TRANG 41
SỐ 103 - MÙA THU 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiền
Ti n An Sinh Xã Hội
H i
và Quy
Quyn L
Li c a Ng
Ngi Ph
Phi Ng
Ngu
Văn Minh

Tựa: Người viết không có tham vọng trình
bầy ñầy ñủ các chi tiết về Tiền An Sinh Xã Hội
(ASXH) và các Quyền lợi của người phối ngẫu
của các workers (người ñi làm) tại Hoa Kỳ, mà
chỉ muốn giải ñáp một số thắc mắc thường gặp
trong các bạn bè chúng ta ở tuổi về hưu.
Những chi tiết sau ñây chỉ có giá trị thông tin,
muốn tìm hiểu ñầy ñủ, chính xác và hợp pháp
hơn, xin vào trang Web của sở ASXH:
http://www.ssa.gov/ hoặc ñến thẳng Sở Xã Hội
ñịa phương.
***
Thông thường, worker có ñược tối thiểu 40
tín chỉ, khi tới tuổi về hưu sẽ ñược hưởng
quyền lợi ASXH. Trong năm 2014 nếu kiếm
ñược $1200 (số tiền này tăng thêm chút ít hàng
năm) sẽ ñược 1 tín chỉ, và tối ña chỉ ñược 4
tín chỉ mỗi năm. Vậy làm việc khoảng 10 năm
thì có thể ñược 40 tín chỉ và có quyền hưởng
ASXH khi tới tuổi về hưu . Tùy theo năm sinh,
workers có tuổi về hưu khác nhau: “Normal
retirement age, viết tắt là NRA” (Tuổi về hưu
thông thường hay tiêu chuẩn). Về hưu ở NRA
ñược lương hàng tháng gọi là “Primary
Insurance Amount” (PIA). Về hưu sớm nhất là
62 tuổi, hoặc các tuổi khác trước NRA sẽ bị
giảm lương theo “phần trăm” của PIA (xem
Bảng 1 sau ñây). Về hưu trễ sau NRA sẽ ñược
tính thêm Credit (cũng xem trong Bảng 1)

Người phối ngẫu, lúc ñủ tuổi ấn ñịnh, cũng
sẽ ñược “ăn theo” worker, cho dù người phối
ngẫu không ñi làm tại Mỹ. Tùy theo năm sinh
người phối ngẫu cũng có NRA riêng, và tiền
ASXH ñược lãnh cũng là “phần trăm của PIA
của Worker”, phần trăm này phụ thuộc vào
NRA và tuổi người phối ngẫu lúc bắt ñầu lãnh
ASXH, sớm nhất là 62 tuổi. Nếu lãnh ở NRA
thì ñược tối ña, 50% PIA của Worker. Lãnh
sớm ở các tuổi khác từ 62 tuổi tới NRA sẽ bị
giảm, lương ñược tính theo “phần trăm” của
PIA theo Bảng 2 sau ñây. ðể tiện lợi, bài sau
ñây giả sử worker có lương cao hơn là người
Chồng, và người lương thấp, hoặc không ñi
làm là người Vợ. Nếu ngược lại thì chỉ việc
hoán ñổi hai chữ Chồng và Vợ trong bài viết.
PIA do sở ASXH cung cấp, ñược tính theo
thời gian ñi làm và lương bổng của người
Chồng.
A).Lương hưu của người Chồng ñược tính
theo phần trăm của PIA, tùy thuộc vào năm
sinh của người Chồng, và số tuổi lúc về hưu,
theo Bảng 1 sau ñây:
Bảng này ñược thiết lập theo công thức sau:
“Reduction applied to primary insurance
amount. The percentage reduction is 5/9 of
1% per month for the first 36 months and 5/12
of 1% for each additional month”
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-Sinh năm 1937 trở về trước: NRA=65.
Retire lúc 62 lãnh 80% của PIA

-Sinh năm 1943 tới 1954: NRA=66. Retire
lúc 62 lãnh 75% của PIA.
-Và nhiều trường hợp khác, xin xem bảng
sau ñây:

