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Οι περισσότεροι άνθρωποι που πληρώνουν στην 
Κοινωνική Ασφάλιση, εργάζονται για κάποιον εργοδότη. 

Ο εργοδότης παρακρατεί το φόρο Κοινωνικής Ασφάλισης 
από την πληρωμή τους, ταιριάζοντας την ισόποση εισφορά, 
και στέλνει τους φόρους στην Υπηρεσία Εσωτερικού 
Εισοδήματος (Internal Revenue Service-IRS) και αναφέρει 
τους μισθούς στην Κοινωνική Ασφάλιση. Αλλά όσοι είναι 
αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, πρέπει να 
αναφέρουν τα κέρδη τους και να πληρώνουν τους φόρους τους 
απ’ ευθείας στο IRS.

Είστε αυτοαπασχολούμενος εάν λειτουργείτε ένα εμπόριο, 
επιχείρηση, ή επάγγελμα, είτε προσωπικά, είτε ως συνεταίρος. 
Αναφέρετε τα κέρδη σας για την Κοινωνική Ασφάλιση 
όταν υποβάλετε τη δήλωση για τον ομοσπονδιακό φόρο 
εισοδήματός σας. Εάν τα καθαρά σας κέρδη (net earnings) 
είναι $400 ή περισσότερα σε ένα έτος, τότε πρέπει να 
αναφέρετε τα κέρδη σας σε Schedule SE (Προσάρτημα SE), 
επιπλέον από των άλλων φορολογικών εντύπων που πρέπει 
να δηλώσετε.

Πληρωμή φόρων Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Medicare

Η κλίμακα φόρου Κοινωνικής Ασφάλισης για το έτος 2006 
είναι 15,3% για εισόδημα από αυτοαπασχόληση έως $94.200. 
Εάν τα καθαρά σας κέρδη υπερβαίνουν τα $94.200, τότε θα 
συνεχίσετε να πληρώνετε μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην 
Medicare από το φόρο Κοινωνικής Ασφάλισης, που είναι  
2,9 τοις εκατό του συνόλου των υπόλοιπων κερδών σας.

Υπάρχουν δύο εκπτώσεις φόρου εισοδήματος που 
μειώνουν τους φόρους σας.

Πρώτον, τα καθαρά σας κέρδη από αυτοαπασχόληση 
μειώνονται κατά ποσό ίσο με το ήμισυ του συνολικού σας 
φόρου Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό είναι παρόμοιο με τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι υπάλληλοι από τη 
φορολογική νομοθεσία, λόγω του ότι το μερίδιο του εργοδότη 
στο φόρο Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θεωρείται μισθός  
του υπαλλήλου.

Δεύτερον, μπορείτε να αφαιρεσετε το μισό ποσό του φόρου 
Κοινωνικής Ασφάλισης στο Form 1040 του IRS. Αλλά η 
αφαίρεση πρέπει να αναιρεθεί από το ακαθάριστο εισόδημά 
σας (gross income) για τον καθορισμό του προσαρμοσμένου 
ακαθάριστου εισοδήματός σας (adjusted gross income). Δεν 
μπορεί να είναι μια αναλυτική αφαίρεση (itemized deduction) 
και δεν πρέπει να αναφέρεται στο Schedule C. 

Εάν έχετε μισθούς καθώς επίσης και κέρδη από 
αυτοαπασχόληση, τότε θα πληρωθεί πρώτα ο φόρος από τους 
μισθούς σας. Αλλά αυτός ο κανονισμός είναι σημαντικός 
μόνο εάν τα συνολικά σας κέρδη είναι περισσότερα από 
$94.200. Για παράδειγμα, εάν είχατε $20.000 από μισθούς 
και $30.000 από αυτοαπασχόληση το έτος 2005, πληρώνετε 
τους ανάλογους φόρους Κοινωνικής Ασφάλισης και για τους 

μισθούς και για τα επιχειρηματικά σας κέρδη. Ωστόσο, το 
2006, εάν οι μισθοί σας είναι $70.000 και έχετε $25.000 σε 
καθαρά κέρδη από μια επιχείρηση, δεν πληρώνετε διπλό φόρο 
Κοινωνικής Ασφάλισης σε κέρδη περισσότερο από $94.200. 
Ο εργοδότης σας θα παρακρατήσει 7,65 τοις εκατό για φόρους 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Medicare από τις $70.000 σας. Θα 
πρέπει να πληρώσετε 15,3 τοις εκατό σε φόρους Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Medicare για τα πρώτα $24.200 στα κέρδη 
από αυτοαπασχόληση και 2,9 τοις εκατό σε φόρο Medicare 
για τα υπόλοιπα $800 σε κέρδη. 

Πιστώσεις από εργασία 
Πρέπει να έχετε εργαστεί και να έχετε πληρώσει φόρους 

Κοινωνικής Ασφάλισης για ορισμένο χρονικό διάστημα για 
να πάρετε τα επιδόματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Το χρονικό 
διάστημα που πρέπει να έχετε εργαστεί, εξαρτάται από την 
ημερομηνία γέννησής σας, αλλά κανείς δεν χρειάζεται να 
εργαστεί πάνω από 10 έτη (40 πιστώσεις).

