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Esta atualização contém informações sobre impostos, benefícios e custos do Social Security 
(Seguro Social) referentes a 2023. Por lei, alguns números mudam automaticamente a cada ano 
para manter o programa atualizado com os níveis de preços e salários.

Informações para pessoas na ativa

Impostos sobre o Social Security (Seguro Social) e Medicare

Impostos sobre o Social 
Security (Seguro Social)

2022 2023

Empregado/empregador (cada) 6,2% sobre rendimentos até $ 
147.000

6,2% sobre rendimentos até $ 
160.200

Trabalhadores autônomo
*Pode ser compensado por disposições de 
imposto sobre o rendimento

12,4%* sobre rendimentos até $ 
147.000

12,4%* sobre rendimentos até $ 
160.200

Impostos sobre o Medicare 2022 2023

Empregado/empregador (cada) 1,45% sobre todos os ganhos 1,45% sobre todos os ganhos
Trabalhadores autônomo
*Pode ser compensado por disposições de 
imposto sobre o rendimento

2,9%* sobre todos os ganhos 2,9%* sobre todos os ganhos 

Pessoas de alta renda também pagam um adicional de 0,9% de imposto sobre o Medicare para ganhos 
acima de determinados valores. Verifique com o Internal Revenue Service (Receita Federal Americana) 
para obter mais detalhes.

SSA.gov

https://www.ssa.gov/
https://www.facebook.com/socialsecurity/
https://www.twitter.com/socialsecurity
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.linkedin.com/company/ssa
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Impostos sobre o Social Security (Seguro Social) e Medicare

Créditos de trabalho
Quando trabalha, você acumula créditos para benefícios do Social Security (Seguro Social). O número 
necessário de que você precisa para se qualificar ao Social Security (Seguro Social) depende de sua 
idade e do tipo de benefício que esteja solicitando. É possível acumular, no máximo, quatro créditos por 
ano. A maioria das pessoas necessita de 40 créditos para poder receber aposentadoria. 

2021 2022

$ 1.510 dá direito a um crédito $ 1.640 dá direito a um crédito

Informações para beneficiários do Social Security (Seguro Social)

Limites de rendimentos

De acordo com a lei federal, os beneficiários do Social Security (Seguro Social) que não tenham 
atingindo a idade de aposentadoria completa podem receber a totalidade de seus benefícios, contanto 
que seus rendimentos sejam inferiores aos limites indicados abaixo. Para pessoas nascidas entre 1943 
e 1954, a idade de aposentadoria completa é de 66 anos. A idade de aposentadoria completa aumentará 
gradualmente todos os anos até chegar aos 67 anos para as pessoas nascidas em ou após 1960.

2022 2023

Na idade de aposentadoria 
completa ou com mais idade Sem limites de rendimentos Sem limites de rendimentos

Antes da idade de aposentadoria 
completa

$ 19.560 
Para cada $ 2 acima do limite, é retido 
$1 dos benefícios.

$ 21.240 
Para cada $ 2 acima do limite, é retido 
$ 1 dos benefícios.

No ano em que você atinge a 
idade de aposentadoria completa

$ 51.960 
Por cada $ 3 acima do limite, é retido 
$ 1 dos benefícios até o mês em 
que atinge a idade de aposentadoria 
completa.

$ 56.520 
Por cada $ 3 acima do limite, é retido 
$ 1 dos benefícios até o mês em 
que atinge a idade de aposentadoria 
completa.

Limites de rendimentos para beneficiários por incapacitação: Se você trabalhar enquanto 
estiver recebendo benefícios por incapacitação, você deve nos informar sobre seus rendimentos, 
independentemente de o valor ser baixo. É possível ter rendimentos ilimitados durante um período 
experimental de trabalho que pode durar até 9 meses (não necessariamente consecutivos) e receber 
benefícios totais. Após o 9º mês do período experimental de trabalho, decidiremos se você continuará 
tendo direito aos benefícios por incapacitação. Você também pode ter direito a outros incentivos de 
trabalho para ajudar na transição de volta à ativa.

2022 2023

Atividade lucrativa substancial
(para pessoas não cegas) $ 1.350 por mês $ 1.470 por mês

Atividade lucrativa substancial 
(para pessoas cegas) $ 2.260 por mês $ 2.460 por mês

Mês do período experimental de 
trabalho $ 970 por mês $ 1.050 por mês
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Informações para beneficiários da Supplemental Security Income (Renda de 
Seguro Suplementar) (SSI)

Pagamento mensal de SSI federal (máximo)

2022 2023

Individual $ 841 $ 914
Casal $ 1.261 $ 1.371

Limites de rendimentos 
mensais

2022 2023 

Indivíduo cujos rendimentos 
provêm apenas de salários $ 1.767 $ 1.913

Indivíduo cujos rendimentos não 
provêm de salários $ 861 $ 934

Casal cujos rendimentos provêm 
apenas de salários $ 2.607 $ 2.827

Casal cujos rendimentos não 
provêm de salários $ 1.281 $ 1.391

OBSERVAÇÃO: Se você tiver rendimentos, o pagamento mensal será geralmente menor que 
o pagamento máximo de SSI federal. Lembre-se de que é necessário comunicar todos os seus 
rendimentos. Alguns estados adicionam dinheiro ao pagamento de SSI federal. Se mora em um 
desses estados, você pode ter direito a um pagamento mais elevado. É possível que mesmo que seu 
rendimento seja superior aos limites aqui indicados, ainda assim você tenha direito a ele.

