
የዕቅዱ ማሳሰባቢያዎች
የሲያትልየሲያትል ከተማከተማ በፈቃደኝነት የዘገየ የካሳ እቅድ  

እና የተቀመጠ ግንዘብ



የሲያትል ከተማ በፈቃደኝነት የዘገየ የካሳ እቅድ ለከተማው 
ሰራተኞች እና ኃላፊዎች ቀርቧል። የጡረታ ገንዘብን ለመቆጠብ 

በጣም ጥሩ ከሆኑ መንገዶች አንዱን እና ባሁን ጊዜ በስራ ላይ እያሉ 
ግብርንግብርን ለመቀነስለመቀነስ ከሚያስችሉ ጥቂት መንገዶች ያሚያቀርብ ነው። 

እየሰሩ።

በእቅዱ ውል መሰረት በተመቾት የደመወዝ መቀነሻ መንገድ 
መዋጮ እንዲያደርጉ ተፈቅዶላቸዋል። የዶላር መጠኑን እርሶ 

ይወስናሉ ከዚያም መዋጮዎ ከቀረቡት የኢንቨስትመንት አማራጮች 
በመረጡት ላይ ኢንቨስት ይደረጋል።



የመዋጮ ደንቦች

 » በአንድ የደመወዝ ክፍያ በትንሹ ከ$10 እስከ ትንሹ አመታዊ 
የIRS አስተዋፅዖ ገደብ ወይም 100% የሚካተት ማካካሻ የዶላር 
መጠን መምረጥ ይችላሉ።

 » ከግብር በፊት ያሉ ዶላሮችን፣ ከግብር በኋላ የRoth ዶላር ወይም 
የሁለቱንም ጥምር እስከ አመታዊ መዋጮ ገደብ ድረስ ማዋጣት 
ይችላሉ።

 » ምን ያህል ማዘግየት እንዳለቦት ሲወስኑ እባክዎን ከመደበኛ 
የኑሮ ወጪዎት በተጨማሪ ሌሎች ወጪዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ 
ያስታውሱ፤ ለህክምና ሽፋን፣ ለጡረታዎ፣ ወዘተ.

 » በዚህ አመት የIRS የመዘግየት ገደብ ክፍያ  ከግብር በፊት ከግብር በፊት 
$20,500 ሲሆን ከግብር በኋላ ከRoth ጋር ተጣምሮ ሊቀየር 
ይችላል። ማስታወሻ: የአስተዋጽኦ ገደቡ የሚመለከተው ያበረከቱት 
አስተዋጽኦ ድምር እና ከተማው እርስዎን ወክሎ ያደረገው ማንኛውም 
ወጪ ነው (ለፖሊስ መኮንኖች፣ የፖሊስ አስተዳደር፣ የእሳት አደጋ 
ተዋጊዎች እና የእሳት አደጋ ኃላፊዎች ብቻ ነው)።

 » ዕድሜዎ 50 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ ለዕቅዱ ተጨማሪ 
"የመድረሻ" መዋጮ ማድረግ ይችላሉ። በዚህ አመት ከፍተኛው 
የ50 አመት አድሜ የሆነ ሰው ማድረግ የሚችለው የመድረሻየመድረሻ 
መዋጮ $6,500 ነው ይህም በIRS ሊቀየር ይችላል።

 » መደበኛ የጡረታ ዕድሜ ካገኙበት ዓመት በፊት በነበሩት ሶስት 
ዓመታት ውስጥ በአንዱ ወይም ከዚያ በላይ ልዩ የመድረሻየመድረሻ 
መዋጮዎችንመዋጮዎችን (ማለትም የመጨረሻዎቹ ሶስት ዓመታት ልዩ 
መድረሻዎች) መምረጥ ይችላሉ። በእነዚ ሶስት አመታት ውስጥ 
ልዩ መድረሻ የማኘት ሁኔታዎ በብቃት ህጎች፣ በመዋጮ ታሪክ 
እና በተመሳሳይ ጊዜ የየ50 ቅድሜቅድሜ የምእድርሻየምእድርሻ አስተዋጽዖአስተዋጽዖ 
ባለማድረጎ ይወሰናል።

