Các nội dung chính
của chương trình
Quỹ và Chương Trình Thù Lao Trì Hoãn
Tự Nguyện của Thành Phố Seattle

Tất cả nhân viên và quan chức của Thành Phố
đều có thể tiếp cận Chương Trình Thù Lao Trì
Hoãn Tự Nguyện của Thành Phố Seattle. Chương
trình này mang đến một trong những cách tốt
nhất để tiết kiệm tiền cho những năm hưu trí
của quý vị và là một trong số ít các phương
pháp hiện có để giảm thuế thu nhập trong khi
quý vị vẫn đang làm việc.
Theo các điều khoản của Chương Trình, quý vị
được phép đóng góp bằng các khoản khấu trừ
lương rất thuận tiện. Quý vị chỉ cần quyết định
số tiền, sau đó khoản đóng góp sẽ được đầu tư
vào các tùy chọn đầu tư mà quý vị lựa chọn từ
danh sách được cung cấp.

QUY TẮC ĐÓNG GÓP

»

Quý vị có thể lựa chọn số tiền cố định, từ mức
tối thiểu là 10 đô-la cho mỗi lần trả lương cho
đến mức thấp hơn giới hạn đóng góp IRS hàng
năm hoặc 100% khoản thù lao hợp lý của mình.

»

Quý vị có thể đóng góp các khoản trước thuế,
sau thuế dạng Roth hay kết hợp cả hai miễn là
không vượt giới hạn đóng góp hàng năm.

»

Khi đã quyết định được mức trì hoãn, hãy nhớ
rằng vẫn có thể có các khoản khấu trừ khác —
cho bảo hiểm y tế, lương hưu của quý vị, v.v. —
bên cạnh các chi phí sinh hoạt thông thường.

»

Thêm Đặc Biệt cho Ba Năm Gần Nhất) trong ít
nhất một năm trong khoảng thời gian là ba năm
trước năm đến tuổi nghỉ hưu thông thường; khả
năng thực hiện các khoản đóng góp bù thêm
đặc biệt trong ít nhất một năm trong khoảng
thời gian ba năm này sẽ phụ thuộc vào các quy
tắc về tính đủ điều kiện, lịch sử đóng góp và
điều kiện không đồng thời tham gia Chương
Trình Đóng Góp Bù Thêm cho Tuổi 50.

Giới hạn đóng góp IRS cho các khoản trì hoãn
trong năm nay là 20.500 đô-la trước thuế và/
hoặc kết hợp với sau thuế dạng Roth và có thể
thay đổi. Lưu ý: Giới hạn đóng góp áp dụng cho tổng
các khoản đóng góp của quý vị và bất kỳ khoản nào được
Chính Quyền Thành Phố thay mặt đóng góp (chỉ áp dụng
cho các sĩ quan cảnh sát, cảnh sát quản lý, lính cứu hỏa
và cảnh sát trưởng).

»

»

Nếu quý vị từ 50 tuổi trở lên, quý vị có thể
thực hiện các khoản đóng góp “bù thêm” cho
Chương Trình; mức đóng góp tối đa cho
chương trình đóng góp bù thêm cho tuổi 50
của năm nay là 6.500 đô-la/năm và có thể thay
đổi theo IRS.
Quý vị cũng có thể lựa chọn đóng góp bù thêm
đặc biệt (tức là Chương Trình Đóng Góp Bù
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»

Những người áp dụng điều khoản của
Chương Trình Đóng Góp Bù Thêm Đặc
Biệt cho Ba Năm Gần Nhất cần liên hệ qua
DeferredCompQuestions@seattle.gov để thay
đổi tỷ lệ trì hoãn hoặc hình thức trì hoãn (ví dụ:
trước thuế hoặc sau thuế dạng Roth).

»

Quý vị có thể thay đổi số tiền trì hoãn hoặc
dừng các khoản đóng góp bất cứ lúc nào. Các
thay đổi thường chỉ có hiệu lực sau hai đến ba
kỳ trả lương sau tháng mà quý vị lựa chọn
thay đổi.

»

Quý vị có thể chọn phân bổ đầu tư cho các
khoản đóng góp tương lai vào bất cứ lúc nào.

