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 A-1095األسئلة المتداولة حول نموذج 

  

  ؟NY State of Healthمن  A-1095لماذا حصلت على نموذج  .1

  

 ألنك أنت أو أحد أفراد أسرتك مسجالً في تأمين صحي خاص من خالل A-1095لقد تلقيت النموذج 

NY State of Health  أو لجزء منه 2022طوال العام التقويمي . 

 

 المشتراة من خاللQualified Health Plans (QHP )فقط للعمالء في خطط  A-1095يتم إصدار النموذج 

NY State of Health 1095ال يتم إصدار النموذج  .على المستويات البرونزية والفضية والذهبية والبالتينية-A 

 Essential Planأو خطة  Child Health Plusأو  Medicaidأو خطط  Catastrophicللعمالء في خطط 

  (.PTC)ألنهم غير مؤهلين للحصول على الخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين 

 

  ؟A-1095ماذا علي أن أفعل بالنموذج  .2

  

 NY State ofإذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مسجالً في تغطية التأمين الصحي بمساعدة مالية من خالل 

Health  منهأو لجزء  0222لكامل عام : 

كانت المساعدة المالية التي تلقيتها أنت أو أحد . إلكمال إقرارك الضريبي الفيدرالي A-1095ستحتاج إلى نموذج 

تطلب دائرة اإليرادات (. APTC)أفراد أسرتك في شكل مدفوعات مسبقة للخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين 

، والخصم IRS 8962قديم إقرار ضريبة الدخل وإرفاق نموذج ت APTCالداخلية من األفراد أو العائالت الذين تلقوا 

 .www.irs.govمتاح من دائرة اإليرادات الداخلية على  8962النموذج  (.PTC)الضريبي المرتبط بقسط التأمين 

  .8962على إكمال النموذج  A-1095سيساعدك النموذج 

  

 NY State ofإذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مسجالً في تغطية التأمين الصحي بدون مساعدة مالية من خالل 

Health  2022لكامل أو لجزء من عام:  

حتى إذا لم تحصل على مساعدة مالية لدفع تكاليف خطتك الصحية، اعتمادًا على دخلك، فقد ال يزال بإمكانك الحصول 

إلكمال اإلقرار الضريبي الفيدرالي إذا  A-1095ستحتاج إلى نموذج . وقت تقديم اإلقرار الضريبيعلى المساعدة في 

هو إعفاء ضريبي قد يوفر لك  PTC (.PTC)كنت ترغب في المطالبة بالخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين 

 American Rescueريكية بفضل قانون خطة اإلنقاذ األم. مساعدة مالية للمساعدة في تعويض تكاليف األقساط

Plan Act)  يمكن لألفراد ذوي الدخل المرتفع الذين يزيد دخلهم 2021، الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في مارس ،

ستساعدك التعليمات . PTCالتأهل أيًضا للحصول على خصم ( FPL)من مستوى الفقر الفيدرالي  %400عن 

  .تفي بمتطلبات األهلية لهذا الخصم على تحديد ما إذا كنت 8962الخاصة بالنموذج 

  

النموذج . ، للخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين، للمطالبة بالخصم الضريبيIRS 8962يجب عليك تقديم نموذج 

يزودك النموذج . أو معد الضرائب الخاص بك www.irs.govمتاح من دائرة اإليرادات الداخلية على 8962

1095-A  8962بالمعلومات التي ستحتاجها إلكمال النموذج . 

  

  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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أال أحتاج . ولم أتلق واحًدا Essential Planام الماضي، لكنني اآلن مشترك في الع A-1095ج تلقيت النموذ .3

 الضريبي؟ إلى نموذج لتقديم إقراري 

  

(. PTC)فقط للعمالء المؤهلين للحصول على الخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين  A-1095يتم إصدار النموذج 

ولن تتلقى  PTC، لم تكن مؤهالً للحصول على خصم 2022في عام  Essential Planنظًرا ألنك مسجل في 

 . A-1095النموذج 

 

  ؟A-1095ما هي أنواع المعلومات الموجودة في النموذج  .4

 

أو كنت  PTCإذا كنت تريد المطالبة بـ  8962المعلومات التي تحتاجها إلكمال النموذج  A-1095يتضمن النموذج 

 : من ثالثة أجزاء A-1095يتكون النموذج  .الذي تلقيته بالفعل APTCمطالبًا بتسوية 

 

أساسية عنك، وتواريخ البدء واالنتهاء للخطة الصحية المحددة المذكورة في كل نموذج  يوفر معلومات :الجزء األول

1095-A.  

