المساعدة المجانية متاحة

هل لديك أسئلة حول
النموذج 1095-A؟

يُمكننا ُمساعدتك!

• احصل على مساعدة إضافية في اختيار ثاني
أدنى خطة فضية من حيث التكلفة ،أو احصل
على معلومات عامة حول النموذج  1095-Aأو
خصم القسط الضريبي عن طريق االتصال ب
:Community Health Advocates
.1-888-614-5400
• احصل على نموذج مصحح أو نموذج بديل عن
طريق االتصال بـ :NY State of Health
.1-855-766-7860
• لألسئلة الخاصة بالضرائب ،يرجى استشارة
مستشارك الضريبي أو االتصال بـ دائرة اإليرادات
الداخلية على .www.irs.gov

معلومات مهمة لعام
2021
بموجب خطة اإلنقاذ األمريكية التي تم سنها في مارس
 ،2021حصل المسجلون الحاليون في  NYSOHعلى
إعفاءات ضريبية أكبر ،وأصبح سكان نيويورك ذوو
الدخل المرتفع مؤهلين للحصول على إعفاء APTC
ألول مرة على اإلطالق ،وكان العمالء الذين حصلوا
على تعويض البطالة لمدة أسبوع واحد على األقل في
عام  2021مؤهلين للحصول على الحد األقصى لمبلغ
مساعدة خصم القسط الضريبي للمساعدة في خفض
تكاليف األقساط الشهرية.
تنعكس التغييرات في التغطية واإلعفاءات الضريبية
المحدثة في النموذج  1095Aللعمالء لجميع األشهر
المنطبقة.

يمكن االطالع على المزيد من المعلومات على:
• http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits
• دائرة اإليرادات الداخلية على www.irs.gov

• معدو الضرائب

تمتثل  NY State of Healthلقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية وقوانين الوالية السارية
وال تميز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو العقيدة/الدين أو الجنس أو
العمر أو الحالة الزوجية/العائلية أو اإلعاقة أو سجل االعتقال أو اإلدانة (اإلدانات)
الجنائية أو الهوية الجنسية أو الميول الجنسية أو تهيئة الخصائص الجينية أو الوضع
العسكري أو حالة ضحايا العنف األسري و/أو االنتقام.

خدماتنا مجانية.
نحن نتحدث لغات مختلفة.
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تعرف على خيارات التأمين الصحي لعام
.2022

•  :NY State of Healthعبر اإلنترنت على
موقع nystateofhealth.ny.gov
عبر الهاتف على الرقم 1-855-355-5777
• جمعية خدمة المجتمع للحصول على مساعدة
شخصية مجانية اتصل بالرقم
1-888-614-5400

فهم كيفية استخدام النموذج
 1095-Aالخاص بدائرة
اإليرادات الداخلية
سيأتي هذا النموذج عبر البريد وسيتم نشره في
حساب  NY State of Healthالخاص بك إذا قمت
بالتسجيل في خطة  Marketplaceلعام *.2021
احتفظ بهذا النموذج واقرأ التعليمات المرفقة به.
استخدم هذا النموذج إلكمال ضرائبك.

كيفية استخدام النموذج  1095-Aمن
NY State of Health
هل استخدمت  APTCلمدة شهر أو أكثر؟
إذا كان األمر كذلك ،فإن المبلغ الذي استخدمته
يعتمد على دخلك المقدر .أنت مطالب بتسوية مبلغ
اإلعفاءات الضريبية الذي استخدمته مع المبلغ الذي
تكون مؤهالً له بنا ًء على دخلك الفعلي.
هل دفعت التكلفة الكاملة لخطتك لمدة شهر أو أكثر؟
إذا كان دخلك الفعلي أقل من دخلك المقدر ،فقد
تتمكن من المطالبة بخصم القسط الضريبي ،حتى
إذا لم تكن قد تقدمت بطلب أو لم تستخدمه أو لم تكن
مؤهالً للحصول على المساعدة المالية عندما كنت
مسجالً.

كيفية التوفيق/المطالبة بخصم القسط الضريبي
الخطوة  :1سترسل لك NY State of Health
النموذج .1095-A
الخطوة  :2استخدم النموذج  1095-Aإلكمال نموذج
 .IRS 8962إذا كان لديك إعفاء  APTCكل شهر تم
تسجيلك فيه ،فقد تم إكمال النموذج  1095-Aبالكامل
من أجلك .إذا كنت مسجالً بدون إعفاءات ضريبية،
فأنت بحاجة إلى تحديد قسط ثاني أدنى خطة فضية
من حيث التكلفة ( )SLCSPلكل شهر كنت مسجالً
بدون إعفاءات ضريبية.
الخطوة  :3قم بتقديم إقرارك الضريبي
الفيدرالي ،باستخدام النموذج المناسب من سلسلة
 Series 1040والنموذج .8962

عينة فارغة
هل تحتاج إلى مساعدة؟

الموارد متوفرة بعدة لغات على
http://www.info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits

*مالحظة :األشخاص الذين لديهم خطط كارثية لن يتلقوا هذا النموذج.

احصل على معلومات عامة حول النموذج  1095-Aأو خصم القسط الضريبي عن طريق االتصال بـ
 Community Health Advocatesعلى الرقم .1-888-614-5400
احصل على نموذج مصحح أو نموذج بديل عن طريق االتصال بـ  NY State of Healthعلى الرقم
.1-855-766-7860

