До уваги
Постачальників 1099

Що саме змінюється?

Спосіб отримання виплат змінюється!

З початку 2016 року Individual ProviderOne (IP1) замінить собою систему Social Service Payment System (SSPS),
якою ви користуєтесь на даний момент.

У чому різниця? Ви зможете:

• Відправляти табелі обліку часу через Інтернет, використовуючи свій або будь-який доступний
 Комп’ютер
 Планшет
 Смартфон
• Відправляти табелі обліку часу за безкоштовним номером факсу
• Відправляти табелі обліку часу поштою*
• Отримувати платежі у вигляді прямого внеску на депозит, на дебетову банківську картку або чеком

Де я можу знайти факс?
•

У бакалійному/продовольчому магазині, етнічному центрі, бібліотеці, магазині канцелярських товарів

Як змінилися строки платежів?
•

Ви маєте відправити свій табель обліку часу на наступний день після закінчення платіжного періоду (Табелі
обліку часу, отримані після закінчення строку, будуть сплачуватися в наступному платіжному періоді з
затримкою більше ніж на 14 днів)

Як я можу підготуватися?
•

•
•

Ознайомтеся з додатковою інформацією про Individual ProviderOne, яка щомісяця додається до вашого
рахунку SSPS
Поверніть бланки, які ви отримаєте у початковому пакеті, до осені 2015 року
Пройдіть навчання, щоб ознайомитися з використанням Individual ProviderOne
o Онлайн
o У друкованому вигляді
o Особисто

Запитання? Адреса електронної пошти: IPCommunications@HCA.wa.gov. Ви отримаєте оновлення разом зі своїм
рахунком SSPS. SSPS не дає відповіді ні на які питання стосовно нової платіжної системи. Вебсайт: www.ipone.org
3TU

U3T

3TU

U3T

Приклад платіжного періоду
Новий Individual ProviderOne (початок 2016 року)
Ви звітуєте про години, витрачені з 1 по 15 січня, шляхом надання
табелю обліку часу
Individual ProviderOne надсилає вам на пошту чек або відправляє кошти на
депозит або дебетову банківську картку за години, витрачені з 1 по 15 січня.
Ви звітуєте про години, витрачені з 16 по 31 січня, шляхом надання
табелю обліку часу
Individual ProviderOne надсилає вам на пошту чек або відправляє кошти на
депозит або дебетову банківську картку за години, витрачені з 16 по 31 січня.

Кінцевий термін – 16 січня
1 лютого
(або наступного робочого дня)
Кінцевий термін – 1 лютого
16 лютого
(або наступного робочого дня)

*Можлива затримка платежу при відправленні паперової версії табелю обліку часу поштою! Якщо ви не
можете відправити свій табель обліку часу через Інтернет, скористайтеся факсом.
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