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 A-1095אפט געפרעגטע פראגעס בנוגע פארם 

  

  .NY State of Healthפון  A-1095פארוואס האב איך באקומען פארם  .1

  

ווייל איר אדער א פאמיליע מיטגלידער איז איינגעשריבן אין א  A-1095איר האט באקומען א פארם 

 2022פאר די גאנצע אדער א טייל פונעם  NY State of Healthפריוואטע העלט אינשורענס דורך 

 קאלענדער יאר. 

 

 QHP - Qualifiedווערט נאר געגעבן צו קאנסומערס אין א קוואליפייד העלט פלאן ) A-1095די פארם 

Health Plans געקויפט דורך )NY State of Health  אויף די בראנז, זילבער, גאלד אדער פלאטינום

 Medicaidנישט געשיקט פאר קונדן אין קאטאסטראפישע פלענער,  ווערט A-1095פארם  שטאפלען.

ווייל די פלענער זענען נישט בארעכטיגט פארן  Essential Plan, אדער די Child Health Plusפלענער, 

   (.Premium Tax Credit - PTCפרימיום שטייער קרעדיט )

 

 ? A-1095וואס דארף איך טוען מיט פארם  .2

  

אויב איר אדער א פאמיליע מיטגלידער איז איינגעשריבן אין העלט אינשורענס דעקונג מיט פינאנציעלע הילף 

 : 2022פאר די גאנצע אדער טייל פון  NY State of Healthדורך 

צו פארענדיגן אייער פעדעראלע שטייער ריטורן. די פינאנציעלע הילף וואס  A-1095וועט איר דארפן פארם 

באצאלונג פון די -אייער פאמיליע מיטגלידער האט באקומען איז געווען אין פארם פון פריער איר אדער

פארלאנגט אז מענטשן אדער  Internal Revenue Service(. די APTCפרימיום שטייער קרעדיט )

ם פאר IRSצו אריינגעבן אן איינקונפט שטייער ריטורן און צולייגן  APTCפאמיליעס וואס האבן באקומען 

פון די  8962מען קען באקומען פארם  (.Premium Tax Credit - PTC, פרימיום שטייער קרעדיט )8962

IRS  אויףwww.irs.gov.  1095פארם-A  8962וועט אייך העלפן אויספולן פארם.  

  

אויב איר אדער א פאמיליע מיטגלידער איז איינגעשריבן אין העלט אינשורענס דעקונג אן פינאנציעלע הילף 

  :2022פאר די גאנצע אדער טייל פון  NY State of Healthדורך 

אפילו אויב איר האט נישט באקומען פינאנציעלע הילף צו באצאלן פאר אייער העלט פלאן, לויט אייער 

צו  A-1095נט איר נאך מעגליך באקומען הילף ביי שטייער צייט. איר וועט דארפן פארם איינקונפט, קע

פארענדיגן אייער פעדעראלע שטייער ריטורן אויב איר ווילט פארלאנגן די פרימיום שטייער קרעדיט 

(Premium Tax Credit - PTC.) PTC  איז א שטייער קרעדיט וואס קען אייך מעגליך העלפן מיט

, וואס American Rescue Plan Actעלע הילף צו העלפן צוריקצאלן פרימיום קאסטן. צוליב די פינאנצי

פון די פעדעראלע  400%, קענען מענטשן מיט איינקונפט העכער 2022איז אריין אין קראפט אין מערץ 

. די PTC( אויך מעגליך קוואליפיצירן פאר Federal Poverty Level - FPLארעמקייט שטאפל )

וועלן אייך העלפן באשטימען אויב איר קומט נאך די באדינגונגען פאר  8962ווייזונגען פאר פארם אנ

  בארעכטיגטקייט פאר דעם קרעדיט.

  

פריומיום שטייער קרעדיט צו פארלאנגן דעם שטייער קרעדיט. מען  8962פארם  IRSאיר מוזט אריינגעבן 

אדער פון אייער שטייער צוגרייטער. אייער   www.irs.govאויף  IRSפון די  8962קען באקומען פארם 

 . 8962שטעלט אייך צו די אינפארמאציע וואס איר דארפט צו קענען אויספולן פארם  A-1095פארם 

  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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 Essentialפאריגע יאר, אבער יעצט בין איך איינגעשריבן אינעם  A-1095איך האב באקומען א  .3

Plan  ?און איך האב נישט באקומען איינס. דארף אין נישט האבן איינס צו פיילן מיינע שטייערן 

  

ווערט נאר געשיקט פאר קונדן וואס זענען בארעכטיגט פארן פרימיום שטייער קרעדיט  A-1095פארם 

(Premium Tax Credit - PTC אזויווי איר זענט איינגעשריבן אינעם )Essential Plan  זענט 2022אין ,

 . A-1095און איר וועט נישט באקומען א פארם  PTCאיר נישט בארעכטיגט פאר 

 

  ?A-1095וועלכע סארט אינפארמאציע איז אויפן פארם  .4

 

אויב איר ווילט  8962ארם ענטהאלט אינפארמאציע וואס איר דארפט צו קענען אויספולן פ A-1095פארם 

פארם  וואס איר האט שוין באקומען. APTCאדער איר זענט פארלאנגט צו אויסגלייכן די  PTCפארלאנגן 

1095-A  :האט דריי טיילן 

 

שטעלט צו אלגעמיינע אינפארמאציע וועגן אייך, און די אנהויב און ענדע דאטום פונעם ספעציפישן  :1טייל 

   .A-1095העלט פלאן באריכטעט אויף יעדע פארם 

 

 שטעלט צו אינפארמאציע וועגן יעדע הויזגעזינד מיטגלידער געדעקט אונטער יענע זעלבע פאליסי. :2טייל 

פאר פינענציעלע הילף און איר האט אונז געזאגט ווער עס איז אין אייער אויב איר האט זיך איינגעגעבן 

נאר אריינרעכענען אינפארמאציע פון אייער אייגענע שטייער הויזגעזינד.  2שטייער הויזגעזינד, וועט טייל 

זיך  . אויב איר האטA-1095מענטשן אין אן אייגענע שטייער הויזגעזינד וועלן באקומען זייער אייגענע פארם 

אריינרעכענען יעדער וואס איז איינגעשריבן אין די  2נישט איינגעגעבן פאר פינאנציעלע הילף, וועט טייל 

 זעלבע פאליסי אפילו זיי זענען נישט אין אייער שטייער הויזגעזינד. 