 » ባለፉትንባለፉትን ሶስትሶስት አመታትአመታት የልዩየልዩ መድረሻመድረሻ አቅርቦትንአቅርቦትን የሚጠቀሙ 
ሰዎች የማዘግየት ተመኖችን ወይም የማዘግየት አይነትን 
(ለምሳሌ፣ ቅድመ ግብር እና/ወይም ከግብር በኋላ Roth) 
ለመቀየር DeferredCompQuestions@seattle.gov 
ማነጋገር ይኖርባቸዋል።

 » በማንኛውም ጊዜ የማዘግየት መጠኑን መቀየር ወይም 
መዋጮዎችን ማቆም ይችላሉ። ለውጦች በአጠቃላይ 
ከመረጡበት ወር በኋላ ከሁለት እስከ ሶስት ባሉ የክፍያ ጊዜዎች 
ይተገበራሉ።

 » በማንኛውም ጊዜ የወደፊት ኢንቨስትመንት ድልድልዎን 
ለሚመጣው መዋጮ መቀየር ይችላሉ።

 » ከሌላ ቀጣሪ ብቁ ከሆነው የጡረታ እቅድ ወይም IRA በመጠኑ 
ማስተላለፍ/ማዛወር ይችላሉ።
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የብድር ደንቦች

 » በአንድ ጊዜ ከእቅድ አንድ ጥሩ ብድር ብቻ ማውጣት ይፈቀዳል።

 » ዝቅተኛውዝቅተኛው የብድር መጠን $1,000 ነው።

 » ከፍተኛው የብድር መጠን በነዚ ምርጫዎች ውስጥ ይገኛል:

 – ከእርሶ ሂሳብ ማስቀመጫ የዕቅድ ሂሳቦን 50% (በራስ 
በሚመራ የደላላ የገንዘብ ማስቀመጫ ውስጥ ጨምሮ);

 – ከእርሶ ሂሳብ ማስቀመጫ የዕቅድ ሂሳቦን 100% (በራስ 
በሚመራ የደላላ መለያ ውስጥ የተያዙትን ሳይጨምር); 
ወይም

 – $50,000, የ12 ወራት በቆየው እና ብድሩ በተሰጠበት 
ቀን በሚያበቃው ከፍተኛው ያልተከፈለ አጠቃላይ የብድር 
መጠን ምክኒያት ቀንሷል (በሲያትል ከተማ ከተያዘው ሌላ 
ማንኛውንም የእቅድ ብድር ጨምሮ)።

 » የብድር ክፍያዎች - $25 የብድር ማመልከቻ ክፍያ፤ $50 
ዓመታዊ የብድር ማስቀጠያ ክፍያ ($ 12.50 በሩብ አመት)፤ 
$50 የብድር መቋቋም ክፍያ።

 » ወለድ - ቀዳማዊ ብድሩ ብተሰጠበት ጊዜ + 1% የወለድ መጠኑ 
በብድሩ ቆይታ ላይ ቋሚቋሚ ሆኖሆኖ ይቆያልይቆያል።

 » ነዋሪ ላልሆኑ የብድር ጊዜ (ማለትም አጠቃላይ ብድር) ከአምስትከአምስት 
ዓመትዓመት ላይበልጥላይበልጥ ይችላልይችላል። የዋና መኖሪያ ቤት ግዢ ላይ ከዋለ 
የብድሩ ጊዜ እስከ 15 ዓመት ሊደርስ ይችላል.

 » በስራ ላይ አያሉ ክፍያዎች የሚከፈሉት ከታክስከታክስ በኋላበኋላ ከሚቅረው 
ገንዘብ ነው። በወታደራዊ ፈቃድ ወይም ሌሎች ብቁ ምክንያቶች 
ከቀረቡ የብድር ክፍያ ሊታገድ ይችላል። ከእረፍት ሲመለሱ 
የክፍያውን መጠን ለመጨመር ከፈለጉ ከከተማው ጋር ልዩ የክፍያ 

ውይይቶች ማድረግ ያስፈልጎታል። ከአሁን በኋላ በከተማው 
ተቀጥረው ካልሆኑ የብድር ክፍያ በACH በኩል ሊደረግ ይችላል 
ወይም የአገልግሎት ማእከልን በማነጋገር ማረጋገጥ ይችላሉ።

