I-report ang sahod sa Social Security.

Balak ba ninyong bayaran ang isang tagalinis,
tagaluto, hardinero, tagapag-alaga ng bata o
ibang manggagawang pantahanan nang dibababa sa $2,100 sa 2018? Isama rin sa
kabuuan ang anumang bayarin ninyo para sa
transportasyon, pagkain at pabahay ng inyong
empleyado. Kung magbabayad kayo ng hindi
bababa $2,100 para sa isang tao, mayroon
kayong mga responsibilidad.

Sa bawat $2,100 na sahod, karamihan ng
mga empleyadong pantahanan ay kumikita ng
sangkapat na seguro sa benepisyo ng Social
Security at Medicare. Sa pangkalahatan,
nangangailangan ang mga tao ng 10 taon ng
seguro upang maging kwalipikado para sa:
• Benepisyong pangretiro (kasing-aga ng edad
62);

Ang pagtugon sa naturang mga responsibilidad
ay makatitiyak na ang inyong manggagawang
pantahanan ay makakukuha ng kredito para sa
mga benepisyo ng Social Security at Medicare.
Kung magbabayad kayo ng hindi bababa sa
$2,100 na sahod sa isang mangaggawang
pantahanan, dapat ninyong:

• Benepisyong para sa kapansanan ng
manggagawa at kanyang mga dependyente;
• Benepisyo para sa naulilang pamilya ng
manggagawa; at
• Mga benepisyo ng Medicare

Sakop ba ang lahat ng manggagawang
pantahanan?

• Ibawas mula sa sahod ang buwis para sa
Social Security at Medicare;
• Ibayad ang mga buwis sa Internal Revenue
Service (IRS); at

May espesyal na mga tuntunin paransa mga
sumusunod na sitwasyon.

SocialSecurity.gov
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W-2 Online ay ang libreng electronic filing
na opsyon ng Social Security para sa mga
employer. Sa pamamagitan ng W-2 Online,
maaari ninyong ma-access ang isang eletronic
na Form W-2, makukumpleto ang form, at
isumite ito sa Social Security sa internet. Ang
serbisyong ito ay nagkukumpleto rin ng isang
Form W-3 (transmittal) para sa inyo. Maaari
rin ninyong i-print ang inyong mga kopya na
kailangan ng inyong (mga) empleyado para
mai-file nila ang kanilang buwis at pati na rin ang
mga kopya na maaari ninyong itabi.
Upang makapagsimula, magrehistro para
sa isang User ID at password sa Business
Services Online website:. Para sa karagdagang
impormasyon, labilang ang bai-baitan www.
socialsecurity.gov/bso/bsowelcome.htm g na
tagubilin, pumunta sa www.socialsecurity.gov/
employer/bsohbnew.htm.

Paano makakuha ang inyong

Mga Manggagawang Pantahanan

3

ng isang pamalit na Medicare card, kumuha
ng kapalit na SSA-1099/1042S, at marami
pang iba;

mas matatagal na panahon ng paghihintay sa
tawag para makausap kami. Inaasahan namin
na makapaglingkod sa inyo.

• Mag-apply para sa Extra Help (Karagdagang
Tulong) gamit ang mga gastusin sa plano ng
Medicare para sa inireresetang gamot;
• Mag-apply para sa retirement, kapansanan at
mga benepisyo sa Medicare;
• Maghanap ng mga kopya ng aming mga
inilathala;
• Makuha ang mga sagot sa mga madalas a
katanungan; at
• Marami pang iba!
Ang ilang sa mga serbisyong ito ay makukuha
lang sa wikang Ingles. Bumisita sa aming
Multilanguage Gateway para sa impormasyon
sa wikang Tagalog. Kami ay nagkakaloob ng
libreng serbisyo ng interpreter para tulungan
kayo sa pagsasagawa ng inyong dapat gawin sa
Social Security. Ang mga serbisyo ng interpreter
ay handang magamit kung kayo ay makikipagusap sa amin sa telepono o sa tanggapan ng
Social Security.
Tumawag sa amin
Kung wala kayong access sa internet, kami ay
naghahandog ng maraming mga automated
na serbisyo sa pamamagitan ng telepono, 24
oras, 7 araw sa isang linggo. Tumawag sa amin
sa walang bayad na toll sa 1-800-772-1213 o
sa aming TTY na numero, 1-800-325-0778,
kung kayo ay hindi nakakarinig o nahihirapan
makarinig.
Kung kailangan ninyong makipag-usap sa isang
tao, masasagot namin ang inyong mga tawag
mula 7 a.m. hanggang 7 p.m., Lunes hanggang
Biyernes. Humihingi kami ng kaunting pasensya
sa mga panahon na napakaraming ginagawa
dahil maaari kayong makaranas ng higit sa
karaniwang dalas na pagka-busy ng telepono at
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