 

  שטעלט צו אינפארמאציע פאר יעדע חודש פון די יאר פאר דריי זאכן. :3טייל 

  

און, אויב גילטיג, אייער זעלבסטשטענדיגע דענטל פרימיומס, פארבינדן  QHP. אייער טייל פון 1

פאר מער אינפארמאציע איבער די  6זעה פראגע  (.EHBבענעפיטן ) Essential Healthמיט די 

  .A-1095פרימיום קאסטן באריכטעט אויף אייער פארם 

  

 Second Lowest Costפלאן ) . די פרימיום קאסטן אויף די צווייטע נידריגסטע קאסט זילבער2

Silver Plan - SLCSP.די  ( פאר אייער געדעקטע הויזגעזינד אין אייער וואוינארט קאונטי

נוצט דעם פרימיום סומע צו  IRSווערט צוגעשטעלט ווייל די  SLCSPפרימיום סומע פון די 

אינפארמאציע  אויסרעכענען די סומע פון שטייער קרעדיט פאר וואס איר זענט בארעכטיגט. די

. פאר מענטשן וואס זענען APTCווערט נאר צוגעשטעלט פאר מענטשן וואס האבן זיך באנוצט מיט 

)די וואס האבן זיך נישט אנגעוואנדן פאר פינאנציעלע הילף אדער  APTCגעווען איינגעשריבן אן 

י זענען פאר וואס זי APTCדי וואס האבן אויסגעוועלט נישט צו צולייגן סיי וואס פון די 

סטעיט אוו העלט צוגעשטעלט א טאוול וואו צו נאכקוקן די ריכטיגע  NYבארעכטיגט(, האט 

SLCSP . 

  

. אויב גילטיג, די פריער באצאלונג פון די פרימיום שטייער קרעדיט באצאלט פאר אייך צום 3

 ארויסגעבער פון אייער פאליסי. 
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 ? A-1095פארם פארוואס האט איך באקומען מער פון איין  .5

  

. A-1095וועט ארויסגעבן מערערע פארעמס  NY State of Healthעס זענען דא עטליכע פעלער אין וואס 

 פאלגנד זענען די מערסטע באקאנטע סיבות: 

  

  ענדערונגען איןQHP:  אויב איר אדער עמיצער אין אייער הויזגעזינד האט געטוישט פלענער

אויב  קן איין פארם מיט דעטאלן פון איינשרייבונג פאר יעדע פלאן., וועלן מיר שי2022אינערהאלב 

איר זענט געווען איינגעשריבן אין א העלט פלאן, און דערנאך זיך ארויסגעשריבן פונעם פלאן, און 

דאן זיך ווידער איינגעשריבן אין יענע זעלבע פלאן, וועלן מיר ארויסגעבן איין פארם פאר יעדע פון 

 ייבונג טערמינען. די צוויי איינשר

  

 :אויב  אנדערע מיטגלידער פונעם הויזגעזינד זענען געווען איינגעשריבן אין אנדערע פלענער

מיטגלידער פון אייער הויזגעזינד זענען געווען איינגעשריבן אין באזונדערע העלט פלענער, וועלן 

  מיר ארויסגעבן איין פארם פאר יעדע העלט פלאן.

  

 נוץ פון ענדערונגען אין באAPTC:  אויב איר אדער איינער פון אייער שטייער הויזגעזינד האט

פאר די נעקסטע חדשים )אדער  APTCפאר טייל חדשים און דאן אויפגעהערט נוצן  APTCגענוצט 

איז גענוצט  APTCפארקערט(, וועט איין פארם ווערן ארויסגעגעבן פאר די חדשים אין וואס 

וועט ווערן ארויסגעגעבן פאר די חדשים אין וואס מען האט נישט  געווארן און אן אנדערע פארם

 . APTCגענוצט 

  

 :אויב עס איז דא אן ענדערונג צום עיקר סאבסקרייבער פון א  ענדערונגען אין סאבסקרייבער

פאליסי, וועט מען ארויסגעבן איין פארם פאר די חדשים וואס איין מענטש איז געווען דעם עיקר 

ון אן אנדערע פארם וועט ווערן ארויסגעגעבן פאר די חדשים וואס אן אנדערע סאבסקרייבער א

  מענטש איז געווען די עיקר סאבסקרייבער.

  

מיט די פרימיום סומע  A-1095פארוואס שטימט נישט די חודש'ליכע פרימיום סומע אויף פארם  .6

 וואס איך זעה אין מיין אקאונט אדער ביל וואס איך האב באקומען פון מיין העלט פלאן. 

 

צו ווערן גענוצט נאר פאר בענעפיטן וואס ווערן גערעכנט אלס  PTC(A)פעדעראלע רעגולאציעס ערלויבן 

Essential Health Benefits (EHB)  און טארן נישט גענוצט ווערן פאר בענעפיטן וואס זענען נישטEHB.  