 

إذا تقدمت بطلب للحصول  .يوفر معلومات حول كل فرد من أفراد األسرة مشمول في نفس وثيقة التأمين :2الجزء 

سري، فسوف يتضمن الجزء الثاني فقط على مساعدة مالية وأخبرتنا باألشخاص الذين كانوا في إقرارك الضريبي األ

سيتلقى األفراد في اإلقرار الضريبي األسري المنفصل نموذج . معلومات عن أفراد اإلقرار الضريبي األسري

1095-A إذا لم تكن قد تقدمت بطلب للحصول على مساعدة مالية، فإن الجزء الثاني سيشمل كل شخص . الخاص بهم

 . لو لم يكن من ضمن أفراد إقرارك الضريبي األسري مسجل في نفس وثيقة التأمين حتى

 

  :يوفر معلومات عن كل شهر من شهور السنة لثالثة عناصر :3الجزء 

  

 Essential، أقساط رعاية األسنان القائمة بذاتها، المنسوبة إلىوإذا كان ينطبق، QHPحصة برنامج . 1

Health Benefits (EHB).  للحصول على المزيد من المعلومات حول تكلفة األقساط  6راجع السؤال

  .A-1095المذكورة في النموذج 

  

يتم  .لتغطيتك األسرية في مقاطعة اإلقامة( SLCSP)مبلغ قسط ثاني أدنى خطة فضية من حيث التكلفة . 2

الخصم ألن دائرة اإليرادات الداخلية تستخدم مبلغ القسط هذا لحساب مبلغ  SLCSPتوفير مبلغ قسط 

. APTCيتم توفير هذه المعلومات فقط لألفراد الذين استخدموا . الضريبي الذي أنت مؤهل للحصول عليه

أولئك الذين لم يتقدموا للحصول على مساعدة مالية أو ) APTCبالنسبة لألفراد الذين تم تسجيلهم بدون 

جدوالً  NY State of Health، قدمت (المؤهلين لها APTCأولئك الذين اختاروا عدم التقدم ألي من 

 . الصحيح SLCSPللبحث عن 

  

إذا كان ذلك ينطبق، الدفعة المقدمة الخاصة بالخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين المدفوع نيابة عنك . 3

 . إلى جهة إصدار وثيقتك التأمينية

 

 ؟ A-1095لماذا حصلت على أكثر من نموذج  .5

  

فيما يلي األسباب األكثر . A-1095نماذج متعددة  NY State of Healthفيها هناك العديد من الحاالت التي تصدر 

 : شيوًعا

  

  تغيير فيQHP:  فسوف نرسل نموذًجا 2022إذا قمت أنت أو أحد أفراد أسرتك بتغيير خططك خالل عام ،

في  إذا كنت مسجالً في خطة صحية، ثم تم إلغاء تسجيلك .واحدًا يوضح بالتفصيل التسجيل في كل خطة

 . الخطة، ثم أعدت تسجيلك في نفس الخطة، فسنصدر نموذًجا واحدًا لكل فترة من فترتي التسجيل هاتين
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 إذا كان أفراد أسرتك مسجلين في خطط  :تم تسجيل أفراد األسرة المختلفين في خطط مختلفةQHP 

  .منفصلة، فسوف نصدر نموذًجا واحدًا لكل خطة صحية

  

  تغيير في استخدامAPTC:  إذا استخدمت أنت أو أي شخص من أفراد إقرارك الضريبي األسري إعفاء

APTC  في بعض األشهر، ثم توقفت عن استخدامAPTC  فسيتم إصدار (أو العكس)لألشهر الالحقة ،

وسيتم إصدار نموذج آخر لألشهر التالية الذي لم يتم فيها  APTCنموذج واحد لألشهر التي تم فيها استخدام 

 . APTCاستخدام 

  

 إذا كان هناك تغيير للمشترك األساسي في وثيقة تأمين، فسيتم إصدار نموذج واحد  :تغيير المشترك األساسي

لألشهر التي كان فيها أحد األشخاص هو المشترك األساسي، وسيتم إصدار نموذج آخر لألشهر التي كان 

  .فيها شخص آخر هو المشترك األساسي

  

مبلغ القسط الذي أراه في حسابي أو الفاتورة مع  A-1095ذج الشهري في النمو لماذا ال يتطابق مبلغ القسط .6

 التي تلقيتها من خطتي الصحية؟ 

 

 Essential Health Benefitsفقط للمخصصات التي تعتبر  PTC (A)تسمح اللوائح الفيدرالية باستخدام إعفاء 

(EHB)  وال يجوز استخدامها لمخصصات ليستEHB.  