Bảng 1

Ghi chú: Bảng tính toán trên ñây ñược lấy từ website của sở ASXH nhưng dùng Excel tạo thêm cột
“Reduction” và áp dụng công thức căn bản trên ñây ñể tính toán cho nhanh và chính xác (ðộc giả
có thể không cần chú ý tới cột “Reduction”, chỉ cần lưu ý tới cột ghi số tuổi muốn bắt ñầu lãnh
ASXH).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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cũng ñược tính theo phần trăm PIA của
Chồng. Tiền này cũng phụ thuộc vào Năm
Sinh và số tuổi của Vợ lúc lúc xin hưởng
quyền lợi ASXH theo Bảng 2 sau ñây:
Bảng này ñược thiết lập theo công thức sau
ñây:
“Reduction applied to 50% of the primary
insurance amount. The percentage reduction
is 25/36 of 1% per month for the first 36

months and 5/12 of 1% for each additional
month”.
Lấy một thí dụ ñơn giản: Người Vợ sinh
năm 1945, vậy NRA của Vợ là 66.
Nếu người Vợ muốn lãnh tiền ASXH ở tuổi
62 thì chỉ ñược 35% của PIA của Chồng. Lãnh
ở tuổi 63 sẽ ñược 37.5% PIA…
Tất cả các năm sinh khác và số tuổi lúc
lãnh ASXH khác, có thể xem trong Bảng 2
ñính kèm.

Bảng 2

Ghi chú: Bảng tính toán trên ñây ñược thay ñổi (modified) từ bảng “bennefits của worker” nói trên
ñể tạo thành bennefits của người phối ngẫu, dùng Excel tạo thêm cột “Reduction” theo như công
thức căn bản trên ñây của người phối ngẫu ñể tính toán cho nhanh và chính xác (ðộc giả có thể
không cần chú ý tới cột “Reduction”, chỉ cần lưu ý tới cột ghi số tuổi muốn bắt ñầu lãnh ASXH).
Ngoài ra: “spousal benefits don't earn delayed retirement credits.” Bảng này không thấy trên
website mà chỉ thấy trong một thí dụ sau ñây:
For example, based on the full retirement age of 66, if a spouse begins collecting benefits:
• At age 65, the benefit amount would be about 46 percent of the retired worker's full benefit;
• At age 64, it would be about 42 percent;
• At age 63, 37.5 percent; and
• At age 62, 35 percent
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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chung:
1. Người Vợ chỉ có thể xin hưởng tiền ASXH
theo Chồng khi Chồng bắt ñầu hoặc ñã và
ñang hưởng lương hưu.
2. Tiền của người Vợ chỉ phụ thuộc vào PIA
của Chồng, không phụ thuộc vào tuổi người
Chồng lúc xin về hưu.
3. Nếu người Vợ có ñi làm và ñủ ñiều kiện ñể
lãnh tiền ASXH của riêng mình, có 2 trường
hợp:
31. Khi người Vợ xin lãnh tiền của mình thì
Chồng cũng ñã và ñang (hoặc bắt ñầu) lãnh
lương hưu. Sở ASXH sẽ so sánh tiền riêng của
Vợ với tiền lãnh theo Chồng và chọn lương
nào lớn hơn thì Vợ sẽ ñược hưởng luơng ñó.
32. Nếu người Vợ lãnh ASXH của mình
trước, giả thử lúc 62 tuổi, 3 năm sau, Chồng
mới về hưu. Lúc ñó Vợ (giả sử NRA của Vợ là
65) mới ñược ăn theo Chồng, nhưng vì Vợ ñã
lãnh ASXH của mình từ 62 tuổi, nên bây giờ
nếu lãnh theo Chồng thì sẽ bị giảm tiền lãnh
chứ không ñược 50% PIA của chồng. Liên lạc
với sở ASXH ñể biết chính xác bị giảm bao
nhiêu. Sau ñó Vợ sẽ lãnh lương nào cao hơn
(lương ñã lãnh hay lương ăn theo Chồng).
Lưu ý: Có nhiều người tưởng rằng cứ việc
hưởng tiền hưu của mình sớm từ 62 tuổi, dù
ñược rất ít, với quan niệm: ñược ñồng nào, hay
ñồng ñó, rồi khi chồng về hưu, lúc ñó sẽ xin ăn
theo chồng, ñược 50% của chồng: Quan niệm
này không ñúng vì người vợ ñã lãnh hưu của
mình từ 62 tuổi, nên khi lãnh theo chồng sẽ bị
giảm tiền lãnh chứ không ñược 50% nữa.
4. Một vài thí dụ:
Thí dụ sau ñây cho cặp vợ chồng, Chồng
sinh năm 1944, vợ sinh 1946, theo như bảng 1

