
Ενημέρωση 2006 2006

Αυτή η ενημέρωση παρέχει νέες πληροφορίες για το 2006 για πολλά θέματα όπως τους φόρους και τις 
παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης. Με το νόμο, αυτοί οι αριθμοί αλλάζουν αυτόματα κάθε χρόνο για να 

διατηρούν το πρόγραμμα ενήμερο με τις αυξήσεις στις τιμές και στα μισθοδοτικά επίπεδα. Είτε εργάζεστε είτε 
λαμβάνετε ήδη παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτές οι αλλαγές είναι σημαντικές για σας.

Πληροφορίες για άτομα που εργάζονται

Φόροι Κοινωνικής Ασφάλισης και Medicare
Φόροι Κοινωνικής Ασφάλισης 2005 2006
Υπάλληλος / εργοδότης (κάθε ένας) 6,2% τα κέρδη έως $90.000 6,2% τα κέρδη έως $94.200
Αυτοαπασχολούμενος  
* Μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω παροχών φορολογίας εισοδήματος 12,4%* τα κέρδη έως $90.000 12,4%* τα κέρδη έως $94.200

Φόροι Medicare 2005 2006 
Υπάλληλος / εργοδότης (κάθε ένας) 1,45% σε όλα τα κέρδη 1,45% σε όλα τα κέρδη
Αυτοαπασχολούμενος 
* Μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω παροχών φορολογίας εισοδήματος 2,9%* σε όλα τα κέρδη 2,9%* σε όλα τα κέρδη

Εργασιακές πιστώσεις—Όταν εργάζεστε, κερδίζετε πιστώσεις προς παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης. Χρειάζεστε ορισμένο 
αριθμό πιστώσεων για να δικαιούστε παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο αριθμός που χρειάζεστε εξαρτάται από την ηλικία σας 
και τον τύπο των παροχών για τις οποίες κάνετε αίτηση. Μπορείτε να κερδίσετε το μέγιστο ποσό τέσσερες πιστώσεις κάθε χρόνο. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται 40 πιστώσεις για να δικαιούνται παροχές για συνταξιοδότηση.

2005 2006
$920 κερδίζει μία πίστωση $970 κερδίζει μία πίστωση

Πληροφορίες για άτομα που λαμβάνουν παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης

Όρια κερδών
Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο, άτομα που λαμβάνουν παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν φτάσει στην ηλικία 
πλήρους συνταξιοδότησης, δικαιούνται να λάβουν όλες τις παροχές τους, εφόσον είναι τα κέρδη τους κάτω από τα όρια που 
υποδεικνύονται παρακάτω. Στο 2006, η ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης είναι 65 έτη και 8 μήνες. Η ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης 
θα αυξάνει βαθμηδόν κάθε έτος ωσότου να φτάσει την ηλικία των 67 για άτομα που γεννήθηκαν το 1960 ή αργότερα. 

2005 2006
Σε ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης ή πιο ηλικιωμένος (-η) Κανένα όριο σε κέρδη Κανένα όριο σε κέρδη

Κάτω από την ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης
$12.000 
Για κάθε $2 πάνω από το όριο, 
παρακρατείτε $1 από τα οφέλη. 

$12.480 
Για κάθε $2 πάνω από το όριο, 
παρακρατείτε $1 από τα οφέλη.

Στο έτος που φτάσατε στην ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης

$31.800 
Για κάθε $3 πάνω από το όριο, 
παρακρατείτε $1 από τα οφέλη έως 
το μήνα στον οποίο φτάσετε την 
ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης. 

$33.240 
Για κάθε $3 πάνω από το όριο, 
παρακρατείτε $1 από τα οφέλη έως 
το μήνα στον οποίο φτάσετε την 
ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης.

Όρια κερδών των δικαιούχων αναπηρίας: Εάν εργάζεστε καθότι λαμβάνετε παροχές αναπηρίας, πρέπει να μας πείτε για τα κέρδη 
σας ανεξάρτητα από το πόσα λίγα που κερδίζετε. Μπορείτε να έχετε απεριόριστα κέρδη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου 
εργασίας έως εννέα μήνες (όχι απαραίτητα σε μια σειρά) και να λαμβάνετε ακόμα πλήρεις παροχές. Μόλις ολοκληρώσετε την 
περίοδο των εννέα μηνών δοκιμαστικής εργασίας, θα καθορίσουμε εάν δικαιούστε ακόμα παροχές αναπηρίας. Μπορεί επίσης να 
έχετε τα προσόντα για άλλα κίνητρα εργασίας που θα βοηθήσουν να κάνετε τη μεταβατική επιστροφή στην εργασία σας. 
Σημαντική επικερδής δραστηριότητα (Μη τυφλός) $830 το μήνα $860 το μήνα
Σημαντική επικερδής δραστηριότητα (Τυφλός) $1.380 το μήνα $1.450 το μήνα
Μήνας περιόδου δοκιμαστικής εργασίας $590 το μήνα $620 το μήνα