אדער אויסגלייכן  PTCשטעלט צו אינפארמאציע וואס מען דארף צו פארלאנגן  A-1095וויבאלד פארם 

APTC טוט דער פארם נאר אריינרעכענען דער טייל פון פרימיומס געדעקט דורך ,EHB וואס איז מעגליך ,

ישט די זעלבע ווי די חודש'ליכע פרימיום סומע וואס איר האט באצאלט. ביטע באמערקט אז די זעלבע אדער נ

אויב איר זענט געווען איינגעשריבן אין א זעלבסשטענדיגע דענטל פלאן, וועט דער טייל פון אייער דענטל 

אר די פרימיום , וועט נישט נEHBדעקונג פרימיום וואס דעקט פידיאטריק דענטל, וואס ווערט גערעכנט אלס 

   פון אייער מעדיקל פלאן ווערן גערעכנט אין אייער חודש'ליכע פרימיום סומע.

 

 איר קענט באקומען א ליסטע פון עסענשעל געזונט בענעפיטס דאף 

http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits 

 און טייל פלענער האבן נאך בענעפיטן )אזויווי אקיופונקטור(.  EHBטייל העלט פלענער רעכענען נאר 

 

 

http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
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איך האב זיך איינגעשריבן אין א העלט פלאן מיט איינער וואס איז נישט מיין מאן/ווייב אדער א  .7

דעפענדענט קינד( און מיר באקומען -פארטנער אדער נישטדעפענדענט )אזויווי א דאמעסטיק 

 ? A-1095פינאנציעלע הילף. פארוואס איז ער/זי נישט אויסגערעכנט אויף מיין פארם 

  

אויב איר זענט איינגעשריבן אין א העלט פלאן מיט פינאנציעלע הילף מיט איינער וואס איר רעכנט נישט אלס 

פאר זיך און פאר אייער  A-1095ריטורן, וועט איר באקומען א פארם א דעפענדענט אויף אייער שטייער 

  פאר זיך אליין. A-1095דעפענדענסט )אויב פארהאן(, און דער אנדערע מענטש וועט באקומען א 

  

צו יעדע שטייער פאמיליע איינגעשריבן אין א  A-1095פארלאנגט אונז צו שיקן א באזונדערע פארם  IRSדי 

נאר צו אריינלייגן אינפארמאציע פאר יענע ספעציפישע שטייער פאמיליע אויף יעדע פארם  העלט פלאן, און

1095-A.  

 

מיין דעפענדענט און איך זענען געווען איינשרייבן אין א העלט פלאן מיט פינאנציעלע הילף.  .8

 ?A-1095פארוואס איז שער דעפענדענט נישט אויסגערעכנט אויף מיין פארם 

 

דעקונג יאר אז יענער מענטש איז נישט א  2022צייגט אין אייער אפליקאציע פארן אויב איר האט גע

שיקן א  NY State of Healthדעפענדענט און דערפאר איז ער אין א באזונדערע שטייער פאמיליע, טוט 

איר קענט נישט טוישן אויף צוריקציוועגס סיי וועלכע  צו יענע מענטש. A-1095באזונדערע פארם 

אפליקאציע, אבער איר קענט אריינ'לאג'ען צו אייער  NY State of Healthאציע אויף אייער אינפארמ

  איינשרייבונג יאר. 2023אקאונט און פאררעכטן די אינפארמאציע אין אייער אפליקאציע פארן 

 

, NY State of Healthמיין גאנצע פאמיליע איז געווען איינגעשריבן אין א העלט פלאן דורך  .9

. דארף יעדער אין מיין A-1095אר איין מענטש אין מיין פאמיליע האט באקומען א פארם אבער נ

 פאמיליע באקומען א קאפיע פונעם פארם. 

 

געשיקט צו איין מענטש אין  A-1095אויב איר זענט איינגעשריבן מיט פינאנציעלע הילף, ווערט דער פארם 

צום ביישפיל, א פארהייראטע פארפאלק שרייבט  יעדע שטייער פאמיליע איינגעשריבן אין יעדע העלט פלאן.

צו דער וואס  A-1095שיקן נאר איין פארם  NY State of Healthזיך איין אין איין העלט פלאן, וועט 

יבט זיך איין א א העלט פלאן מיט פינאנציעלע הילף אויב א פארהייראטע פארפאלק שרי האלט דעם אקאונט.

צום אקאונט האלטער און א צווייטע  A-1095דעפענדענט קינד, וועלן מיט שיקן איין פארם -פאר זייער נישט

דעפענדענט קינד. פארעמעס וועלן נאר ענטהאלטן אינפארמאציע פאר יענע -צום נישט A-1095פארם 

  לו אויב עס זענען דא אנדערע וואס ווערן געדעקט פונעם זעלבן פאליסי.ספעציפישע שטייער פאמיליע, אפי

 

 אויב איר האט זיך נישט איינגעגעבן פאר פינאנציעלע הילף, זענט איר נישט פארלאנגט צו זאגן פאר

NY State of Health  1095איז אין אייער שטייער פאמיליע און מיר וועלן שיקן איין פארם-A  צום

  אקאונט האלטער פאר אלע מענשטן איינגעשריבן אין העלט פלאן.

 

אבער איך האב עס נישט באקומען. ווי אזוי באקום  A-1095איך האב געדארפט באקומען א פארם  .10

 איך נאך א קאפיע פון דעם פארם? 