، فإن النموذج APTCأو تسوية  PTCيوفر المعلومات الالزمة للمطالبة بخصم  A-1095نظًرا ألن النموذج 

يرجى . ، والتي قد تعكس أو ال تعكس مبلغ القسط الشهري الذي دفعتهEHBيتضمن فقط حصة األقساط التي تغطي 

م تضمين جزء قسط تغطية األسنان الذي أيًضا مالحظة أنه إذا كنت مسجالً في خطة طب أسنان قائمة بذاتها، فسيت

  .، وليس فقط قسطك لخطة التأمين الصحي، في مبلغ قسطك الشهريEHBيغطي أسنان األطفال، والذي يعتبر ضمن 

 

 http://info.nystateofhealth.ny.gov/: هنا Essential Health Benefitsتتوفر قائمة بخطط 

 benefits-health-essential-are-news/what بعض الخطط الصحية تتضمنEHB  فقط وبعض الخطط لها

 (. مثل الوخز باإلبر)مزايا إضافية 

 

( مثل شريك منزلي أو طفل غير معال)أو معااًل  زوجة/لقد سجلت في خطة صحية مع شخص ليس زوًجا .7

 اص بي؟ الخ A-1095وذج لماذا لم يتم إدراجه في النم. وتلقينا مساعدة مالية

  

إذا قمت بالتسجيل في خطة صحية مع مساعدة مالية مع شخص غير معال في إقرارك الضريبي، فستتلقى نموذج 

1095-A  1095، وسيتلقى الفرد اآلخر النموذج (إن وجد)لنفسك ولمن تعولهم-A لنفسه.  

  

منفصل لكل فرد من أفراد اإلقرار الضريبي العائلي  A-1095تطلب منا دائرة اإليرادات الداخلية إرسال نموذج 

مسجل في خطة صحية، وأن نقوم فقط بتضمين المعلومات الخاصة بفرد اإلقرار الضريبي العائلي المعين في كل 

  .A-1095نموذج 

 

 لماذا لم يتم إدراج الفرد المعال في النموذج. كنت أنا ومن أعولهم مسجلين في خطة صحية بمساعدة مالية .8

1095-A الخاص بي؟ 

 

أن الفرد لم يكن معاالً وبالتالي كان في إقرار ضريبي عائلي منفصل، فقد  2022إذا ذكرت في طلبك لعام التغطية 

ال يمكنك تغيير المعلومات بأثر  .إلى هذا الفرد A-1095نموذًجا منفصالً  NY State of Healthأرسلت 

ك تسجيل الدخول إلى حسابك وتصحيح المعلومات في ، ولكن يمكنNY State of Healthرجعي في طلب 

  .2023طلبك لعام 
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، لكن شخًصا واحًدا فقط في NY State of Healthتم تسجيل عائلتي بالكامل في خطة صحية من خالل  .9

 هل من المفترض أن يحصل كل فرد في األسرة على نسخة من النموذج؟ . A-1095 عائلتي تلقى النموذج

 

إلى شخص واحد في كل إقرار ضريبي عائلي  A-1095إذا قمت بالتسجيل بمساعدة مالية، فسيتم إرسال النموذج 

 على سبيل المثال، إذا قام زوجان بالتسجيل في خطة صحية واحدة، فإن .مسجل في كل خطة صحية

NY State of Health  1095ترسل نموذج-A ام زوجان بالتسجيل إذا ق .واحدًا فقط إلى الزوج صاحب الحساب

واحدًا إلى صاحب الحساب  A-1095في خطة صحية بمساعدة مالية مع طفلهما غير المعال، فسنرسل نموذج 

ستشمل النماذج فقط المعلومات الخاصة بفرد اإلقرار الضريبي . ثانيًا إلى الطفل غير المعال A-1095ونموذج 

  .لون بالتغطية في وثيقة التأمينالعائلي المعين، حتى لو كان هناك أشخاص آخرون مشمو

 

عن  NY State of Healthإذا لم تكن قد تقدمت بطلب للحصول على مساعدة مالية، فلن تكون مطالبًا بإخبار 

واحدًا إلى صاحب الحساب عن  A-1095األشخاص الذين ينتمون إلى إقرارك الضريبي العائلي وسنرسل نموذج 

  .صحيةجميع األشخاص المسجلين في الخطة ال

 

 كيف أحصل على نسخة بديلة من النموذج؟ . لكني لم أحصل عليه A-1095كان من المفترض أن أتلقى نموذج  .10

 

الخاص بك،  NY State of Healthموجًها إليك وأنت صاحب الحساب في حساب  A-1095إذا كان النموذج 

قم بتسجيل  .www.nystateofhealth.ny.govفيمكنك العثور على النموذج في حسابك عبر اإلنترنت على 

إذا لم تتمكن من الوصول إلى حسابك عبر  .في صندوق الوارد A-1095الدخول إلى حسابك وابحث عن النموذج 

 . 7860-766-855-1على الرقم  NY State of Healthاإلنترنت، فيرجى االتصال بـ 

 

 موجًها إليك ولم تكن صاحب الحساب في الحساب، فيرجى االتصال بـ A-1095إذا كان النموذج 

NY State of Health  7860-766-855-1على الرقم . 

