Mga highlight ng plano
Plano at Tiwala ng Kompensasyon na Boluntaryong I
pinagpaliban sa Lungsod ng Seattle

Ang Plano ng Kompensasyon na Boluntaryong
Ipinagpaliban sa Lungsod ng Seattle (City of
Seattle Voluntary Deferred Compensation Plan) ay
magagamit sa mga empleyado at opisyal ng Lungsod.
Nagbibigay ito ng isa sa mga pinakamahusay na
paraan upang makatipid ng pera para sa iyong
mga taon ng pagreretiro at isa sa ilang mga paraan
na magagamit ngayon upang bawasan ang mga
buwissa kita habang ikaw ay ay nagtatrabaho.
Sa ilalim ng mga tuntunin ng Plano, pinapayagan
kang mag-ambag sa pamamagitan ng maginhawang
pagbabawas sa suweldo. Ikaw ang magpapasya sa
halaga ng dolyar, at ang kontribusyon ay ilalagay sa
mga pagpipilian sa pamumuhunan na iyong pinili
mula sa mga inaalok.

MGA PANUNTUNAN SA KONTRIBUSYON
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Maaari kang pumili ng lapad na dolyar na
halaga mula sa minimum na $10 bawat sweldo
hanggang sa mas maliit sa taunang limitasyon
sa kontribusyon ng IRS o 100% ng iyong hindi
kasamang kabayaran.
Maaari kang mag-ambag ng mga dolyar bago
ang buwis, mga dolyar na Roth pagkatapos
ng buwis o isang kumbinasyon ng pareho
hanggang sa taunang limitasyon ng
kontribusyon.
Kapag nagpapasya kung magkano ang
ipagpapaliban, mangyaring tandaan na maaari
kang magkaroon ng iba pang mga pagbabawas
— para sa medikal na saklaw, iyong pensiyon,
atbp. — bilang karagdagan sa iyong mga
regular na gastos sa pamumuhay.
Ang limitasyon sa kontribusyon ng IRS sa mga
pagpapaliban sa taong ito ng kalendaryo ay
$20,500 bago ang buwis at/o pinagsamang
Roth pagkatapos ng buwis at maaaring
magbago. Tandaan: Nalalapat ang limitasyon sa
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kontribusyon sa kabuuan ng iyong mga kontribusyon at
anumang ginawa ng Lungsod para sa iyo (naaangkop
sa mga opisyal ng pulisya, pamamahala ng pulisya,
bumbero at pinuno ng bumbero lamang).

»

Kung ikaw ay 50 taong gulang o mas matanda,
maaari kang gumawa ng karagdagang "pagcatch-up" na mga kontribusyon sa Plano; ang
maximum na edad 50 sa pag-catch-up na
kontribusyon para sa taong ito sa kalendaryo ay
$6,500 bawat taon at maaaring baguhin ng IRS.
Maaari ka ring pumili ng mga espesyal na
kontribusyon sa pag-catch-up (ibig sabihin,
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Huling Tatlong Taon na Espesyal na Pag-catchup) sa isa o higit pa sa tatlong taon bago ang
taon kung saan naabot mo ang normal na edad
ng pagreretiro; Ang iyong kakayahang gumawa
ng mga espesyal na kontribusyon sa catch-up
sa isa o higit pa sa tatlong taon ay depende sa
iyong mga tuntunin sa pagiging kwalipikado,
kasaysayan ng kontribusyon at hindi paggawa
ng mga kontribusyon sa Pag-catch up sa Edad
na 50 (Age 50 Catch-Up) nang sabay-sabay.
Ang mga gumagamit ng probisyon ng
Espesyal na Pag-catch-up sa Huling
Tatlong Taon ay dapat makipag-ugnayant sa
DeferredCompQuestions@seattle.gov upang
baguhin ang mga rate ng pagpapaliban o uri
ng pagpapaliban (hal., bago ang buwis at/o
pagkatapos ng buwis na Roth).
Maaari mong baguhin ang iyong halaga ng
pagpapaliban o ihinto ang mga kontribusyon
anumang oras. Ang mga pagbabago ay
karaniwang magkakabisa dalawa hanggang
tatlong panahon ng pagbabayad kasunod
ng buwan ng kalendaryo na inihalal mo ang
pagbabago.
Maaari mong baguhin ang iyong alokasyon sa
pamumuhunan para sa mga kontribusyon sa
hinaharap anumang oras.
Maaari kang maglipat/mag-roll over ng mga
halaga mula sa karapat-dapat na plano sa
pagreretiro ng ibang employer o IRA.