 

אונט אויף אייער איז אדרעסירט צו אייך און איר זענט די אקאונט האלטער אויפן אק A-1095אויב א פארם 

NY State of Health  אקאונט, קענט איר טרעפן דעם פארם אין אייער אנליין אקאונט אויף

www.nystateofhealth.ny.gov. 1095און זוכט פאר פארם  לאג'ט אריין אין אייער אקאונט-A  אין אייער

 NY State of Healthאויב איר קענט נישט צוקומען צו אייער אקאונט אנליין, ביטע רופט די  אינבאקס.

 . 1-855-766-7860אויף 

http://www.nystateofhealth.ny.gov/
http://www.nystateofhealth.ny.gov/
http://www.nystateofhealth.ny.gov/


  11פון  5

  

 

איז אדרעסירט צו אייך און איר זענט נישט די אקאונט האלטער אויפ אקאונט, ביטע  A-1095אויב א פארם 

 . 1-855-766-7860אויף  NY State of Healthרופט די 

 

 וואס איז נישט אדרעסירט צו מיר?  A-1095וויאזוי באקום איך אינפארמאציע פון א פארם  .11

 

NY State of Health  1095קען נאר צושטעלן פארעמס-A  און אינפארמאציע אויף די פארעמס צום

וואס איז נישט  A-1095רמאציע פון א פארם אויב איר דארפט אינפא מענטש צו וועמען עס איז אדרעסירט.

אדרעסירט צו אייך, ביטע פארבינדט זיך מיטן מענטש צו וועמען עס איז אדרעסירט אדער פארבינדט זיך 

  .1-855-766-7860אויף  NY State of Healthמיטן 

 

אר איך האב פארגעסן צו באריכטן א טויש אין אומשטענדן וואס האט פאסירט אינעם געדעקטן י .12

 . וואס זאל איך טוען? 2022

 

וועט צושטעלן אנווייזונגען איבער וויאזוי צו אויסגלייכן טוישונגען וואס איר האט נישט  8962פארם 

אויב איר האט נישט באריכטעט א טויש אין אומשטענדן, קענט איר  .NY State of Healthבאריכטעט צום 

 . IRSצום  PTCאיר זענט שולדיג  אדער קען זיין אז PTCזיין בארעכטיגט פאר נאך 

 

 NY State ofצייגט די אינפארמאציע וואס איר האט באריכטעט צום  A-1095די אינפארמאציע אויף פארם 

Health  איר קענט נישט טוישן די אינפארמאציע פאר פריערדיגע מאנאטן  איינשרייבונג יאר. 2022פאר די

איר קענט נאר מאכן  איינשרייבונג אדער בארעכטיגטקייט. 2022אין אייער אקאונט וואס גילט פאר אייער 

   .פטנצוקוטוישונגען פארן 

 

, אזויווי אייער טויש 2022אויב איר האט נישט דערהיינטיגט אייער אפליקאציע צו צייגן די טוישונגען אין 

ו איר וואוינט, וואלטן אין יערליכע איינקונפט, וועמען איר פלאנט צו רעכענען אלס א דעפענדענט, אדער ווא

 . A-1095די טוישונגען נישט ערשינען אין אייער יעצטיגע פארם 

 

אלט איר ז, NY State of Health, אויב איר זענט איינגעשריבן אין א העלט פלאן דורך פטנצוקואינעם 

 טעג.  30אלעמאל באריכטן טוישונגען אין אומשטענדן ביז 

 

פארוואס צייגט מיין פארם  א העלט פלאן מיט פינאנציעלע הילף.אין יבן געשראיינאיך בין געווען  .13

1095-A  אז איך האב געהאטAPTC  פאר א חודש אין וואס איך בין נישט געווען איינגעשריבן

 אין א העלט פלאן? 

 

נאר פאר חדשים אין וואס איר באצאלט אייער טייל פון אייער העלט  PTCאיר זענט בארעכטיגט פאר 

פאר א חודש וואס איר האט נישט  גדעקונאויב אייער העלט פלאן האט צוגעשטעלט  אינשורענס פרימיומס.

וואס איז געצאלט געווארן פאר  PTCבאצאלט אייער טייל פון אייער פרימיום, דארפט איר צוריקצאלן די 

   ט פלאן פאר יענע חודש.אייך צום העל

 

 צום ביישפיל: 

 

 

איר האט זיך איינשרייבן אין א העלט פלאן מיט פינאנציעלע  :2022יאנואר 

 הילף.
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מאי  -יאנואר 

2020: 

איר באצאלט אייער טייל פונעם פרימיום אין צייט יעדע 

ווערט געצאלט צו אייער העלט פלאן  APTCחודש און 

 יעדע חודש. 

 

 

איר צאלט נישט אייער פרימיום, איר טוט נישט אפהאקן  :2022יוני 

טעג גרעיס -90אייער דעקונג, און איר גייט אריין אין אייער 

ווערט  APTC טערמין צו באצאלן אייער יוני פרימיום.

 געצאלט צו אייער העלט פאלן פאר יוני. 

 

י און ניואיר האט נאכנישט באצאלט אייער פרימיום פאר  :2022סעפטעמבער 

אונטער די  .30איר זענט אפגעהאקט געווארן צוריק צו יוני 

פעדעראלע פרימיום באצאלונג גרעיס טערמין געזעצן, איז 

די העלט פלאן פארלאנגט צו צאלן פראוויידערס פאר סיי 

וועלכע געדעקטע סערוויסעס וואס איר האט גענוצט אין 

פאר  APTCאבער איר זענט נישט בארעכטיגט פאר  יונו.

יענע חודש, ווייל איר האט נישט באצאלט אייער טייל 

וויבאלד איר זענט מער נישט בארעכטיגט  פונעם פרימיום.