»

Quý vị có thể chuyển các khoản tiền từ chương
trình hưu trí đủ điều kiện khác của sở làm
hoặc IRA.

QUY TẮC VAY

»

Tại một thời điểm, chỉ cho phép có một khoản
vay từ Chương trình.

»
»

Giá trị vay tối thiểu là 1.000 đô-la.

»

Việc trả nợ được thực hiện bằng cách khấu trừ
lương sau thuế trong thời gian quý vị vẫn đang
làm việc. Việc trả nợ có thể bị hoãn lại do tham
gia nghĩa vụ quân sự hoặc các loại nghỉ phép
đủ điều kiện khác; Chính Quyền Thành Phố cần
đưa ra các thỏa thuận trả nợ đặc biệt nếu quý
vị muốn tăng số tiền trả nợ khi trở lại làm việc
sau khi nghỉ phép. Nếu không còn làm việc cho
Chính Quyền Thành Phố, việc trả nợ có thể được
thực hiện thông qua ACH hoặc séc bằng cách
liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ.

»

Việc trả nợ sẽ không nhất thiết làm tăng hạn
mức của một khoản vay mới.

»

Quý vị phải trả hết một khoản vay trước khi yêu
cầu một khoản vay mới từ Chương Trình.

»

Nếu không thanh toán được khoản vay, IRS sẽ
coi số dư chưa thanh toán là khoản rút tiền phải
chịu thuế và các phí phạt. Các nhân viên vẫn
tiếp tục làm việc cho Chính Quyền Thành Phố
sẽ không thể nhận được một khoản vay khác từ
Chương Trình cho đến khi thanh toán đầy đủ dư
nợ của khoản vay chưa thanh toán. Một khoản
phí “mất khả năng trả nợ” là 50 đô-la sẽ được áp
dụng, cộng thêm 50 đô-la hàng năm cho đến
khi thanh toán được khoản vay.

Giá trị vay tối đa là giá trị nhỏ nhất của:
– 50% số dư tài khoản được cấp theo Chương
Trình (bao gồm các khoản được tạm giữ
trong tài khoản môi giới tự định hướng);
– 100% số dư tài khoản được cấp theo Chương
Trình (không bao gồm các khoản được tạm
giữ trong tài khoản môi giới tự định hướng);
hoặc
– 50.000 đô-la được cắt giảm từ số dư nợ cộng
gộp cao nhất trong thời gian 12 tháng kết
thúc vào ngày phê duyệt khoản vay (bao
gồm bất kỳ khoản vay nào từ chương trình
khác được duy trì bởi Thành Phố Seattle).

»

Chi phí khoản vay—25 đô-la cho chi phí đăng
ký vay; 50 đô-la phí duy trì khoản vay hàng năm
(12,5 đô-la/quý); 50 đô-la phí tái cấp vốn.

»

Lãi suất—Lãi suất cơ bản tại thời điểm cấp vốn
+ 1%; lãi suất này sẽ được giữ cố định trong
suốt thời gian vay.

»

Thời hạn của khoản vay phi cư trú (tức khoản
vay cho mục đích chung) không được vượt quá
05 năm. Thời hạn vay có thể lên đến 15 năm
nếu dùng để mua nhà ở chính.

QUY TẮC CHUYỂN TIỀN

»

Quý vị có thể thực hiện chuyển tiền giữa các lựa
chọn đầu tư vào bất cứ lúc nào, tất nhiên vẫn có
các hạn chế nhất định về tần suất.

»

Chương Trình không cho phép đầu tư vào cổ
phiếu riêng lẻ, bất động sản, v.v.

»

2

Quý vị có thể chuyển trực tiếp một số tiền
không hạn chế từ Quỹ Giá Trị Ổn Định sang bất
kỳ lựa chọn đầu tư nào khác, ngoại trừ quỹ cạnh
tranh (competing fund). Tiền phải được đầu tư
vào quỹ không cạnh tranh trong ít nhất 90 ngày
trước khi chuyển sang quỹ cạnh tranh.