MGA PANUNTUNAN SA PAUTANG
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Isang natitirang utang lamang mula sa Plano
ang pinapayagan sa isang pagkakataon.
Ang pinakamababang halaga ng pautang ay
$1,000.
Ang pinakamataas na halaga ng pautang ay ang
pinakamaliit sa:
– 50% ng balanse ng iyong account sa
nakatalagang Plan (kabilang ang anumang
halagang hawak sa isang nakadirekta sa sarili
na brokerage account);
– 100% ng balanse ng iyong account sa
nakatalagang Plan (hindi kasama ang
anumang halagang hawak sa isang
nakadirekta sa sarili na brokerage account); o
– $50,000, binawasan ng pinakamataas na
natitirang pinagsama-samang balanse sa
pautang sa loob ng 12-buwan na panahon na
magtatapos sa petsa ng pautang (kabilang
ang anumang mga pautang mula sa ibang
plano na pinananatili ng Lungsod ng Seattle).
Mga bayarin sa pautang—$25 na bayad sa
aplikasyon ng pautang; $50 taunang bayad
sa pagpapanatili ng pautang ($12.50 kada
quarter); $50 na bayad sa refinancing ng
pautang.
Rate ng interes—Ibinigay ang prime at
pautang sa oras + 1%; ang rate ng interes ay
mananatiling nakapirmi para sa buhay ng
utang.
Ang termino ng isang nonresidential na
pautang (ibig sabihin, pangkalahatang layunin
na pautang) ay hindi maaaring lumampas
sa limang taon. Ang termino ng pautang ay
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maaaring hanggang 15 taon kung gagamitin
para sa pagbili ng pangunahing tirahan.
Ang mga pagbabayad ay ginawa sa
pamamagitan ng isang pagbabawas
pagkatapos ng buwis sa suweldo habang
ikaw ay aktibong nagtatrabaho. Maaaring
masuspinde ang mga pagbabayad ng pautang
dahil sa military leave o iba pang karapatdapat na leave; ang mga espesyal na kaayusan
sa pagbabayad ay kinakailangan sa Lungsod
kung gusto mong dagdagan ang laki ng
mga pagbabayad kapag bumalik ka mula sa
bakasyon. Kung hindi ka na nagtatrabaho sa
Lungsod, ang mga pagbabayad ng utang ay
maaaring gawin sa pamamagitan ng ACH o
suriin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan
sa Sentro ng Serbisyo.
Ang pagbabayad ng hindi pa nababayarang
utang ay hindi nangangahulugang tataas ang
halagang pinahihintulutan sa isang bagong
pautang.
Dapat kang magbayad ng utang bago humiling
ng bagong pautang mula sa Plano.
Kung hindi mo nabayaran ang iyong utang,
ituturing ng IRS ang hindi nabayarang balanse
bilang isang pag-withdraw na napapailalim
sa mga buwis at posibleng mga parusa.. Ang
nagpapatuloy na mga empleyado ng Lungsod
ay hindi makakakuha ng isa pang pautang mula
sa Plano hanggang sa mabayaran nang buo ang
hindi nabayarang balanse ng hindi nabayarang
utang. Ang $50 na kakulangan na bayarin ay
susuriin, gayundin ang taunang $50 na bayad
hanggang sa mabayaran ang utang.

MGA PANUNTUNAN SA PAGPAPALITAN
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Maaari kang gumawa ng mga paglilipat sa
mga opsyon sa pamumuhunan anumang oras,
napapailalim sa ilang partikular na paghihigpit
sa dalas.
Ang pamumuhunan sa mga indibidwal na stock,
real estate, atbp., ay hindi pinahihintulutan sa
loob ng Plano.
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Ang mga hindi pinaghihigpitang halaga ng
pera ay maaaring ilipat mula sa Stable Value
Fund nang direkta sa anumang iba pang
opsyon sa pamumuhunan, maliban sa isang
nakikipagkumpitensyang pondo. Ang mga pera
ay dapat manatiling namumuhunan sa isang
hindi nakikipagkumpitensya na pondo nang
hindi bababa sa 90 araw bago lumipat sa isang
nakikipagkumpitensyang pondo.