אין יענע חודש, זענט איר פארלאנגט צו  APTCפאר 

איז נישט  IRS. APTCצוריקצאלן די געלטער צום 

געצאלט געווארן נאך יוני, דערפאר איז אייער צוריקצאל 

 איין חודש.  פליכט נאר פאר

 

און איך האב  2022אין  NY State of Healthאיך האב זיך איינגעשריבן אין א העלט פלאן דורך  .14

נישט נאך א קוואל פון מינימום עסענשעל דעקונג. פארוואס טוה איך נישט קוואליפיצירן פאר א 

 שטייער קרעדיט? 

 

ספעציפיצירט אז העלט אינשורענס ווערט ( Affordable Care Act - ACAדי אפארדעבל קעיר אקט )

גערעכנט אלס צוגענגליך ווען עס קאסט נישט מער ווי אגעוויסע פערצענט פון א מענטש'ס אדער פאמיליע'ס 

איינקונפט. די סומע פון שטייער קרעדיט וואס א מענטש אדער פאמיליע קען באקומען איז באזירט אויף צוויי 

( אין די SLCSPן די קאסטן פון די צווייט נידריגסטע קאסט זילבער פלאן )זאכן: הויזגעזינד איינקונפט או

קאסט מער ווי די געוויסע פראצענט פון אייער הויזגעזינד  SLCSPאויב די  קאונטי וואו זיי וואוינען.

קאסט ווייניגער  SLCSPאויב די  .PTCאיינקונפט, קען דער מענטש אדער פאמיליע זיין בארעכטיגט פאר 

ווייל זייער  PTCווי די געוויסע פראצענט, קען דער מענטש אדער פאמיליע נישט זיין בארעכטיגט פאר 

   דעקונג איז שוין צוגענגליך.

 

רעכנט אויס די מאקסימום פראצענט פון איינקונפט וואס א  8962אין די אנווייזונגען פאר פארם  2טאוול 

 אין זייער קאונטי. SLCSPבאצאלט באזירט אויף זייער איינקונפט, פאר די מענטש אדער פאמיליע וואלט 

 

 זעהט נישט אויס ריכטיג. וויאזוי קען איך עס טוישן?  A-1095די אינפארמאציע אויף מיין פארם  .15

 

ביטע קוקט איבער די אפטע פראגעס צו זעהן אויב זיי העלפן אייך פארשטיין די אינפארמאציע וואס איז אויף 

 NY State of. אויב ד אפטע פראגעס לעזן נישט אייער פראבלען, ביטע רופט A-1095ער פארם איי

Health  פאר הילף. 1-855-766-7860אויף  
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דארף איך  NY State of Healthפון  A-1095איך האב באקומען א פארראכטענע פארם  .16

 נאכאמאל פיילן מיינע שטייערן? 

 

NY State of Health טעלן שטייער עצות. ביטע באזוכט קען נישט צושwww.irs.gov  פאר מער

 אינפארמאציע איבער איער פראגע אדער שמועסט איבער די אומשטענדן מיט אייער שטייער עצה געבער. 

 

אפליקאציע באזירט אויף  NY State of Health 2022איך האב אויסגעשטעלט מיין  .17

אינפארמאציע וואס איך האב געהאט איבער מיין איינקונפט אין די צייט וואס איך האב זיך 

שטייער ריטורן, איז אויסגעקומען  2022איינגעגעבן פאר דעקונג. ווען איך האב אויסגעפולט מיין 

ן אז איך בין בארעכטיגט פאר א אז איך האב א העכערע איינקונפט ווי איך האב ערווארטעט או

איז  קלענערע סומע שטייער קרעדיט. וועל איך דארפן צוריקצאלן די איבריגע שטייער קרעדיטס?

 דא א גרעניץאויף די סומע וואס איך דארף צוריקצאלן? 

  

 NY Stateאיז געווען העכער ווי די איינקונפט באריכטעט צום  2022אויב אייער ענדגילטיגע איינקונפט פון 

of Health  און אויב איר האט גענוצט טייל אדער אלע שטייער קרעדיטס אדער אלע פון די 2022פאר ,

לויט אייער ענדגילטיגע  איבריגע סומע וואס איר האט באקומען צו רעכענען אייער שטייער צוריקצאל.

ביטע זעהט די אנווייזונג  צאלן., קען זיין א גרעניץ אויף די סומע וואס איר דארפט צוריק2023איינקנופט אין 

איר קענט אויך באזוכן  פאר מער אינפארמאצעיא איבער צוריקצאלן באגרעניצונגען. 8962פאר פארם 

www.irs.gov .פאר מער אינפארמאציע  

 

ייער ריטורן, בין איך שולדיג טייל שטייער קרעדיטס צוריק צום שט 2022נאכן אויספולן מיין  .18

IRS ?ווי אזוי פארמייד איך דאס קומענדיגע יאר . 

  

אויב איר האט געדארפט צוריקצאלן שטייער קרעדיטס ווייל אייער ענדגילטיגע איינקונפט איז געווען העכער 

די מעגליכקייט פון צולייגן א טייל פון אייער , קענט איר טראכטן וועגן 2022ווי איר האט ערווארטעט פאר 

ווי איידער נוצן אלע שטייער קרעדיטס פאר וואס  2023מאקסימום שטייער קרעדיט צו אייער פרימיומס אין 

, מאכט זיכער עס גלייך צו 2023אויך, אויב אייער יערליכע איינקונפט טוישט זיך אין  איר זענט בארעכטיגט.