Για το έτος 2006, εάν τα καθαρά σας κέρδη ήταν $3.880 ή 
περισσότερα, θα πιστωθείτε με τη μέγιστη ετήσια πίστωση, 
τεσσάρων πιστώσεων—μία πίστωση για κάθε $970 σε κέρδος 
κατά τη διάρκεια του έτους. Εάν τα καθαρά σας κέρδη 
ήταν λιγότερα από $3.880, μπορείτε ακόμα να κερδίσετε 
τις πιστώσεις, με τη χρήση της προαιρετικής μεθόδου που 
περιγράφεται παρακάτω σ’ αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Όλα τα κέρδη σας που καλύπτονται από την Κοινωνική 
Ασφάλιση χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
επιδόματος της Κοινωνικής Ασφάλισης σας. Έτσι, είναι 
σημαντικό να αναφέρετε όλα σας τα κέρδη έως το μέγιστο 
ποσό, όπως απαιτείται από το νόμο.

Υπολογισμός των καθαρών απολαβών σας
Τα καθαρά κέρδη σας (net earnings) για την Κοινωνική 

Ασφάλιση, είναι τα ακαθάριστα κέρδη (gross earnings) από 
το εμπόριο η την επιχείρησή σας, μείον τις επιτρεπόμενες 
επιχειρηματικές αφαιρέσεις (business deductions) και 
υποτίμησή (depreciations). 

Κάποιο εισόδημα δεν μετρείται για την Κοινωνική 
Ασφάλιση και δεν πρέπει να τις συνυπολογίζετε στον 
υπολογισμό των καθαρών κερδών σας·
• Μερίσματα από τις μετοχές και τόκους από ομόλογα, εκτός 

εάν τα λαμβάνετε ως χρηματομεσίτης μετοχών και τίτλων,
• Τόκοι από δάνεια, εκτός αν η επιχείρησή σας είναι 

δανειοδοτική,
• Εισόδημα από ενοίκια ακινήτων, εκτός εάν είστε πωλητής 

ακινήτων ή παρέχετε τακτικά υπηρεσίες κυρίως προς 
διευκόλυνση του ενοίκου, ή

• Εισόδημα που έχετε λάβει από ετερόρρυθμη εταιρία.

http://www.irs.gov
http://www.irs.gov


Προαιρετική μέθοδος
Εάν τα πραγματικά καθαρά σας κέρδη είναι λιγότερα από 

$400, τότε τα κέρδη σας μπορεί να προσμετρηθούν στην 
Κοινωνική Ασφάλιση, σύμφωνα με μια προαιρετική μέθοδο 
αναφοράς. Η προαιρετική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εάν τα ακαθάριστα κέρδη σας είναι $600 ή περισσότερα, ή 
εάν τα κέρδη σας είναι λιγότερα από $1.600.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προαιρετική μέθοδο 
μόνο πέντε φορές κατά τη διάρκεια της ζωής σας. Τα 
πραγματικά καθαρά σας κέρδη πρέπει να είναι $400 ή 
περισσότερα σε δύο τουλάχιστον από τα τελευταία τρία έτη 
και τα καθαρά σας κέρδη πρέπει να είναι λιγότερα από τα δύο 
τρίτα από τα ακαθάριστα κέρδη σας.

Πως λειτουργεί αυτό·
• Εάν το ακαθάριστο σας εισόδημα από αυτοαπασχόληση 

είναι μεταξύ $600 και $2.400, μπορείτε να αναφέρετε  
δύο τρίτα από τα ακαθάριστα ή πραγματικά καθαρά  
σας κέρδη, ή

• Εάν το ακαθάριστο σας εισόδημα είναι $2.400 (ή 
περισσότερα) και τα πραγματικά καθαρά κέρδη είναι 
$1.600 (ή λιγότερα), μπορείτε να αναφέρετε είτε $1.600,  
η τα πραγματικά καθαρά κέρδη.
Ειδική σημείωση για τους αγρότες· Εάν είστε αγρότης, 

μπορείτε να χρησιμοποιείτε την προαιρετική μέθοδο 
αναφοράς κάθε χρόνο. Δεν είναι απαραίτητο να είχατε 
πραγματοποιηθείσαντα καθαρά κέρδη τουλάχιστον $400 
στο προηγούμενο έτος. Σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας και να μας ζητήσετε για ένα αντίγραφο την έκδοση 
A Guide For Farmers, Growers And Crew Leaders (Ενός 
Οδηγού για τους Αγρότες, Καλλιεργητές και Εργοδηγούς 
Πληρωμάτων) (Αρ. Έκδοσης 05-10025). Αυτή η έκδοση είναι 
μόνο διαθέσιμη στα Αγγλικά/Ισπανικά 

