
 
Plano de Poupança para reforma RCAB 401(k) 

FORMULÁRIO DE SUBMISSAO E RENUNCIA DE SALÁRIO 
 

Nome:__________________________________  Data efetiva de escolha:_________________________ 

 

Informações sobre a contribuição diferida do salário tradicional de empregados antes do imposto 401 (k) do Plano 

(“Contribuição antes dos impostos”), Roth 401 (k) contribuição do empregado após impostos (“Contribuição do 

Roth”) e contribuição de Catch-Up (“Contribuições Catch-Up”) foram disponibilizadas para mim, inclusive através 

do site do Plano (www.catholicbenefits.org/401k) e, de acordo com meu entendimento de tais informações, faço as 

escolhas abaixo. 

 

ESCOLHA DE CONTRIBUIÇÃO 

Por este meio, para cada período da folha de salários, elego contribuir para o Plano os valores abaixo indicados, e 

por este meio autorizo o Contratante a deduzir esse valor ou percentagem da minha compensação elegível, 

conforme definido pelo Plano, em uma base de antes ou depois dos impostos, conforme estabelecido abaixo. 

Entendo que as contribuições diferidas de salário podem ser Contribuições antes dos impostos, Contribuições Roth 

ou ambas, nos seguintes valores: 

 

 CONTRIBUIÇÃO PRÉ-TRIBUTÁRIA: Uma quantia em dólares por período de pagamento 

[$___________]ou uma percentagem da minha compensação qualificada [_______%]diferida em uma base 

antes dos impostos.   
 

 CONTRIBUIÇÃO DO ROTH: Uma quantia em dólares por período de pagamento [$___________]ou uma 

percentagem da minha compensação qualificada [_______%]diferida numa base após impostos. 

 

 

CONTRIBUIÇÃO CATCH-UP  

Para funcionários com pelo menos 50 anos de idade em 31 de dezembro do ano em que a escolha é feita e que desejam adiar a 

compensação acima do limite do IRS para adiamentos non catch-up.   

 

Entendo que as contribuições Catch-up podem ser contribuições antes dos impostos, contribuições Roth ou ambas, 

nos seguintes valores: 

 

 CONTRIBUIÇÃO CATCH-UP PRÉ-TRIBUTÁRIA: Uma quantia em dólares por período de pagamento 

[$___________] ou uma percentagem da minha compensação qualificada [_______%] diferida em uma base 

antes dos impostos.   
 

 CONTRIBUIÇÃO CATCH-UP ROTH: Uma quantia em dólares por período de pagamento [$__________] 

ou uma percentagem da minha compensação qualificada [_______%]diferida numa base após impostos. 

 

ESCOLHA DE ISENÇÃO 

 RENUNCIAR: Fui informado da opção de fazer contribuições para o Plano RCAB 401 (k) e opto por não 

fazer contribuições para o Plano no momento.    

 

Pela minha assinatura abaixo, reconheço que entendo que: 

1. Posso alterar ou suspender minha escolha antes da data da folha de pagamento à qual essa alteração 

ou suspensão se aplica, enviando um novo Formulário de Adiamento e Renúncia de Salário ou um 

Formulário de Suspensão de Adiamento de Salário para o contato da folha de Salários em meu local 

antes da data do período da folha de Salários a que essa alteração ou suspensão se aplica. Essa 

alteração ou suspensão entrará em vigor assim que é administrativamente praticável após a entrega 

desse aviso por escrito ao meu contato da folha de Salários.     

(Continua na próxima página) 



 

 

2.  Pode ser necessário que o Plano reduza a percentagem ou valor em dólar que eu indiquei acima, se a 

redução for necessária para que o Plano cumpra determinados testes de não discriminação e / ou dedução 

máxima exigidos pelo Código da Receita Federal. 

3. Minhas contribuições antes do imposto total e as minhas contribuições Roth totais não podem exceder 

100% da minha compensação elegível, líquido de todas as retenções e deduções de impostos, ou, se for 

menor, o limite do Código da Receita Federal §402 (g) e / ou 414 (v) ( s) em vigor no Ano do Plano. 

4. Para ser elegível à Contribuição de Catch-up, devo primeiro contribuir com o valor máximo permitido sob 

o Código da Receita Federal §402 (g) para minha conta 401 (k) (ou, se for menor, o máximo permitido para 

mim no âmbito do Plano). 

5. Se uma distribuição da minha Conta de contribuições Roth 401 (k) não estiver em conformidade com os 

requisitos para uma "distribuição qualificada", os impostos federais de renda serão aplicados ao aproveitos 

de investimento em Trust para essa conta. 

6. As minhas contribuições Roth não podem ser subsequentemente re-caracterizadas como contribuições 

antes dos impostos. 

7. No caso de um conflito entre o documento do Plano e este Formulário, o documento do Plano domina. 

 
 

Assinatura do empregado:______________________________________ Data:______________________ 
 

POR FAVOR DEVOLVA AO CONTATO DA FOLHA DE SALÁRIOS DA SUA LOCALIZAÇÃO 
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