   .NY State of Healthבאריכטן צו די 

 

די בעסטע וועג צו פארמיידן צוריקצאלן שטייער קרעדיטס איז צו מאכן זיכער אז אייער אפגעשאצטע 

אפליקאציע איז ריכטיג. אויב אייער איינקונפט טוישט זיך אין  NY State of Healthאיינקונפט אין אייער 

   .NY State of Health, מאכט זיכער עס גלייך צו באריכטן צו די 2023

  

שטייער ריטורן, איז מיין פרימיום שטייער געווען העכער פון ווען איך  2022נאכן אויספולן מיין  .19

 בארעכטיגונג מעלדונג. פארוואס איז דאס?  NY State of Healthהאב באקומען מיין 

  

אויף אייער געשאצטע די סומע פון אייער פאראויסגעגעבענע פרימיום שטייער קרעדיט איז געווארן באזירט 

פאמיליע איינקונפט און אינפארמאציע אוועילעבל ביי די צייט וואס איר האט זיך איינגעשריבן. ווען איר 

פארם, וועט אייער ענדגילטיגע פרימיום שטייער קרעדיט זיין באזירט אויף  IRS 8962פארענדיגט די די 

נידריגסטע קאסט זילבער פלאן אין די קאונטי וואו איר אייער אקטועלע איינקונפט און די קאסט פון די צווייט 

פארם איז מער פון אייער  IRS 8962וואוינט. אויב אייער ענדגילטיגע פרימיום שטייער קרעדיט פון די 

פאראויסגעגעבענע פרימיום שטייער קרעדיט, וועט איר מעגליך באקומען נאך פינאנציעלע הילף אין פארעם 

 אדער נידריגערע שטייער. פון א גרעסערע ריפאנד 

 

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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, דארף איך אויך IRSאויב איך האב געדארפט צוריקצאלן אביסל שטייער קרעדיט צו די  .20

 צוריקצאלן שטייער קרעדיט צו מיין העלט פלאן? 

  

. איר גלייכט נישט אויס אייער IRSניין. איר זענט פארלאנגט צו אויסגלייכן אייער שטייער קרעדיט מיט די 

  ט מיט אייער העלט פלאן.שטייער קרעדי

  

פלאן מיט קאסט שעירינג רעדוקציעס  NY State of Healthאיך בין געווען איינשרייבן אין א  .21

(CSR דארף איך אויסגלייכן די .)סCSR  ?בענעפיטן ווען איך געב אריין מיינע שטייערן 

  

 ס ווערן נישט אויסגעגליכן. CSRניין. 

  

וואס איך בין געווען  APTCוועגן די צאל  NY State of Healthאיך שטים נישט צו מיט די  .22

 NY State of. קען איך אריינגעבן אן אפיעל מיט די 2022בארעכטיגט צו באקומען אין 

Health ? 

  

וואס איינער איז בארעכטיגט פאר, קען ווערן  APTCבארעכטיגונג באשטימונגען, אריינגערעכנט די צאל פון 

בארעכטיגונג באשלוסן  APTCטעג פון די דאטום פון די באשטימונג. דאס מיינט אז רוב  60אפיעלט ביז 

   פארם. A-1095קענען נישט ווערן אפיעלט ווען איר באקומט די 

  

ט צו אויסגלייכן אויף אייער , ווערט איר פארלאנג2022דורכאויס  APTCאבער, אויב איר האט גענוצט 

וואס איר האט גענוצט מיט די צאל וואס איר זענט געווען  APTCפעדעראלע שטייער ריטורן די צאל פון 

 2022פאר אייער  NY State of Healthענדערש ווי אריינגעבן אן אפיעל מיט די  בארעכטיגט פאר.

APTC פארזיכערן אז איר באקומט אלע שטייער  בארעכטיגונג, פארענדיגן אייער שטייער ריטורן וועט

  קרעדיט פאר וואס איר זענט בארעכטיגט.

 

. קען איך אריינגעבן A-1095איך בין נישט איינשטימיג מיט די אינפארמאציע אויף מיין פארם  .23

 אן אפיעל? 

  

 . A-1095מען קען נישט אפעלירן פארם 

 

ט אייך צו פארשטיין די אינפארמאציע אויף אייער צו זען אויב עס העלפ FAQביטע קוקט איבער די אנדערע 

1095-A  פארם. אויב דיFAQ  ענטפערן נישט אייער פראגע, ביטע רופטNY State of Health  1אויף-

 פאר הילף.  855-766-7860

  

 וויאזוי קען איך באקומען הילף צו פיילן מיינע שטייערן?  .24

  

איר קענט אויך באקומען  שטייער אנווייזער אדער צוגרייטער.איר קענט באקומען הילף פון אייער אייגענע 

, מאנטאג ביז 1040-829( 800אויף ) IRSאדער דורך רופן די  www.irs.govביי  IRSהילף פון די 

)הילף און ” Help and Resources“בסייט אפערט ווע IRSדי  .7:00am-7:00pmפרייטאג פון 

)לאקאלע ” Local Taxpayer Advocates“הילף רעכנט אריין  ריסאורסעס( פאר די וואס דארפן עס.

)נידריגע איינקונפט שטייער .” Low Income Tax Payer Clinics“שטייער צאלער אדוואקאטן( און 

 צאלער קליניקס( 

  

 אויך אוועילעבל דורך די לאקאלע וואלונטיר אינקאם שטייער הילף סייטס  אומזיסטע שטייער הילף איז

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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(VITA פאר שטייער צאלער וועלכע מאכן געווענליך ווייניגער פון )אדער האבן באגרעניצונגען, $60,000 ,

 פאר מער אינפארמאציע רופט אדער זענען באגרעניצטע רעדנערס פון ענגליש אדער עלטערע מענטשן.