 

 لم يتم توجيهه إلي؟  A-1095ول على معلومات من نموذج كيف يمكنني الحص .11

 

ومعلومات عن تلك النماذج إلى الشخص الذي يتم توجيه  A-1095تقديم نماذج  NY State of Healthيمكن لـ 

لم يتم توجيهه إليك، فيرجى االتصال بالشخص  A-1095إذا كنت بحاجة إلى معلومات من نموذج  .النموذج إليه فقط

  .7860-766-855-1على الرقم  NY State of Healthتوجيه النموذج إليه أو االتصال بـ الذي تم 

 

 ، ماذا أفعل؟ 2022نسيت اإلبالغ عن تغيير حدث في ظروفي في عام التغطية  .12

 

إذا لم تبلغ  .NY State of Healthإرشادات حول كيفية تسوية التغييرات التي لم تبلغها إلى  8962سيوفر النموذج 

لدائرة  PTCإضافي أو قد تدين بإعفاء  PTCعن تغيير في الظروف، فقد تكون مؤهالً للحصول على إعفاء 

 . اإليرادات الداخلية

 

لعام  NY State of Healthالمعلومات التي أبلغت عنها إلى  A-1095تعكس المعلومات الواردة في النموذج 

يمكنك  .2022رجعي في حسابك والتي ُطبقت على التسجيل أو األهلية لعام  ال يمكنك تغيير المعلومات بأثر .2022

  .فقط إجراء التغييرات بأثر مستقبلي

 

، مثل التغيير في الدخل السنوي، أو األشخاص الذين تخطط 2022إذا لم تقم بتحديث طلبك ليعكس التغييرات في عام 

 . الخاص بك A-1095كس هذه التغييرات في النموذج الحالي إلدخالهم كمعالين، أو المكان الذي تعيش فيه، فلن تنع

 

، فيجب عليك دائًما اإلبالغ NY State of Healthمن اآلن فصاعدًا، إذا كنت مسجالً في خطة صحية من خالل 

 . يوًما 30عن التغييرات في الظروف في غضون 

http://www.nystateofhealth.ny.gov/
http://www.nystateofhealth.ny.gov/
http://www.nystateofhealth.ny.gov/
http://www.nystateofhealth.ny.gov/
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عن شهر لم  APTCى أن لدي إل A-1095نموذج لماذا يشير ال .تم تسجيلي في خطة صحية بمساعدة مالية .13

 أكن فيه مسجالً في خطة صحية؟ 

 

إذا كانت  .فقط لألشهر التي تدفع فيها حصتك من أقساط التأمين الصحي الخاصة بك PTCأنت مؤهل للحصول على 

المدفوع نيابةً عنك إلى  PTCخطتك الصحية توفر تغطية لشهر لم تدفع فيه حصتك من قسطك، فيجب عليك سداد 

  .الصحية لهذا الشهر الخطة

 

 : على سبيل المثال

 

 

 

نت تدفع حصتك من قسط التأمين في الوقت المحدد كل شهر ويتم دفع أ 2022مايو  -يناير

APTC إلى خطتك الصحية كل شهر . 

 

 

نت ال تدفع قسطك، وال تنهي تغطيتك بشكل فعال، وتدخل فترة سماح أ :2022يونيو 

إلى خطتك  APTCيتم دفع  .يوًما لدفع قسط شهر يونيو 90مدتها 

 . الصحية لشهر يونيو

 

ما زلت لم تدفع قسطك لشهر يونيو وسيتم إنهاء حسابك بأثر رجعي حتى  :2022سبتمبر 

األقساط الفيدرالية، كان بموجب قواعد فترة السماح لدفع  .يونيو 30

يتعين على الخطة الصحية أن تدفع لمقدمي الخدمات تكاليف أي خدمات 

ومع ذلك، فأنت غير مؤهل للحصول على  .مغطاة استخدمتها في يونيو

APTC نظًرا ألنك لم تعد  .لذلك الشهر ألنك لم تدفع حصتك من القسط

بإعادة سداد في ذلك الشهر، فأنت مطالب  APTCمؤهالً للحصول على 

بعد شهر  APTCلم يتم دفع  .هذه األموال إلى دائرة اإليرادات الداخلية

 . يونيو، لذا فإن التزامك بإعادة السداد هو لشهر واحد فقط

 

وليس لدي مصدر آخر للحد  2022في عام  NY State of Healthلقد سجلت في خطة صحية من خالل  .14

 األدنى من التغطية األساسية، فلماذا لم أكن مؤهالً للحصول على إعفاء ضريبي؟ 

 

أن التأمين الصحي يعتبر ميسور التكلفة عندما ال يتكلف أكثر من نسبة ( ACA)يحدد قانون الرعاية ميسورة التكلفة 

ريبي الذي يمكن للفرد أو العائلة الحصول عليه على يعتمد مقدار اإلعفاء الض. معينة من دخل الفرد أو األسرة

