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και Άλλες Ειδικές Πληρωμές

Τι είναι οι «ειδικές πληρωμές»;
Μετά τη συνταξιοδότησή σας, μπορείτε να 

λάβετε πληρωμές για εργασίες που εκτελέσατε πριν 
να αρχίσετε να λαμβάνετε παροχές Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Συνήθως, αυτές οι πληρωμές δεν θα 
επηρεάσουν τις παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης 
σας εάν είναι για εργασία που κάνατε πριν 
συνταξιοδοτηθείτε. Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει 
κάποιους από τους πιο συνηθισμένους τύπους ειδικών 
πληρωμών, σας βοηθά ν’ αποφασίσετε εάν λάβατε 
κάποιες απ’ αυτές και σας εξηγεί ποια βήματα ν’ 
ακολουθήσετε εάν όντως τις λάβατε.

Τι θεωρείται «ειδική πληρωμή»;
Εάν εργαστήκατε για μισθούς, το εισόδημα 

που λαμβάνετε μετά τη συνταξιοδότηση μετρά 
ως ειδική πληρωμή εάν το τελευταίο πράγμα 
που κάνατε για να κερδίσετε την πληρωμή 
ολοκληρώθηκε προτού να σταματήσετε την 
εργασία σας. Κάποιες ειδικές πληρωμές προς τους 
υπαλλήλους συμπεριλαμβάνουν έκτατη αμοιβή, 
συσσωρεμένες πληρωμές λόγω ασθενείας ή 
επιδόματα αδείας, αποζημιώσεις παύσης εργασίας, 
αναδρομικούς μισθούς, πληρωμή καθότι σε 
επιφυλακή, προμήθειες πωλήσεων και πληρωμές 
συνταξιοδότησης ή αναβληθείσες αποζημιώσεις 
που αναφέρονται σε έντυπο W-2 για ένα έτος, αλλά 
που κερδίζονται σε ένα προηγούμενο έτος. Αυτά 
τα ποσά ίσως να αναφέρονται στο έντυπο W-2 στο 
χαρακτηρισμένο χώρο «Nonqualified Plan» (μη 
πιστοποιημένο σχέδιο).

Εάν ήσασταν αυτοαπασχολούμενος, οποιοδήποτε 
καθαρό εισόδημα που λάβατε μετά τον πρώτο 
χρόνο συνταξιοδότησης προσμετράτε ως ειδική 
πληρωμή εάν εκτελέσατε τις υπηρεσίες για να 
κερδίσετε την πληρωμή προτού είχατε το δικαίωμα 
για να λάβετε παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης. 
«Υπηρεσίες» είναι οποιαδήποτε κανονική εργασία 
ή άλλη σημαντική δραστηριότητα που κάνετε για 
την επιχείρησή σας.

Κάποιες ειδικές πληρωμές σε 
αυτοαπασχολούμενους συμπεριλαμβάνουν πληρωμές 
από αγροτικά προγράμματα, μελλοντικά εισοδήματα 
από σοδειές, ή εισόδημα που παράγεται από έναν 
ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης που δεν εκτελεί τις 
σημαντικές υπηρεσίες σ’ αυτή την επιχείρηση.

Πώς επηρεάζουν της παροχές τα  
όρια κερδών;

Γενικά, υπάρχουν όρια σε πόσο ένας δικαιούχος 
Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να κερδίσει που 
ακόμα εργάζεται και είναι μικρότερος από την ηλικία 
πλήρους συνταξιοδότησης. Οι παροχές μειώνονται 
εάν τα κέρδη τους υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο. 
Στο 2006, η ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης είναι 65 
έτη και 8 μήνες. Η ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης 
θα αυξάνει σταδιακά κάθε έτος έως ότου φτάσει την 
ηλικία των 67 ετών για άτομα που γεννήθηκαν το 
1960 ή αργότερα.

Εάν είστε νεότερος από την ηλικία πλήρους 
συνταξιοδότησης, θα αναιρεθούν από τις 
παροχές $1 για κάθε $2 που κερδίζετε πάνω από 
το όριο κερδών. Το 2006, το όριο είναι $12.480.
Στο έτος που φτάσατε στην ηλικία πλήρους 
συνταξιοδότησης, τα οφέλη σας θα μειωθούν 
κατά $1 για κάθε $3 που κερδίζετε πάνω από το 
όριο κερδών. Το 2006, το όριο είναι $33.240.
Ξεκινώντας από το μήνα στον οποίο φτάσατε 
στην ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης, μπορείτε 
να πάρετε τις πλήρεις παροχές σας, ανεξάρτητα 
από το πόσα κερδίζετε.

Εάν πιστεύετε ότι λάβατε μια ειδική 
πληρωμή

Εάν παίρνετε Κοινωνική Ασφάλιση και τα 
συνολικά ετήσια κέρδη σας υπερβαίνουν το όριο 
και αυτά τα κέρδη συμπεριλαμβάνουν μια ειδική 
πληρωμή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Πείτε μας ότι πιστεύετε ότι 
λάβατε μια ειδική πληρωμή. Εάν συμφωνούμε, δεν 



θα προσμετρήσουμε το ποσό της ειδικής πληρωμής 
ως μέρος των συνολικών σας κερδών για το έτος.

Παράδειγμα ειδικής πληρωμής
Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς αντιμετωπίζεται 

μια ειδική πληρωμή σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Κος DeSilva συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία 
62 ετών το Νοέμβριο του 2005 και άρχισε να 
λαμβάνει παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης. Τον 
Ιανουάριο του 2006, ο Κος DeSilva έλαβε μια 
επιταγή από τον εργοδότη του για $17.000, 
για συσσωρευμένες πληρωμές διακοπών του. 
Επειδή αυτό ήταν πληρωμή για της διακοπές που 
συγκέντρωσε πριν συνταξιοδοτηθεί, η Κοινωνικής 
Ασφάλισης θα τα θεωρήσει ως ειδική πληρωμή και 
δεν θα την προσμετρήσει στο όριο των κερδών για 
το 2006.

Πωλητές ασφαλειών και αγρότες
Δύο συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες 

που λαμβάνουν συνήθως τα κέρδη οι οποίες 
πιστοποιούνται ως ειδικές πληρωμές, είναι οι 
πωλητές ασφαλειών που λαμβάνουν προμήθειες 
από ανανεώσεις συμβολαίων και οι αγρότες που 
λαμβάνουν μελλοντικά εισοδήματα από σοδειές.

Πωλητές ασφαλειών
Πολλοί πωλητές ασφαλειών συνεχίζουν να 

λαμβάνουν προμήθειες μετά το έτος στο οποίο 
συνταξιοδοτήθηκαν, για συμβόλαια τα οποία 
πούλησαν πριν συνταξιοδοτηθούν. Αυτό το 
εισόδημα δεν θα επηρεάσει τις παροχές Κοινωνικής 
Ασφάλισης που λαμβάνουν, με την προϋπόθεση ότι 
το εισόδημα αυτό ήταν αποτέλεσμα της εργασίας 
που εκτέλεσαν πριν συνταξιοδοτηθούν.

Αγρότες
Πολλοί αγρότες θερίζουν και αποθηκεύουν τη 

σοδειά τους σε κάποιο έτος, για να την πουλήσουν 
στο μέλλον. Αυτό το εισόδημα δεν θα επηρεάσει 
τις παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης.

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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