hoặc 2 thì cả hai vợ chồng có NRA là 66 tuổi.
Khi một người xin lãnh tiền hưu, Sở ASXH sẽ
chính thức cho biết PIA lúc ñó là bao nhiêu. ðể
cho dễ hiểu trong những thí dụ sau ñây, giả sử
Sở ASXH cho biết PIA của chồng là $2000,
PIA của vợ là $667 (cũng giả sử rằng cả hai vợ
chồng không ñi làm nữa, chỉ chờ ngày lãnh
lương hưu, nghĩa là PIA không thay ñổi, ngoại
trừ thay ñổi nhỏ do cost of living).
Xin nhắc lại, PIA của một người chỉ phụ
thuộc vào thời gian ñi làm và lương bổng của
người ñó. Nếu PIA không ñổi (ngưng ñi làm…)
thì lương hưu của mỗi người chỉ còn phụ thuộc
tuổi xin về hưu. Lương lãnh theo chồng cũng
chỉ phụ thuộc vào PIA của chồng, chứ không
tính theo lương của chồng lãnh lúc về hưu
(chồng có thể về hưu ở những tuổi khác nhau).
41. Nếu Vợ lãnh ASXH của mình ở tuổi 62:
Theo bảng 1 thì Vợ chỉ ñược 75% tiền PIA của
mình là 75x667/100 = $500, lúc này chồng
chưa xin lãnh lương hưu.
Sau ñó, nếu Chồng xin lãnh lương hưu ở
tuổi 66 và ñược lãnh $2000, lúc ñó Vợ 64 tuổi.
Tuy nhiên vì Vợ ñã lãnh từ 62 tuổi nên không
ñược 41.67% (41.67%x 2000= $833) ở tuổi 64
của mình (xem bảng 2 cột 64).
ðến ñây, vì website của sở ASXH không có
chỉ dẫn với chi tiết rõ ràng, nên có sự tranh luận
trên nhiều websites, ñây là một thí dụ:
http://www.cnbc.com/id/101058510?__sour
ce=yahoo|finance|headline|headline|story&par=
yahoo&doc=101058510|How%20Social%20Se
curity%20can%20h
Lý luận thứ nhất cho rằng người vợ sẽ bị
giảm ñi 25% tiền hưu của mình
(25%x667=$167) vì ñã lãnh sớm từ 62 tuổi,
vậy nguời vợ sẽ ñược lãnh theo chồng 833167= $666 nghĩa là ñược lãnh thêm: 666-500=
$166 (Website của sở ASXH chỉ cho biết:
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is less than the full 50 percent amount”, mà
không hướng dẫn rõ ràng cách tính).
Lý luận thứ nhì cho rằng vì người vợ ñã
lãnh tiền hưu của mình ở 62 tuổi, nên khi lãnh
theo chồng dù rằng ở 64 tuổi, vẫn chỉ ñược
35% thôi (xem bảng 2 cột 62): 35%x2000 =
$700. Nghĩa là ñược lãnh thêm: 700-500=
$200. (Xin xem thêm phần Hỏi ðáp của Shane
Barber trong website kể trên.)
ða số các websites theo lý luận thứ nhất.
Kết luận: ðể biết chính xác, nên tiếp xúc
với sở ASXH.
42. Nếu Vợ chờ tới khi Chồng xin hưởng
lương hưu mới xin lãnh: Khi Chồng 66t, Vợ
64t: Chồng lãnh $2000, Vợ lãnh phần mình
86.67% (xem bảng 1 cột 64) 86.67x667/100 =
$578 . ðồng thời nếu Vợ lãnh theo chồng sẽ
ñược 41.67%x2000 = $833. Như thế Vợ sẽ
ñược lãnh thêm phần sai biệt 833-578= $255.
43. Nếu Chồng retire rồi, Vợ chưa lãnh chờ
tới 66 tuổi mới bắt ñầu xin lãnh thì Vợ lãnh
$667 phần của mình (100% PIA), và nếu lãnh
theo chồng là 50%x2000 = $1000. Vậy vợ sẽ
lãnh thêm sai biệt: 1000-667 = $333