إذا  .في المقاطعة التي يعيشون فيها( SLCSP)دخل األسرة وتكلفة ثاني أدنى خطة فضية من حيث التكلفة : عاملين

 .PTCأكثر من نسبة معينة من دخل األسرة، فقد يكون الفرد أو األسرة مؤهالً للحصول على  SLCSPكانت تكلفة 

ألن  PTCأقل من النسبة المئوية المحددة، فإن الفرد أو العائلة غير مؤهلين للحصول على  SLCSPت تكلفة إذا كان

  .التغطية ميسورة التكلفة بالفعل

 

النسبة المئوية القصوى للدخل الذي سيدفعه الفرد أو األسرة،  8962في التعليمات الخاصة بالنموذج  2يسرد الجدول 

 .في مقاطعتهم SLCSPبناًء على دخلهم، لـ 

 

 

 

 .نت تسجل في خطة صحية بمساعدة ماليةأ :2022يناير 
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 كيف يمكنني تغييرها؟ . بي صحيحة الخاص A-1095موذج ال تبدو المعلومات الواردة في الن .15

 

يرجى مراجعة األسئلة المتداولة األخرى لمعرفة ما إذا كانت تساعدك على فهم المعلومات الموجودة في النموذج 

1095-A .الك، فيرجى االتصال بـ إذا لم تنجح هذه األسئلة المتداولة في حل سؤNY State of Health  على الرقم

  .للحصول على المساعدة 1-855-766-7860

 

هل يجب علي إعادة إرسال إقراراتي . NY State of Healthحًحا من قبل مص A-1095ذج تلقيت نمو .16

 الضريبية؟ 

 

للمزيد من المعلومات  www.irs.govتفضل بزيارة . تقديم نصائح ضريبية NY State of Healthال يمكن لـ 

 . حول سؤالك أو ناقش ظروفك مع مستشارك الضريبي

 

بناًء على المعلومات التي كانت لدي عن دخلي في  2022لعام  NY State of Healthلقد أكملت طلب  .17

إلى أن لدّي دخالً  أشار ،2022عندما أكملت إقراري الضريبي لعام . تقدمت فيه بطلب التغطيةالوقت الذي 

هل سيتعين علي . أعلى مما كنت أتوقع وأنني كنت مؤهالً للحصول على مبلغ أقل من اإلعفاءات الضريبية

 هل هناك حد للمبلغ الذي يتعين علي سداده؟  سداد اإلعفاءات الضريبية اإلضافية؟

  

، 2021لعام  NY State of Healthأعلى من مبلغ الدخل الذي أبلغت عنه إلى  2022ذا كان دخلك الفعلي في عام إ

وإذا استخدمت بعض أو كل اإلعفاءات الضريبية التي كنت مؤهالً لها، فقد تسترد دائرة اإليرادات الداخلية بعض أو 

، قد 2021اعتمادًا على دخلك الفعلي في عام  .ك الضريبيكل المبلغ الزائد الذي تلقيته عندما قمت بحساب استرداد

 8962يرجى مراجعة التعليمات الخاصة بالنموذج  .يكون هناك حد أقصى للمبلغ الذي يتعين عليك إعادة سداده

للمزيد من  www.irs.govيمكنك أيًضا زيارة  .للحصول على المزيد من المعلومات حول قيود إعادة السداد

  .المعلومات

 

. ، كنت مدينًا ببعض اإلعفاءات الضريبية إلى دائرة اإليرادات الداخلية2021بعد إكمال إقراري الضريبي لعام  .18

 كيف أتجنب ذلك العام القادم؟ 

  

، فقد تفكر في 2021سداد اإلعفاءات الضريبية ألن دخلك الفعلي كان أعلى من دخلك المتوقع لعام إذا كان عليك 

بدالً من استخدام كل اإلعفاء الضريبي  2022تطبيق جزء من الحد األقصى لإلعفاءات الضريبية على قسطك في عام 

 كد من اإلبالغ عن التغيير إلى، فتأ2023أيًضا، إذا تغير دخلك السنوي خالل عام  .الذي تكون مؤهالً له

NY State of Health على الفور.  

 

 NY State ofأفضل طريقة لتجنب إعادة سداد اإلعفاءات الضريبية هي التأكد من صحة دخلك المقدر في طلب 

Health . فتأكد من اإلبالغ عن التغيير إلى 2023إذا تغير دخلك خالل عام ،NY State of Health على الفور.  