Informações para beneficiários do Medicare

Neste ano, a maioria das despesas com Medicare aumentou para acompanhar o 
aumento dos custos de assistência médica.

2022 2023

Seguro Hospitalar (Parte A)

Para os primeiros 60 dias em um 
hospital, o paciente paga $ 1.556 $ 1.600

Entre 61 e 90 dias em um 
hospital, o paciente paga $ 389 por dia $ 400

Para mais de 90 dias em um 
hospital, o paciente paga (para 
até mais 60 dias)

$ 778 por dia $ 800

Para os primeiros 20 dias em 
um centro de cuidados de 
enfermagem especializada, o 
paciente paga

$ 0 $ 0

Entre 21 e 100 dias em um centro 
de cuidados de enfermagem 
especializada, o paciente paga

$ 194,50 por dia $ 200
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Prêmio de aquisição da Parte A: O valor do prêmio que você paga para adquirir a Parte A do Medicare 
depende do número de créditos de Social Security (Seguro Social) acumulado. Se você tiver:
40 créditos $ 0 $ 0
Entre 30 e 39 créditos $ 274 por mês $ 278 por mês
Menos de 30 créditos $ 499 por mês $ 506 por mês

Seguro médico (Parte B) 2022 2023

Prêmio $ 170,10 por mês** $ 164,90 por mês**
Franquia $ 233 por ano $ 226 por ano 

Após o paciente pagar a franquia, a Parte B paga 80% dos serviços 
cobertos.

OBSERVAÇÃO: Se você for beneficiário do Medicare e seus rendimentos forem baixos, o estado onde 
você mora pode pagar os prêmios do Medicare e, em alguns casos, também as franquias e outras 
despesas médicas correntes. Para obter mais informações, entre em contato com a agência local de 
assistência médica (do Medicaid), com os serviços sociais ou com o escritório de assistência social.
**O prêmio mensal padrão é de $ 164,90. Algumas pessoas com rendimentos mais elevados pagam mais pelos prêmios.

Como entrar em contato conosco
Há diversas maneiras de entrar em contato 
conosco, como, por exemplo, on-line, por 
telefone e pessoalmente. Estamos aqui para 
responder suas perguntas e atendê-lo. Por mais 
de 85 anos, o Social Security tem ajudado a 
garantir no presente e no futuro, proporcionando 
benefícios e proteção financeira para milhões 
de pessoas durante a jornada de suas vidas.

Visite nosso site
A maneira mais conveniente de resolver 
questões de Social Security é on-line pelo 
site www.ssa.gov (disponível em inglês 
e espanhol). Você pode fazer diversas 
solicitações. Alguns desses serviços estão 
disponíveis apenas em inglês. Para ajudá-lo a 
resolver questões de Social Security,

• Solicitar Extra Help with Medicare prescription 
drug plan costs (Ajuda complementar com 
os custos do plano de medicamentos do 
Medicare) (disponível apenas em inglês).

• Solicitar a maioria dos tipos de benefícios 
(disponível apenas em inglês).

• Obter cópias de nossas publicações 
(disponível em vários idiomas).

• Obter respostas às perguntas mais frequentes 
(disponível em inglês e espanhol). 

Ao criar uma conta my Social Security 
(disponível apenas em inglês), você pode fazer 
ainda mais.

• Analisar seu Declaração do Social Security 
(Extrato do Seguro Social).

• Verificar seus rendimentos.

• Receba estimativas de benefícios futuros

• Imprimir uma carta de verificação 
de benefícios.

• Alterar suas informações de depósito 
em conta.

• Solicitar uma nova via do cartão do 
Medicare.

• Solicitar uma segunda via do cartão 
SSA-1099/1042S.

• Solicitar uma nova via do cartão do Social 
Security, caso não tenha havido alterações e 
seu estado participar.

O acesso à sua conta pessoal my Social 
Security pode ser limitado para usuários fora 
dos Estados Unidos.  

Ligue-nos
Caso não consiga utilizar nossos serviços 
on-line, podemos ajudá-lo por telefone 
quando você ligar para seu escritório local 
do Social Security (Seguro Social) ou para 

https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://faq.ssa.gov/en-US/
https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
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nosso número nacional 800 de discagem 
gratuita. Fornecemos gratuitamente serviços 
de intérprete mediante solicitação. Você pode 
encontrar as informações de seu escritório local 
digitando seu código postal em nossa página de 
localização de escritórios (embora o localizador 
de escritórios locais esteja disponível apenas 
em inglês, você pode digitar seu código postal 
para encontrar o escritório local mais próximo).

Você pode nos ligar no número 
1-800-772-1213 - ou para nosso número 
teletipo TTY, 1-800-325-0778, se você for 
surdo ou tiver dificuldades auditivas - entre 8h e 
19h, de segunda a sexta-feira. Normalmente, 
os tempos de espera para falar com um 
representante do Social Security são mais 
curtos de quarta a sexta-feira ou no final 
do dia. Para todos os serviços de intérprete, 
permaneça na linha em silêncio durante nossas 
solicitações com automação de voz em inglês 
até que um representante do Social Security 
atenda. O representante do Social Security 
entrará em contato com um intérprete para 
ajudar em sua ligação. 

Além disso, oferecemos muitos serviços 
telefônicos automatizados em inglês e 
espanhol, disponíveis 24 horas por dia, 
para que você não precise falar com um 
representante do Social Security.

Se tiver documentos que precisamos analisar, 
lembre-se que devem ser cópias originais ou 
certificadas pela entidade emissora.

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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