 אדער באזוכט 906-9887-(800)

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

  

 ? 2022דארף איך פיילן שטייערן פאר  .25

 

אויב איר זענט געווען איינגעשריבן פאר איין אדער מער מאנאטן מיט שטייער קרעדיט, ווערט איר פארלאנגט 

איר  פארם. 1040EZקורצע פארמס ווי די איר וועט נישט קענען נוצן די  צו אריינגעבן שטייער קרעדיט.

איר מוזט אויך  פארם. 1040Aפארם אדער די  1040וועט דארפן נוצן איינע פון די לענגערע פארמס, ווי די 

אויב איר דארפט הילף מיט די פארמס, ביטע באזוכט  פארם מיט אייער שטייער ריטורן. 8962אריינגעבן די 

www.irs.gov .פאר מער אינפארמאציע   

  

פאר מער  www.irs.govאויב איר זענט געווען איינגעשריבן אן שטייער קרעדיט, ביטע באזוכט 

 . אינפארמאציע

  

 ? NY State of Healthפארם פון איינעם אנדערש פון די  1095פארוואס האב איך באקומען א  .26

 

פארמס ווערן ארויסגעגעבן פאר יעדע סארט העלט אינשורענס אין וועלכע קונדן זענען  1095באזונדערע 

   .C-1095און  A, 1095-B-1095פארמס זענען  1095די דריי סארטן פון  .2022געווארן איינגעשריבן אין 

  

 QHPפארם ווערט ארויסגעגעבן און געשיקט צו סיי ווער עס איז געווען איינגעשריבן אין א  A-1095די 

   .2022)מיט אדער אן א שטייער קרעדיט( אין די מארקעטפלעיס סיי ווען דורכאויס 

 

 ,Medicaid, Child Health Plus, Essential Planאיז וועגן זיין איינגעשריבן אין  B-1095די פארם 

Medicare אדער ,Tricare  זייט וויסן אז  .2022סיי ווען דורכאויסMedicare  אוןTricare  זענען

טוט נישט מאכן  NYS Department of Healthגעשטיצטע פראגראמען און -פעדעראלע גאווערנמענט

ם קען ווערן געמאכט און פאר B-1095פארמס פאר די פראגראמען. די  B-1095אדער ארויסגעבן 

 Medicaid, Child Health Plusארויסגעשיקט לויטן פארלאנג צו סיי ווער עס איז געווען איינגעשריבן אין 

העלט פלענער  .1-800-541-2831, רופט B-1095צו בעטן א קאפיע פון אייער  .Essential Planאדער 

וואס זענען געווען איינגעשריבן אין  פארמס לויטן פארלאנג צו קונדן B-1095קענען שיקן די 

קאטאסטראפישע פלענער, האבן געקויפט זייער פלאן דירעקט פון די אינשורער, אדער זענען געווארן 

  געדעקט דורך די קליינע ביזנעס מארקעטפלעיס.

 

( וואס זענען ALEsפארם ווערט געשיקט דורך אפליקעבל לארדזש עמפלאיערס ) C-1095די 

איז אן  ALEאן  צו די פאראנטווארטליכקייט פראוויזיעס פון די אפארדעבל קעיר אקט.אויסגעשטעלט 

-טיים ארבעטער )אריינגערעכנט פול-פול 50ארבעטסגעבער וואס האט איינגעשטעלט בערך צום ווייניגסטנס 

  טיים צושטעל ארבעטער( דורכאויס די קאלענדער יאר.

 

רמס, ביטע רופט די טעלעפאן נומערן וועלכע ווערן פא 1095אויב איר האט פראגעס וועגן אייער 

   אויסגערעכנט אויף די פארמס.

 

וויאזוי קען   מיין מאן/ווייב איז געווען די פריימערי אקאונט האלטער אבער לעבט שוין נישט. .27

 פארמס צו קענען אריינגעבן מיינע שטייער?  A-1095איך האבן צוטריט צו זייער 

  

http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
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http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
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http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
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פארמס צו  A-1095פאר מענער/ווייבער וואס געבן אריין זייערע שטייערן צוזאמען, קענען מיר צושטעלן די  

פארם. ביטע פארבינדט זיך  A-1095די מאן/ווייב וואס לעבט נאך אויב ער/זי ווערט אויסגערעכנט אויף די 

   פאר הילף. 1-855-766-7860דורך  NY State of Healthמיט די 

  

ער/זי איז נישט   פארם פון איינער וואס לעבט שוין נישט. A-1095רוביר צו צוקומען צו די איך פ .28

פארם אלץ די מאן/ווייב  A-1095געווען מיין מאן/ווייב און איך ווער נישט אויסגערעכנט אויף די 

  וואס לעבט נאך.

 

די בריוו מוז  .NY State of Healthפארם דורך שרייבן א בריוו צו די  A-1095איר מוזט פארלאנגען די 

אריינרעכענען קאפיעס פון די געריכט דאקומענטן וואס רעכענען אויס די נעמען פון די ארויסגעבער אדער 

די געריכט דאקומענטן ווערן אפט  אדמיניסטראטער פאר די עסטעיט פון די מענטש וואס לעבט שוין נישט.

איר קענט זיך פארבינדן מיט א  אדמיניסטרעישן. אנגערופן לעטערס טעסטעמענטערי אדער לעטערס אוו

 NY State ofאיינמאל עס ווערט באקומען,  לויער אויב איר ווייסט נישט וויאזוי צו באקומען די דאקומענטן.