  

 

 

، كان الخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين أعلى مما كان عليه 2021بعد إكمال إقراري الضريبي لعام  .19

 ما هو سبب ذلك؟ . NY State of Healthعندما تلقيت إشعار األهلية الخاص بـ 

  

والمعلومات المتاحة في لقد كان مبلغ الخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين المسبق مبنيًا على دخل األسرة المقدَّر 

، سيكون الخصم الضريبي 8962بعد قيامك بإكمال نموذج دائرة اإليرادات الداخلية رقم . وقت قيامك بالتسجيل

المرتبط بقسط التأمين النهائي مبنيًا على أساس دخلك الفعلي وتكلفة ثاني أدنى خطة فضيَّة من حيث التكلفة في 

الخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين النهائي المقرر لك من نموذج دائرة إذا كان . المقاطعة التي تعيش فيها

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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أكبر من الخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين المسبق الذي حصلت عليه، فقد  8962اإليرادات الداخلية رقم 

  .بتحصل على المزيد من المساعدة المالية في صورة زيادة في االسترداد الضريبي أو انخفاض في الضرائ

 

إذا اضطررت إلى سداد بعض اإلعفاءات الضريبية إلى دائرة اإليرادات الداخلية، فهل يتعين علي أيًضا سداد  .20

 اإلعفاءات الضريبية إلى خطتي الصحية؟ 

  

ال تقم بتسوية اإلعفاءات الضريبية مع . ال، أنت مطالب بتسوية إعفاءاتك الضريبية مع دائرة اإليرادات الداخلية

  .الصحيةخطتك 

  

هل يتعين تسوية (. CSRs)مع تخفيضات مشاركة التكلفة  NY State of Healthلقد تم تسجيلي في خطة  .21

 عند تقديم إقراري الضريبي؟  CSRمخصصات 

  

 (. CSRs)ال، ال يتم تسوية تخفيضات مشاركة التكلفة 

  

هل يمكنني . 2021ه في عام الذي كنت مؤهالً لتلقي APTCحول مبلغ  NY State of Healthال أتفق مع  .22

 ؟ NY State of Healthتقديم استئناف إلى 

  

يوًما من  60الذي يكون الشخص مؤهاًل له، في غضون  APTCيمكن استئناف قرارات األهلية، بما في ذلك مبلغ 

بحلول الوقت الذي تتلقى فيه النموذج  APTCهذا يعني أنه ال يمكن الطعن في معظم قرارات أهلية . تاريخ القرار

1095-A.  

  

الذي استخدمته مع  APTC، فسيتعين عليك تسوية مبلغ 2021خالل عام  APTCومع ذلك، إذا كنت قد استخدمت 

 NY State of Healthبدالً من تقديم استئناف إلى  .المبلغ الذي كنت مؤهالً له في إقرارك الضريبي الفيدرالي

، سيضمن إكمال اإلقرار الضريبي حصولك على جميع اإلعفاءات الضريبية التي تكون 2021ام لع APTCألهلية 

  .مؤهالً لها

 

 هل يمكنني تقديم استئناف؟ . بي الخاص A-1095ذج ال أوافق على المعلومات الواردة في النمو .23

  

 . غير قابل لالستئناف A-1095النموذج 

 

لمعرفة ما إذا كانت تساعدك على فهم المعلومات الموجودة في النموذج يرجى مراجعة األسئلة المتداولة األخرى 

1095-A . إذا لم تنجح هذه األسئلة المتداولة في حل سؤالك، فيرجى االتصال بـNY State of Health  على الرقم

 . للحصول على المساعدة 1-855-766-7860

  

 أين يمكنني الحصول على مساعدة في تقديم إقراري الضريبي؟  .24

  

يمكنك أيًضا الحصول على مساعدة من  .يمكنك الحصول على مساعدة من مستشارك الضريبي أو ُمِعدّك الضريبي

 أو عن طريق االتصال بدائرة اإليرادات الداخلية على الرقم  www.irs.govدائرة اإليرادات الداخلية على 

يقدم موقع دائرة اإليرادات الداخلية  .مساءً  7:00صباًحا إلى  7:00، من االثنين إلى الجمعة من 829-1040 (800)

عيادات "و" ائب المحليينمناصري دافعي الضر"تشمل المساعدة  .ألولئك الذين يحتاجون إليها" المساعدة والموارد"

 ". دافعي ضرائب الدخل المنخفض

  

 (VITA)المساعدة الضريبية المجانية متاحة أيًضا من خالل مواقع المساعدة التطوعية المحلية لضريبة الدخل 

إتقان محدود للغة  دوالر، أو لديهم إعاقات، أو لديهم 60000لدافعي الضرائب الذين يكسبون عموًما أقل من 

 أو تفضل بزيارة ( 800)-906-9887لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم  .ليزية أو كبار السناإلنج

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers 

  

 ؟ 2022هل يجب علي تقديم إقراري الضريبي لعام  .25

 

لن تتمكن  .إعفاءات ضريبية، فأنت مطالب بتقديم إقرارك الضريبيشهر أو أكثر وتحصل على  لعدة إذا كنت مسجالً 