 » ያልተከፈለ ብድርን መክፈል አዲስ ብድር በሚወሰድበት ጊዜ 
የሚፈቀደው መጠን እንደሚጨምር ምንም ማረጋገጫ የለምየለም።

 » ከእቅዱ አዲስ ብድር ከመጠየቅዎ በፊት ብድሩን ከፍለው 
መጨረስ አለቦት። 

 » በብድርዎ ላይ ካረፈዱ IRS ያልተከፈለውን ቀሪ ሒሳብ እንደ 
ተውሰደ ግንዘብ በመመልከት ግብርግብር ለመክፈልለመክፈል እና ለቅጣቶች 
ብቁ ሊያረጎት ይችላል። ያልተከፈለ የብድር ቀሪ ሂሳብ ሙሉ 
በሙሉ እስኪከፈል ድረስ በስራ ላይ ያሉ የከተማው ሰራተኞች 
ከእቅዱ ሌላ ብድር ማግኘት አይችሉም። የ$50 ነባር ክፍያ 
እንዲገመገም ይደረጋል እንዲሁም ብድሩ እስኪከፈል ድረስ 
ዓመታዊ $50 ክፍያ ይኖረዋል።

የልውውጥ ደንቦች

 » በድግግሞሽ ላይ የተወሰኑ ገደቦች እንደተጠበቁ ሆነው 
በማንኛውም ጊዜ በኢንቨስትመንት አማራጮች መካከል ገንዘብ 
ማስተላለፍ ይችላሉ።

 » በእቅዱ ውስጥ በግለሰብ አክሲዮኖች፣ ሪል እስቴት፣ ወዘተ ላይ 
ኢንቬስት ማድረግ አይፈቀድምአይፈቀድም።

 » ያልተገደበ የገንዘብ መጠን ከተወዳዳሪ የገንዘብ ስብስብ 
በስተቀር ከተጠበቀ እሴት የተሰበሰበ ገንዘብ በቀጥታ ወደ ሌላ 
የኢንቨስትመንት አማራጭ ሊተላለፍ ይችላል። ገንዘቦች ወደ 
ተፎካካሪ የተሰበሰበ ገንዘብ ከመዛወራቸው በፊት ቢያንስ ለ90 
ቀናት በማይወዳደር የተሰበሰበ ገንዘብ ላይ ኢንቨስት ተደርጎ 
መቆየት አለበጥ።
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የ አወጣት ደንቦች

1. በመለያያ ጊዜ ይህንን ማድረግ ይችላሉ:በመለያያ ጊዜ ይህንን ማድረግ ይችላሉ:
 » ከፊል ወይም ሙሉ የአንድ ጊዜ ክፍያ ይቀበሉ;
 » ስልታዊ ክፍያዎችን ይምረጡ;
 » እስከ 72 አመቶት ድረስ ገንዘብዎን በእቅዱ ውስጥ ይተዉት;
 » ቀሪ ሂሳብዎን ወደ ብቁ የጡረታ እቅድ ወይም IRA ያስተላልፉ። 

2. በአገልግሎት ላይ እያሉ:በአገልግሎት ላይ እያሉ:
 » ባልተጠበቀ የአደጋ ጊዜ ከገንዘብ ማስቀመጫ ውስጥ ገንዘብ ማውጣት ለተወሰኑ ሁኔታዎች 

ይፈቀዳል;
 » በጡረታ እቅዶ ውስጥ የጎደሉትን የአገልግሎት ክሬዲቶች ለመግዛት በከፊል ወይም በሙሉ 

የመለያዎን ቀሪ ሂሳብ ለመጠቀም ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። በአጠቃላይ SCERS ወይም DRS 
(ከሚመለከተው ዕቅድ መደበኛ መግለጫ እና ደረሰኝ ማስገባት ያኖርቦታል);

 » የመለያዎ ቀሪ ሂሳብ ከ5,000 ዶላር በታች ከሆነ፣ ለሁለት አመታት ምንም አይነት አስተዋጽዖ 
ካላደረጉ እና ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ወጪ ካልተቀበሉ የአንድ ጊዜ ክፍፍል መውሰድ 
ይችላሉ (እንደዚ አይነት ወጪ ማድረግ የሚቻለው በህይወት ዘመን አንድ ጊዜ ብቻ ነው)።

 » ዕድሜ 59½ የደረሰ
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ግንኙነቶች እና መርጃዎች