Ενημέρωση 2006

(συνέχεια στην πίσω σελίδα)



Πληροφορίες για άτομα που λαμβάνουν Συμπληρωματικό Εισόδημα Ασφάλειας (SSI)

Μηνιαία ομοσπονδιακή πληρωμή Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλειας (SSI) (μέγιστο) 
2005 2006 

Άτομο $579 $603 
Ζεύγος $869 $904 
Όρια μηνιαίου εισοδήματος
Άτομο του οποίου το εισόδημα είναι μόνο από μισθούς $1.243 $1.291 
Άτομο του οποίου το εισόδημα δεν είναι από μισθούς $599 $623 
Ζευγάρι του οποίου το εισόδημα είναι μόνο από μισθούς $1.823 $1.893 
Ζευγάρι του οποίου το εισόδημα δεν είναι από μισθούς $889 $924 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε εισόδημα, οι μηνιαίες σας παροχές γενικά θα είναι χαμηλότερες από τη μέγιστη πληρωμή του ομοσπονδιακού 
συμπληρωματικού εισοδήματος (SSI). Να θυμάστε ότι θα πρέπει να μας αναφέρετε όλο σας το εισόδημα. Κάποιες πολιτείες προσθέτουν 
χρήματα στην ομοσπονδιακή πληρωμή συμπληρωματικού εισοδήματος (SSI). Εάν ζείτε σε μία απ’ αυτές τις πολιτείες, μπορεί να 
δικαιούστε υψηλότερη πληρωμή. Το εισόδημά σας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα όρια που υποδεικνύονται και μπορεί ακόμα να τα 
δικαιούστε. 

Πληροφορίες για άτομα στο Medicare

Το περισσότερο κόστος του Medicare αυξάνεται αυτό το χρόνο για να συμβαδίζει με την άνοδο του κόστος της 
υγείας.

2005 2006
Νοσοκομειακή ασφάλιση (Μέρος Α)
Για τις πρώτες 60 ημέρες σε ένα νοσοκομείο, 
ο ασθενής πληρώνει. $912 $952 

Για την 61η έως την 90ην ημέρα σε ένα νοσοκομείο, ο ασθενής 
πληρώνει $228 ημερησίως $238 ημερησίως

Πέρα από 90 ημέρες σε ένα νοσοκομείο, ο ασθενής πληρώνει 
(μέχρι 60 ακόμα ημέρες) $456 ημερησίως $476 ημερησίως

Για τις πρώτες 20 ημέρες σε επαγγελματική μονάδα νοσηλείας, 
ο ασθενής πληρώνει $0 $0 

Για τις ημέρες από την 21η έως την 100η σε επαγγελματική 
μονάδα νοσηλείας, ο ασθενής πληρώνει $114 ημερησίως $119 ημερησίως

Ασφάλιστρο Μέρους Α (Part A): Το ποσό του ασφαλίστρου που πληρώνετε για ν’ αγοράσετε Medicare Part A εξαρτάται από τον 
αριθμό των πιστώσεων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχετε κερδίσει. Εάν έχετε: 

40 πιστώσεις $0 $0 
30-39 πιστώσεις $206 το μήνα $216 το μήνα

λιγότερες από 30 πιστώσεις $375 το μήνα $393 το μήνα
Ιατρική ασφάλιση (Μέρος Β – Part B)
Ασφάλιστρο $78,20 το μήνα $88,50 το μήνα
Εκπιπτόμενο ποσό $110 το χρόνο $124 το χρόνο

Μετά που έχει πληρώσει ο ασθενής το εκπιπτόμενο ποσό του, το 
Part B πληρώνει το 80 τοις εκατό των καλυπτόμενων υπηρεσιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν λαμβάνετε Medicare και το εισόδημά σας είναι χαμηλό, η πολιτεία μπορεί να σας πληρώσει τα ασφάλιστρα Medicare 
και σε κάποιες περιπτώσεις, τα εκπιπτόμενα ποσά και άλλα ιατρικά έξοδα που πληρώνετε προσωπικά. Επικοινωνήστε με την τοπική σας 
υπηρεσία ιατρικής βοήθειας (Medicaid), τις κοινωνικές υπηρεσίες ή το γραφείο πρόνοιας (welfare office) για περισσότερες πληροφορίες. 
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