سيتعين عليك استخدام أحد النماذج األطول، مثل النموذج  1040EZ من استخدام النماذج القصيرة مثل النموذج

إذا كنت بحاجة إلى  .مع إقرارك الضريبي 8962يجب عليك أيًضا تقديم النموذج  1040A أو النموذج 1040

  .للمزيد من المعلومات www.irs.govبشأن هذه النماذج، يرجى زيارة  مساعدة

  

 . للحصول على مزيد من المعلومات www.irs.govإذا كنت مسجالً بدون إعفاءات ضريبية، فيرجى زيارة 

  

 

 ؟ NY State of Healthمن مكان آخر غير  1095لماذا تلقيت النموذج  .26

 

 .2022منفصل لكل نوع من أنواع التأمين الصحي الذي تم تسجيل العمالء فيه في عام  1095يتم إنشاء نموذج 

  C-1095 و B-1095 و A-1095هي  1095األنواع الثالثة للنماذج 

  

في ( مع أو بدون خصم ضريبي) QHPوإرساله إلى أي شخص كان مسجالً في خطة  A-1095يتم إنشاء النموذج 

  .2022في وقت ما في عام  Marketplaceسوق 

 

 Medicareأو  Essential Planأو  Child Health Plusأو  Medicaidالتسجيل في  B-1095 يعكس النموذج

هما برنامجان ترعاهما الحكومة  Tricareو Medicareالحظ أن برنامَجي  .2022في وقت ما في عام  Tricareأو 

يمكن إنشاء . لهذين البرنامجين B-1095 الفيدرالية وال تقوم إدارة الصحة في والية نيويورك بإنشاء أو إصدار نماذج

 Child Health أو Medicaidي شخص كان مسجالً في برنامج وإرساله بالبريد عند الطلب أل B-1095 النموذج

Plus  أوEssential Plan. 1095 لطلب نسخة من النموذج-Bيمكن أن  2831-541-800-1  ، اتصل بالرقم

عند الطلب مباشرة إلى العمالء الذين تم تسجيلهم في خطط  B-1095 ترسل الخطط الصحية النموذج

Catastrophic أو اشتروا خطتهم مباشرة من شركة التأمين، أو لديهم تغطية من خالل سوق خطط األعمال ،

  (.Small Business Marketplace)التجارية الصغيرة 

 

والذين يخضعون ( ALEs)من قبل أصحاب العمل الكبار المنطبقة عليهم الشروط  C-1095 يتم إرسال النموذج

أصحاب العمل الكبار المنطبقة عليهم الشروط  .ون الرعاية ميسورة التكلفةألحكام المسؤولية المشتركة في قان

(ALEs ) بما في ذلك الموظفون الذين يعملون بشكل )موظفًا بدوام كامل  50هم أصحاب عمل يوظفون ما ال يقل عن

  .خالل السنة التقويمية( معادل للدوام الكامل

 

  .التصال بأرقام الهاتف المدرجة في تلك النماذج، فيرجى ا1095إذا كانت لديك أسئلة حول نماذج 

 

 كيف يمكنني الوصول إلى نموذج .زوجتي هو صاحب الحساب األساسي ولكنه متوفى اآلن/كان زوجي .27

1095-A  لتقديم إقراري الضريبي؟ 

  

للزوج الباقي على قيد الحياة  A-1095بالنسبة لألزواج الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية معًا، يمكننا تقديم النموذج  

 7860-766-855-1على الرقم  NY State of Healthبرجاء االتصال بـ . A-1095إذا مدرًجا في النموذج 

  .للحصول على المساعدة

  

http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
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زوجتي، وأنا غير مدرج في النموذج /لم يكن زوجي .لشخص متوفى A-1095أحاول الوصول إلى نموذج  .28

1095-A  على قيد الحياةبصفتي الزوج الباقي.  

 

يجب أن يتضمن هذا الخطاب  .NY State of Healthكتابيًا بخطاب إلى  A-1095يجب عليك تقديم طلب للنموذج 

غالبًا ما تسمى وثائق المحكمة  .نسًخا من وثائق المحكمة التي تحدد اسم المنفذ أو المسؤول عن تركة الشخص المتوفى

يمكنك استشارة محام إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية الحصول على هذه  .هذه خطابات الوصاية أو خطابات إدارية

إلى الشخص المذكور في المستندات  A-1095النموذج  NY State of Healthبمجرد استالمها، ستقدم  .المستندات

  .كمنفذ أو مسؤول

  

الحظ أنه حتى إذا كان لديك توكيل رسمي عن الشخص المتوفى، فال يزال يتعين عليك تقديم الطلب الكتابي ووثائق 

 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ . A-1095المحكمة الموضحة أعاله من أجل الحصول على النموذج 

NY State of Health  7860-766-855-1على الرقم.  