caring for a child under 16 years or disabled,
the spousing benefit is not reduced.)
52. Con ñộc thân dưới 18 tuổi cũng có thể xin
hưởng tiền ASXH theo cha (Unmarried
children under 18 years). Xem thêm chi tiết ở
Website sở Xã Hội nói trên.
53. Tuy nhiên Lợi tức tổng cộng cho một gia
ñình tối ña trong khoảng 150% tới 180% PIA
(The family maximum payment is determined as
part of every Social Security benefit
computation and can be from 150 to 180
percent of the parent’s full benefit amount.)
6. Nếu người Chồng mất trước, người Vợ sẽ
lãnh tiền hưu của Chồng thay vì phần của
mình. Nhưng nếu người Vợ chưa tới NRA, chỉ
ñược phần trăm của lương Chồng ñang lãnh:
-- Ở tuổi NRA: 100% tiền hưu của Chồng ñang
lãnh.
-- Từ 60 tuổi tới NRA: thay ñổi từ 71.5% tới
99% tiền hưu của Chồng ñang lãnh. (Xem thêm
chi tiết trong SSA Website nếu có con nhỏ hoặc
disabled).
7. Góa phụ chỉ ñược lãnh lương hưu của Chồng
nếu thời gian hôn phối ít nhất là 9 tháng.
http://ssacusthelp.ssa.gov/app/answers/detail/a_id/395/k
w/survivor%20benefit

44. Nếu lúc Vợ 62 tuổi, Chồng ñã retire rồi:
(Ở 64 tuổi, Chồng ñược lãnh 86.67%x2000 =
$1733), Sở Xã Hội sẽ so sánh $500 của Vợ và
35% PIA của Chồng (35%x2000 = $700), và
Vợ sẽ lãnh $700 ngay từ năm 62 tuổi ($500
của mình và $200 sai biệt).

8. Người Vợ ly dị chỉ ñược hưởng lương theo
Chồng cũ nếu thời gian hôn phối trước ñây ít
nhất là 10 năm, và người vợ không kết hôn
trước 60 tuổi (50 tuổi nếu tàng tật), dù Chồng
cũ có lập gia ñình mới hay không). http://ssacusthelp.ssa.gov/app/answers/detail/a_id/299/~
/qualifying-for-divorced-spouse-benefits

5. Trường hợp có con nhỏ: (Tin Mừng cho
những ai có “Vợ trẻ con thơ”!)
51. Người Vợ dưới 62 tuổi cũng có thể xin
ASXH nếu có con dưới 16 tuổi (hoặc bệnh
tật), Vợ không bị giảm tiền dù chưa tới NRA
(A spouse who is under 62 years if he/she is

9. Nếu người Vợ làm việc cho cơ quan không
ñóng thuế ASXH, nhưng ñược tiền hưu bổng
của cơ quan mình làm việc. Khi xin tiền ASXH
theo Chồng sẽ phải trừ ñi 2/3 tiền hưu bổng
của sở. Xem thêm: www.ssa.gov/pubs//EN-0510007.pdf