Health  1095וועט צושטעלן די-A דאקומענטן אלץ  פארם צו די מענטש וואס ווערט אויסגערעכנט אין די

   טראטער.ארויסגעבער אדער אדמיניס

  

ביטע זייט וויסן אז אפילו אויב איר האט די כח פון אן אטורני איבער די מענטש וואס לעבט מער נישט, 

דארפט איר נאך אלץ צושטעלן די אויבנדערמאנטע געשריבענע פארלאנג און געריכט דאקומענטן צו קענען 

 NY State of Health. פאר מער אינפארמאציע, ביטע פארבינדט זיך מיט די A-1095באקומען די פארם 

   .1-855-766-7860אויף 

  

וואס זאל איך  וועגן די פרימיום שטייער קרעדיט. IRSבריוו פון די  12Cאיך האב באקומען א  .29

 טוען מיטן בריוו? 

 

זיי איינגעמאלדן אז פריע צאלונגען האט  NY State of Healthהאט אייך געשיקט די בריוו ווייל  IRSדי 

פון די פרימיום שטייער קרעדיטס זענען געגעבן געווארן פאר אייך אדער אייער פאמיליע'ס אינשורענס 

און אויך, האט איר נישט אויסגעגליכן די פריע צאלונגען פון די פרימיום שטייער  קאמפאני לעצטע יאר.

   שטייער. 2022ט אריינגעגעבן די פארם ווען איר הא 8962קרעדיט נוצנדיג די 

 

איר זענט פארלאנגט צו ענטפערן די בריוו, אפילו אויב איר זענט נישט איינשטימיג מיט די אינפארמאציע 

פארם  IRS 8962פארם און די  A-1095פאלגט אויס די אנווייזונגען אין די בריוו און לייגט מיט די  דערין.

פארם  8962קען נישט ענטפערן פראגעס וועגן די  IRS. NY State of Healthאין אייער ענטפער צו די 

אדער די שטייער אריינגעבונג פראצעדור; איר איר זאלט זיך פארבינדן מיט א שטייער צוגרייטער אדער די 

IRS .ביטע זייט וויסן אז איר מוזט ענטפערן די בריוו אפילו אויב איר זענט נישט   אויב איר האט פראגעס

  יינגעשריבן אין העלט אינשורענס דורך די מארקעטפלעיס בכלל.געווען א

 

 אפדעיט פאר פארגרעסערטע פינאנציעלע הילף 

 

, האבן עקזיסטירנדע ניו יארק 2021וואס איז אריין אין קראפט אום מערץ  American Rescue Planאונטער די 

סטעיט אוו העלט איינגעשריבענע באקומען גרעסערע שטייער קרעדיטס, העכערע אינקאם ניו יארקער זענען געווארן 

 Inflation.  די 2022און  2021די ערשטע מאל דורכאויס די קאלענדער יארן  APTCבארעכטיגט פאר 

Reduction Act האט פארלענגערט די פראוויזיע פון שטייער 2022, וועלכע איז אריין אין קראפט אום אוגוסט ,

. דעקונג און שטייער קרעדיטס ווערן רעפלעקטירט אויף די 2025קרעדיטס פאר העכערע אינקאם ניו יארקער ביז 

   פאר אלע מאנאטן וואס זענען שייך. 1095A’sקונדן'ס 

 

FAQ  וועגן דיAmerican Rescue Plan (ARP) 
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 אפטע פראגעס וועגן שטייערן, שטייער פארעמס, און אויסנאמען 

  

פאר מער אינפארמאציע  www.irs.govאויב איר האט סיי וועלכע פראגעס וועגן די פאלגנדע, ביטע באזוכט 

 די פראגעס זענען ספעציפיש פאר שטייער אדער עס איבערצושמועסן מיט אייער שטייער אנווייזער.

 אריינגעבונג און מיר קענען נישט צושטעלן שטייער עצות. 

  

  איך האב זיך נישט איינגעגעבן פארNY State of Health  פאר פינאנציעלע הילף. קענט איר מיר

  ?2022אויף מיינע שטייער ריטורנס פאר  PTCזאגן אויב איך קען קלעימען די 

 

 ייס איך אויב איינער איז א דעפענדענט? ווער איז אין מיין שטייער פאמיליע? וויאזוי וו 

 

  ?וויאזוי באריכט איך העלט קעיר דעקונג אויף מיין שטייער ריטורן 

 

  1095וויאזוי באריכט איך די אינפארמאציע פון די-A ?פארם אויף מיין שטייער ריטורן 

 

  8962דארף איך אויספולן פארם ? 

  

  1095וויאזוי נוץ איך די  שטייער ריטורן? פארם אויף מיין 8962וויאזוי פול איך אויס די-A  פארם

 ? FPLוואס ווערט גערעכנט אלס איינקונפט? וואס איז מיין  פארם? 8962צו אויספולן מיין 

 

  בין איך שולדיג געלט צוםIRS וועל איך באקומען א צוריקצאלונג פון די ?IRS?  וויפיל שטייער

? וויפיל עקסטערע שטייער קרעדיט וועל איך IRSקרעדיט וועל איך דארפן צוריקצאלן פאר די 

 ? IRSבאקומען פון די 

 

 איינגעשטעלט. קען איך קלעימען מיין -איך בין זעלבסטNY State of Health  פרימיומס אלץ א

  ביזנעס הוצאה אויף מיינע שטייער ריטורנס?

 

 קרעדיט. זאל איך  איך האב געדארפט צוריקצאלן שטייער קרעדיט אדער באקומען איבריגע שטייער

 ? 2023רעכענען מיין אינקאם אנדערש פאר 

 

  איך האב זיך איינגעשריבן אין א העלט פלאן מיט פינאנציעלע הילף און מיין אינקאם איז יעצט

 ? PTC. בין איך נאך בארעכטיגט פארן FPL 100%ווייניגער פון 

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/