  

ماذا علي أن  .من دائرة اإليرادات الداخلية حول الخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين 12C خطابلقد تلقيت  .29

 أفعل بهذا الخطاب؟ 

 

أخطرتهم بأن المدفوعات المسبقة  NY State of Healthأرسلت لك دائرة اإليرادات الداخلية هذا الخطاب ألن 

 .يابة عنك أو عن عائلتك لشركة التأمين في العام الماضيللخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين قد تم سدادها ن

 8962عالوة على ذلك، لم تقم بتسوية المدفوعات المسبقة للخصم الضريبي المرتبط بقسط التأمين باستخدام النموذج 

  .2022عندما قدمت إقرارك الضريبي لعام 

 

اتبع التعليمات الواردة في الخطاب  .المعلومات الواردة فيهأنت ملزم بالرد على الخطاب، حتى إذا كنت ال توافق على 

 NY Stateال يمكن لـ  .في ردك على دائرة اإليرادات الداخلية IRS 8962ونموذج  A-1095وقم بتضمين النموذج 

of Health  ُمعد  أو عملية تقديم اإلقرار الضريبي؛ يجب عليك استشارة 8962اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالنموذج

يرجى مالحظة أنه يجب عليك الرد على  .الضرائب أو االتصال بدائرة اإليرادات الداخلية إذا كانت لديك أسئلة

  .على اإلطالق Marketplaceالخطاب حتى لو لم تكن مسجالً في التأمين الصحي من خالل سوق الخطط 

 

  تحديث حول المساعدة المالية الُمحسنة

 

على  NYSOH ، حصل المسجلون الحاليون في2021بموجب خطة اإلنقاذ األمريكية التي تم سنها في مارس 

ألول مرة  APTC اءات ضريبية أكبر، وأصبح سكان نيويورك أصحاب الدخل المرتفع مؤهلين للحصول علىإعف

، 2022.  أمد قانون الحد من التضخم، الذي سُن في أغسطس 2022و 2021على اإلطالق خالل السنتين التقويميتين 

. تنعكس التغطية واإلعفاءات 2025توفير اإلعفاءات الضريبية لسكان نيويورك أصحاب الدخل المرتفع حتى عام 

   للمستهلكين لجميع األشهر المعمول بها 1095Aالضريبية على نموذج 

 

 

 

 األسئلة المتداولة حول الضرائب والنماذج الضريبية واإلعفاءات 

  

لمزيد من المعلومات أو ناقش ذلك مع  www.irs.govإذا كانت لديك أسئلة حول أي مما يلي، يرجى زيارة 

 . هذه األسئلة خاصة بتقديم اإلقرار الضريبي وال يمكننا تقديم المشورة الضريبية .مستشارك الضريبي

  

  لم أتقدم بطلب إلىNY State of Health هل يمكن أن تخبرني ما إذا كان . للحصول على مساعدة مالية

  ؟2022على إقراراتي الضريبية لعام  PTCبإمكاني المطالبة بـ 

 

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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  من هم األشخاص في إقراري الضريبي العائلي؟ كيف يمكنني معرفة ما إذا كان شخص ما معاالً؟ 

 

  كيف يمكنني اإلبالغ عن تغطية الرعاية الصحية في إقراري الضريبي؟ 

 

  1095كيف يمكنني اإلبالغ عن المعلومات من النموذج-A في إقراري الضريبي؟ 

 

  ؟ 8962هل أحتاج إلى إكمال النموذج 

  

  1095كيف يمكنني استخدام النموذج  في إقراري الضريبي؟ 8962كيف يمكنني إكمال النموذج-A مال إلك

 ما الذي يعتبر دخالً؟ ما هو مستوى الفقر الفيدرالي؟  ؟8962النموذج 

 

 ما هو  هل أنا مدين لدائرة اإليرادات الداخلية؟ هل سأحصل على استرداد من دائرة اإليرادات الداخلية؟

عفاءات مقدار اإلعفاءات الضريبية التي سأضطر إلى سدادها إلى دائرة اإليرادات الداخلية؟ ما هو مقدار اإل

 الضريبية اإلضافية التي سأحصل عليها من دائرة اإليرادات الداخلية؟ 

 

 هل يمكنني المطالبة بجعل أقساط . أنا أعمل بشكل حرNY State of Health  كمصروفات تجارية في

  إقراراتي الضريبية؟

 

 يجب أن أقدر هل . اضطررت إلى سداد اإلعفاءات الضريبية أو الحصول على إعفاءات ضريبية إضافية

 ؟ 2023الدخل بشكل مختلف لعام 

 

  من مستوى الفقر الفيدرالي %100لقد سجلت في خطة صحية بمساعدة مالية وأصبح دخلي اآلن أقل من .

 ؟ PTCأما زلت مؤهالً للحصول على 

 