Πως να αναφέρετε τα κέρδη
Πρέπει να συμπληρώσετε τα ακόλουθα ομοσπονδιακά 

φορολογικά έντυπα μέχρι τις 15 Απριλίου μετά από το 
οποιοδήποτε έτος στο οποίο είχατε καθαρά κέρδη $400 ή 
περισσότερα·
• Form 1040 (U.S. Individual Income Tax Return—

Φορολογική δήλωση ατομικού εισοδήματος Η.Π.),
• Schedule C (Profit or Loss from Business—Κέρδη η 

Απώλεια από Επιχειρήσεις) η Schedule F (Profit or 
Loss from Farming—Κέρδη ή Απώλεια από Αγροτικές 
δραστηριότητες), ανάλογα με την περίπτωσή, και

• Schedule SE (Self Employment Tax—Φόρος εισοδήματος 
από αυτοαπασχόληση).
Μπορείτε να πάρετε αυτά τα έντυπα από το IRS και 

τις περισσότερες τράπεζες και ταχυδρομεία. Στείλτε τη 
φορολογική δήλωση και τα προσαρτήματα μαζί με το ποσό 
του φόρου αυτοαπασχόλησης σας στο IRS.

Ακόμα κι αν δεν οφείλετε φόρο εισοδήματος, πρέπει να 
συμπληρώσετε το Form 1040 και το προσάρτημα Schedule 
SE για να πληρώσετε το φόρο αυτοαπασχόλησης για την 

Κοινωνική Ασφάλιση. Αυτό ισχύει ακόμα κι αν παίρνετε ήδη 
τα επιδόματα από την Κοινωνική Ασφάλιση.

Οικογενειακές επιχειρήσεις
Τα μέλη μιας οικογενείας μπορεί να έχουν μια επιχείρηση 

από κοινού. Για παράδειγμα, ο σύζυγος και η σύζυγος 
μπορεί να είναι συνέταιροι ή να διαχειρίζονται μια 
κοινοπραξία. Εάν ενεργοποιείτε μια επιχείρηση μαζί σαν 
συνέταιροι, θα πρέπει ο καθένας από σας να αναφέρει το 
μερίδιό του στα κέρδη της επιχείρησης ως καθαρά κέρδη 
σε ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις αυτοαπασχόλησης 
Schedule SE, έστω κι αν δηλώνετε μια κοινή φορολογική 
δήλωση εισοδήματος. Οι συνέταιροι πρέπει να αποφασίσουν 
το ποσό των καθαρών κερδών που θα δηλώσει ο καθένας 
(για παράδειγμα, 50 τοις εκατό και 50 τοις εκατό).

Επικοινωνία με την Υπηρεσία  
Κοινωνικής Ασφάλισης

Για περισσότερες πληροφορίες και για αντίγραφα των 
εκδόσεών μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη 
διεύθυνση www.socialsecurity.gov ή καλέστε το χωρίς 
χρέωση αριθμό 1-800-772-1213 (για όσους πάσχουν από 
κώφωση ή έχουν προβλήματα ακοής, καλέστε τον αριθμό 
TTY,  1-800-325-0778). Μπορούμε ν’ απαντήσουμε σε 
συγκεκριμένες ερωτήσεις από τις 7 π.μ. έως τις 7 μ.μ., από 
Δευτέρα έως Παρασκευή. Παρέχουμε πληροφορίες μέσω 
αυτοματης τηλεφωνικής υπηρεσίας καθ’ όλο το 24ωρο.

Εάν χρειάζεστε διερμηνέα για να ολοκληρώσετε τις 
εργασίες σας με την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
θα σας παρέχουμε διερμηνέα χωρίς χρέωση. Διατίθενται 
υπηρεσίες διερμηνείας είτε μας μιλάτε από το τηλέφωνο, είτε  
βρίσκεστε στο γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καλέστε 
τον χωρίς χρέωση τηλεφωνικό αριθμό 1-800-772-1213.  
Εάν μιλάτε άλλη γλώσσα από τα Αγγλικά, πιέστε 1 και 
μείνετε στη γραμμή έως ότου απαντήσει κάποιος 
εκπρόσωπος. Θα επικοινωνήσουμε με Έλληνα διερμηνέα 
ο οποίος θα απαντήσει στην κλήση σας. Εάν δεν μπορείτε 
να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας από το τηλέφωνο, 
θα κλείσουμε ραντεβού για σας στο τοπικό σας γραφείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Social Security) και θα 
φροντίσουμε ώστε να παρευρίσκεται διερμηνέας εκεί  
κατά την επίσκεψή σας.

Αντιμετωπίζουμε όλα τα τηλεφωνήματα με 
εμπιστευτικό τρόπο. Θέλουμε επίσης να βεβαιωθούμε ότι 
θα εξυπηρετηθείτε με ακρίβεια κι ευγένεια. Γι’ αυτό το 
λόγο διαθέτουμε και δεύτερο εκπρόσωπο της Υπηρεσίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης, για την παρακολούθηση κάποιων 
τηλεφωνικών κλήσεων.
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