Czy ma Pan/Pani
pytania dotyczące
swojego
formularza
1095-A?
Możemy
zapewnić pomoc!

Ważne
informacje
na rok 2021

Dostępna jest
bezpłatna pomoc
• A by uzyskać dodatkową pomoc przy wyborze
drugiego najtańszego planu Silver lub ogólne
informacje na temat formularza 1095-A lub
ulgi podatkowej, należy skontaktować się
telefonicznie z rzecznikami ds. zdrowia
społecznego: 1-888-614-5400.
• Aby uzyskać poprawiony formularz lub
formularz zastępczy, należy zadzwonić pod
numer NY State of Health: 1-855-766-7860.
• W przypadku pytań dotyczących podatków
należy skonsultować się z doradcą
podatkowym lub skontaktować się z IRS
pod adresem www.irs.gov.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
• http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits
• IRS na stronie www.irs.gov

W ramach Amerykańskiego Planu
Ratunkowego uchwalonego w marcu 2021
roku osoby zapisane do New York State of
Health otrzymały większe ulgi podatkowe,
nowojorczycy o wyższych dochodach po raz
pierwszy uzyskali uprawnienia do APTC,
a konsumenci, którzy otrzymywali zasiłek
dla bezrobotnych przez co najmniej jeden
tydzień w 2021 roku, uzyskali uprawnienia
do otrzymania maksymalnej kwoty pomocy
w postaci ulgi podatkowej z tytułu składek,
aby obniżyć miesięczne koszty składek.
Zmiany w zakresie ubezpieczenia
i zaktualizowane ulgi podatkowe są
odzwierciedlone na formularzach 1095A za
wszystkie odpowiednie miesiące.

• Osoby przygotowujące rozliczenia
podatkowe

NY State of Health przestrzega obowiązujących federalnych przepisów
dotyczących praw obywatelskich oraz przepisów stanowych i nie
dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie
narodowe, wyznanie/religię, płeć, wiek, stan cywilny / sytuację rodzinną,
niepełnosprawność, karalność, wyrok(i) skazujący(-e), tożsamość
płciową, orientację seksualną, predysponujące cechy genetyczne, status
wojskowy czy status ofiary przemocy domowej ani dyskryminacji opartej
na działaniach odwetowych.

Wszystkie nasze usługi są
bezpłatne. Mówimy różnymi
językami.
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Więcej informacji o możliwościach
w zakresie ubezpieczenia
zdrowotnego na rok 2022.
•

•

NY State of Health:
przez Internet na stronie
nystateofhealth.ny.gov
telefonicznie pod numerem 1-855-355-5777
Stowarzyszenie Usług Społecznych
(Community Service Society) oferujące
bezpłatną pomoc osobistą
telefonicznie pod numerem 1-888-614-5400

Jak korzystać z
formularza IRS
1095-A
Ten formularz zostanie wysłany pocztą i będzie
zaksięgowany na Pana/Pani koncie NY State
of Health, jeśli zapisał(a) się Pan/Pani do
programu Marketplace w 2021 roku*.
Należy zachować ten formularz i przeczytać
dołączone do niego instrukcje.
Należy użyć tego formularza, aby wypełnić
dane dotyczące podatków.

PUSTY WZÓR

Do czego służy formularz 1095-A od NY
State of Health
Czy korzystał(a) Pan/Pani z APTC przez
minimum miesiąc?
Jeśli tak, to wykorzystana kwota była oparta
na Pana/Pani szacowanym dochodzie.
Ma Pan/Pani teraz obowiązek rozliczyć
kwoty wykorzystanych ulg podatkowych
w zestawieniu z kwotą, do której ma Pan/
Pani prawo na podstawie rzeczywistego
dochodu.
Czy płacił(a) Pan/Pani pełną cenę za
swój plan na minimum miesiąc?
Jeśli rzeczywisty dochód jest niższy niż
szacowany, może mieć Pan/Pani prawo do
ubiegania się o ulgę podatkową z tytułu
składek, nawet jeśli nie był składany wniosek,
nie korzystano z pomocy finansowej lub
nie zostały spełnione kryteria kwalifikacji
podczas zapisywania się do programu.

Rozliczanie/uwzględnianie ulg
podatkowych z tytułu składek
Krok 1: NY State of Health prześle Panu/Pani
formularz 1095-A.
Krok 2: Formularz 1095-A należy wykorzystać
do wypełnienia formularza IRS 8962. Jeśli
otrzymywał(a) Pan/Pani APTC w każdym
miesiącu w okresie uczestnictwa w programie,
Pana/Pani formularz 1095-A został w pełni
wypełniony. Jeśli był(a) Pan/Pani zapisany(a)
do programu nieobjętego ulgą podatkową,
należy określić swoją składkę dla drugiego
najtańszego planu Silver (SLCSP) za każdy
miesiąc w okresie uczestnictw w programie
nieobjętym ulgą podatkową.
Krok 3: Należy złożyć swoje federalne
zeznanie podatkowe, używając
odpowiedniego formularza z serii 1040 oraz
formularza 8962.

Potrzebna pomoc?

Zasoby są dostępne w kilku językach na stronie
http://www.info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits

* Uwaga: Osoby korzystające z programu Catastrophic nie
otrzymają tego formularza.

Ogólne informacje na temat formularza 1095-A lub ulgi podatkowej Premium można
uzyskać telefonicznie od rzeczników społecznych ds. zdrowia pod numerem
1-888-614-5400.
Aby uzyskać poprawiony formularz lub formularz zastępczy, należy zadzwonić do NY
State of Health pod numer 1-855-766-7860.