QUY TẮC RÚT TIỀN

1. Khi rời khỏi vị trí đang làm việc, quý vị có thể:
» Nhận một phần hoặc toàn bộ khoản thanh toán một lần;
» Chọn các khoản thanh toán hệ thống;
» Để lại quỹ trong Chương Trình cho đến năm 72 tuổi;
» Chuyển số dư vào một chương trình hưu trí đủ điều kiện hay IRA.
2. Khi vẫn đang làm việc:
» Khoản rút tiền khẩn cấp không thể lường trước luôn có sẵn trong một
số điều kiện nhất định;
» Quý vị có thể đủ điều kiện để sử dụng một phần hoặc toàn bộ số dư
tài khoản của mình để mua các điểm phục vụ tích lũy còn thiếu trong
chương trình hưu trí phúc lợi xác định—thường là SCERS hoặc DRS
(quý vị sẽ cần phải gửi bản sao kê chính thức và hóa đơn từ chương
trình hiện hành);
» Quý vị có thể nhận khoản phân bổ một lần nếu số dư tài khoản dưới
5.000 đô-la, không đóng góp trong hai năm và chưa hề rút tiền theo
hình thức này trong quá khứ (khoản rút tiền này được giới hạn một lần
trong suốt cuộc đời).
» Đủ 59.5 tuổi
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LIÊN HỆ & NGUỒN LỰC

Cung cấp thông tin tại chỗ

Tòa Nhà Thành Phố Seattle
700 5th Ave., Suite 1635
Điện Thoại: 206-447-1924
Để đặt hẹn, truy cập SeattleDCP.com và chọn “Đặt hẹn tại chỗ.”

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Nationwide®
Số Điện Thoại Miễn Phí: 855-550-1757
Thứ Hai - Thứ Sáu: 5 giờ sáng - 8 giờ tối
Thứ Bảy: 6 giờ sáng - 3 giờ chiều

Ban Quản Lý Chương Trình Thù Lao Trì Hoãn Tự Nguyện của Thành Phố Seattle
Email: deferredcompquestions@seattle.gov

Thông tin chương trình và đăng nhập tài khoản
SeattleDCP.com

• Không phải là khoản đặt cọc • Không được FDIC hoặc NCUSIF bảo hiểm • Không được bảo đảm bởi tổ chức
• Không được bảo hiểm bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào • Có thể mất giá trị
Các khoản rút tiền thường bị đánh thuế theo thuế suất thu nhập thông thường.
Thông báo này nhằm cung cấp thông tin chung và ngắn gọn về một số khía cạnh chính của Chương Trình. Nếu có những
điểm không thống nhất trong nội dung của thông báo này và Tài Liệu Chương Trình, thì sẽ ưu tiên áp dụng
những điều khoản của Chương Trình. Vui lòng tham khảo Tài Liệu Chương Trình, Tuyên Bố Chính Sách Đầu Tư và các tài liệu
khác để biết thêm thông tin hoặc liên hệ deferredcompquestions@seattle.gov.
Hãy nhớ rằng các chương trình hưu trí đủ điều kiện, chương trình thù lao trì hoãn và các tài khoản hưu trí cá nhân đều có
sự khác biệt về phí và thời điểm quý vị có thể tiếp cập các quỹ. Các tài sản bị chuyển sang (các) tài khoản ngoài có thể phải
chịu phí chuyển nhượng, các khoản phí khác và/hoặc bị phạt 10% thuế nếu rút trước tuổi 59,5. Các cố vấn thông tin của
Nationwide không đưa ra lời khuyên về pháp lý hoặc thuế. Vui lòng liên hệ với cố vấn pháp lý hoặc thuế của quý vị để được
tư vấn.
Thông tin được cung cấp bởi các cố vấn thông tin của Nationwide chỉ mang tính tham khảo,
không nhằm mục đích tư vấn đầu tư. Họ là những Đại Diện Được Đăng Ký của Nationwide Investment Services
Corporation, thành viên của FINRA, Columbus, Ohio.
Nationwide, chữ “N” trong Nationwide, hình chim Đại bàng và “Nationwide luôn bên bạn” là các nhãn hiệu dịch vụ của
Nationwide Mutual Insurance Company. © 2017 — 2022 Nationwide
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