በቦታውበቦታው  የሚሰጥየሚሰጥ  ትምህርትትምህርት
የሲያትል ማዘጋጃ ቤት ህንጻ

700 5th Ave., Suite 1635
ስልክ ቁጥር; 206-447-1924

ቀጠሮ ለመያዝ፣ SeattleDCP.com ን ይጎብኙ እናም "በቦታው ላይ ቀጠሮ ይያዙ" የሚለውን ይምረጡ።

ኔሽንዋይድኔሽንዋይድ® ® የደንበኞችየደንበኞች  አገልግሎትአገልግሎት  ማዕከልማዕከል
ከክፍያ ነፃ: 855-550-1757

ከሰኞ - አርብ ከጠዋት 5 እስከ ከከሰአት 8 ሰአት
ቅዳሜ ከቀኑ 6 ሰአት እስከ ከሰአቱ 3 ሰአት

የሲያትልየሲያትል  ከተማከተማ  የዘገየየዘገየ  የካሳየካሳ  እቅድእቅድ  አስተዳደርአስተዳደር
ኢሜይል: deferredcompquestions@seattle.gov

የዕቅዱየዕቅዱ  መረጃመረጃ  እናእና  የመለያየመለያ  መግቢያመግቢያ  ገጽገጽ
SeattleDCP.com

•የተቀማጭ ገንዘብ አይደለም • FDIC ወይም NCUSIF ዋስትና የሌለው • በተቋሙ ዋስትና ያልተሰጠው 

• በማንኛውም የመንግስት ተቋም ዋስትና ያልተገባለት • ዋጋ ሊያጣ ይችላል

ከገንዘብ ማስቀመጫ ይሚደረጉ ወጪዎች በአጠቃላይ በመደበኛ የገቢ ግብር ተመኖች ላይ ይቀረጣሉ። 

ይህ ማስታወቂያ የተወሰኑ የዕቅዱን ቁልፍ ገጽታዎች አጭር ግምገማ ለማቅረብ የታሰበ ነው። በዚህ ማስታወቂያ ይዘቶች እና በእቅዱ ሰነድ መካከል ልዩነቶች ካለ የእቅድ 
ሰነዱን ይከተሉ። ለበለጠ መረጃ እባክዎን የፕላን ሰነድ፣ የኢንቨስትመንት ፖሊሲ መግለጫ እና ሌሎች ሰነዶችን ይመልከቱ ወይም deferredcompquestions@
seattle.gov ያነጋግሩ።

ብቁ የጡረታ ዕቅዶች፣ የዘገዩ የማካካሻ ዕቅዶች፣ የግለሰብ የጡረታ ሂሳብ ክፍያዎችን እና መቼ ገንዘብ ማግኘት እንደሚችሉ ጨምሮ ሁሉም የተለያዩ መሆናቸውን 
ያስታውሱ። ከሂሳብ ማስከመጫዎ(ዎች) የተነሱ ንብረቶች 59½ ዓመት ሳይሞላቸው ከወጡ 10% ሌሎች ክፍያዎች እና/ወይም 10% የቅንጦት እቃ ግብር ሊጠየቁ 
ይችላሉ። የኔሽንዋይድ የትምህርት አማካሪዎች የህግ ወይም የግብር ምክር አይሰጡም። እንደዚህ አይነት ምክር ለማግኘት እባክዎ የህግ ወይም የግብር አማካሪዎን 
ያነጋግሩ።

በሀገር ኣቀፍ የትምህርት አማካሪዎች የቀረበው መረጃ ለትምህርታዊ ዓላማዎች ብቻ ነው ስለዚ እንደ ኢንቨስትመንት ምክር የታሰበ አይደለም። የኔሽንዋይድ 
ኢንቨስትመንት አገልግሎት ኮርፖሬሽን፣ አባል FINRA፣ ኮሎምበስ፣ ኦሃዮ የተመዘገቡ ተወካዮች ናቸው።

ኔሽንዋይድ, የኔሽንዋይድ ኤን እና ኢግል እና ኔሽንዋይድ ከጎኖ ነው የኔሽንዋይድ የጋራ ኢንሹራንስ ኩባንያ የአገልግሎት ምልክቶች ናቸው።  
© 2017 — 2022 ኔሽንዋይድ
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