MGA PANUNTUNAN SA PAG-WITHDRAW

1. Sa paghihiwalay, maaari kang:
» Tumanggap ng bahagyang o buong lump-sum na pagbabayad;
» Pumili ng mga sistematikong pagbabayad;
» Iwanan ang iyong mga pondo sa plano hanggang sa edad na 72;
» Ilipat ang iyong balanse sa isang karapat-dapat na plano sa pagreretiro
o IRA.
2. Habang nasa serbisyo:
» Ang isang hindi inaasahang emerhensiya ng pag-withdraw ay
magagamit sa ilalim ng ilang mga kundisyon;
» Maaari kang maging karapat-dapat na gamitin ang bahagi o lahat ng
balanse ng iyong account upang bumili ng mga nawawalang kredito
sa serbisyo sa iyong tinukoy na plano ng pensiyon ng benepisyo—sa
pangkalahatan ay SCERS o DRS (kailangan mong magsumite ng
pormal na pahayag at invoice mula sa naaangkop na plano);
» Maaari kang kumuha ng isang beses na distribusyon kung ang
balanse ng iyong account ay mas mababa sa $5,000, wala kang mga
kontribusyon sa loob ng dalawang taon at hindi ka nakatanggap ng
ganitong uri ng pag-withdraw sa nakaraan (ang pag-withdraw na ito
ay limitado sa isang beses bawat buhay).
» Pagkamit ng edad na 59½
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MGA CONTACT AT MAPAGKUKUNAN

Onsite na edukasyon
Seattle Municipal Tower
700 5th Ave., Suite 1635
Telepono: 206-447-1924
Upang mag-iskedyul ng appointment, bisitahin ang SeattleDCP.com at piliin ang
“Mag-iskedyul ng appointment sa site.”

Nationwide® Sentro ng Serbisyo sa Customer
Walang bayad: 855-550-1757
Lunes - Biyernes 5 ng umaga - 8 ng gabi PT
Sabado 6 ng umaga - 3 ng hapon PT

Pamamahala sa Plano ng Kompensasyon na Boluntaryong Ipinagpaliban sa Lungsod
ng Seattle (City of Seattle Voluntary Deferred Compensation Plan Management)
Email: deferredcompquestions@seattle.gov

Impormasyon sa plano at pag-login sa account
SeattleDCP.com

• Hindi isang deposito • Hindi naka-insured sa FDIC o NCUSIF • Hindi ginagarantiyahan ng institusyon
• Hindi naka-insured ng anumang ahensya ng gobyerno • Maaaring mawalan ng halaga
Ang mga pag-withdraw ay karaniwang binubuwisan sa ordinaryong mga rate ng buwis sa kita.
Ang pabatid na ito ay nilayon na magbigay ng maikling pagsusuri ng ilang mahahalagang aspeto ng Plano. Kung may mga
pagkakaiba sa pagitan ng mga nilalaman ng abiso na ito at ng dokumento ng plano, ang mga tuntunin ng Ang plano ang
mamamahala. Mangyaring sumangguni sa Dokumento ng Plano, Pahayag ng Patakaran sa Pamumuhunan at iba pang
mga dokumento para sa higit pang impormasyon, o makipag-ugnayan sa deferredcompquestions@seattle.gov.
Tandaan na ang mga kwalipikadong plano sa pagreretiro, pagpapaliban ng plano sa kompensasyon, at indibidwal na
account sa pagreretiro ay magkakaiba, kabilang ang mga bayarin at kung kailan mo maa-access ang mga pondo. Ang mga
asset na na-roll over mula sa (mga) account sa labas ay maaaring sumailalim sa mga singil sa pagsuko, iba pang bayarin
at/o 10% na multa sa buwis kung i-withdraw bago ang edad na 59½. Ang mga kasangguni sa edukasyon sa Nationwide
ay hindi nagbibigay ng payong legal o buwis. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong legal o tax na tagapayo para sa
naturang payo.
Ang impormasyong ibinigay ng mga kasangguni sa edukasyon sa buong bansa ay para sa mga layuning pang-edukasyon
lamang at hindi nilayon bilang payo sa pamumuhunan. Sila ay Mga Rehistradong Kinatawan ng Nationwide Investment
Services Corporation, miyembro ng FINRA, Columbus, Ohio.
Sa buong bansa, ang Nationwide N at Eagle at ang Nationwide ay nasa iyong panig ay mga marka ng serbisyo ng
Nationwide Mutual Insurance Company. © 2017 — 2022 Nationwide
NRM-15179WA-SW.7 (01/22)

