
دهيان ديں: فائلنگ کے ليے نہيں
فارم A- 1095 يہاں صرف معلوماتی مقاصد کے ليے فراہم کيا گيا ہے۔

ہيلته انشورنس مارکيٹ پليس فارم A- 1095 کا استعمال مارکيٹ پليس کے ذريعے انفرادی مارکيٹ 
ميں ايک اہل قرار يافتہ صحت منصوبہ ميں اندراج کے بارے ميں معلومات کی اطالع دينے کے ليے 

کرتی ہے۔ چونکہ مارکيٹ پليسز کو فارم مکمل کرنا ہے، اس ليے افراد IRS.gov پر دستياب فارم 
A- 1095 کو مکمل اور استعمال نہيں کر سکتے۔ ہيلته انشورنس مارکيٹ پليس کا مکمل شده فارم 

A- 1095 حاصل کرنے والے افراد درست ڻيکس ريڻرن فائل کرنے ميں اپنی مدد کے ليے فارم پر 
موصول ہونے والی معلومات اور ہدايات ميں دی گئی رہنمائی کا استعمال کريں گے۔
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A-1095   ہيلته انشورنس مارکيٹ پليس کی اسڻيڻمنٹ فارم
 اپنے ڻيکس ريڻرن کے ساته منسلک نہ کريں۔ اپنے ريکارڈ کے ليے 

ہدايات اور تازه ترين معلومات کے ليے www.irs.gov/Form1095A پر جائی۔ 
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صفحہ 2 A 1095-A 2022 فارم 

وصول کننده کے ليے ہدايات
آپ کو يہ فارم A-1095  اس ليے موصول ہوا ہے کيونکہ آپ نے يا خاندان کے کسی فرد نے ہيلته 
 1095-A انشورنس مارکيٹ پليس کے ذريعے صحت بيمہ کی کوريج ميں اندراج کرايا ہے۔ يہ فارم

 Premium Tax) وه معلومات فراہم کرتا ہے جس کی آپ کو فارم 8962، پريميم ڻيکس کريڈٹ
Credit, PTC) کو مکمل کرنے کيلئے ضرورت ہے۔ اگر اس فارم A-1095  کے حصہ III، کالم 
C ميں صفر کے عالوه کوئی رقم دکهائی گئی ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ آپ نے پريميم ڻيکس 

کريڈٹ کی پيشگی ادائيگيوں کے ذريعے پريميم امداد حاصل کی (جسے ايڈوانس کريڈٹ ادائيگی 
بهی کہا جاتا ہے) يا اگر آپ پريميم ڻيکس کريڈٹ لينا چاہتے ہيں، تو آپ کو فارم 8962 مکمل کرنا
ہوگا اور اسے اپنے ڻيکس ريڻرن (فارم 1040، فارم SR- 1040، يا فارم NR- 1040) کے ساته

فائل کرنا ہوگا۔ فائل کرنے کی ضرورت کا اطالق ہوتا ہے چاہے آپ کو ڻيکس ريڻرن فائل کرنے 
کی ضرورت ہو يا نہيں۔ اگر آپ فارم 8962 فائل کر رہے ہيں، تو آپ فارم NR-EZ-1040، فارم 

SS-1040، فارم PR-1040 فائل نہيں کر سکتے مارکيٹ پليس نے بهی اس فارم کی معلومات 
کی اطالع IRS کو دی ہے۔ اگر آپ نے يا آپ کے خاندان کے افراد نے مارکيٹ پليس ميں ايک 

سے زياده اہل قرار يافتہ ہيلته پالن کی پاليسی ميں اندراج کرايا ہے، تو آپ کو ہر پاليسی کے ليے 
ايک فارم A- 1095 موصول ہوگا۔ اس فارم پر موجود معلومات کو دهيان سے چيک کريں۔ اگر آپ 
کے پاس اس کی درستگی سے متعلق سواالت ہيں تو براه کرم اپنے مارکيٹ پليس سے رابطہ کريں۔
اگر آپ يا آپ کے خاندان کے ممبران مارکيٹ پليس کے تباہی والے ہيلته پالن يا عليحده دانتوں کی 
پاليسی ميں اندراج کرائے گئے ہيں، تو آپ اپنا ريڻرن فائل کرتے وقت اس کوريج کے ليے پريميم 

ڻيکس کريڈٹ لينے کے حقدار نہيں ہيں، چاہے آپ کو اس کوريج کے ليے فارم A- 1095 موصول 
www.irs.gov/Affordable- ،1095 سے متعلق اضافی معلومات کے ليے -A ہوا ہو۔ فارم

Care-Act/Individuals-and-Families/Health-Insurance-Marketplace-
Statements پر جائیں۔

اضافی معلومات. افورڈايبل کيئر ايکٹ (Affordable Care Act, ACA) کی ڻيکس دفعات، 
www.irs.gov/ بشمول پريميم ڻيکس کريڈٹ کے بارے ميں اضافی معلومات کے ليے

 ACA ديکهيں يا Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families www.irs.gov
کے سواالت کے ليے IRS ہيلته کيئر ہاٹ الئن کو  (0452-919-800)  پر کال کريں۔

درست کرده باکس اگر فارم کے اوپری حصے ميں "درست کرده" باکس کو نشان زد کيا گيا ہے، تو
اس فارم A- 1095 پر موجود معلومات کو استعمال کر کے پريميم ڻيکس کريڈٹ کا پتا لگائيں اور 

فارم 8962 پر کسی بهی پيشگی کريڈٹ کی ادائيگيوں کو مالئيں۔ اصل فارم A- 1095 پر جو 
معلومات آپ کو اس پاليسی کے ليے موصول ہوئی ہيں اسے استعمال نہ کريں۔ 

حصہ I وصول کننده کی معلومات، الئنيں 1 تا 15. حصہ I آپ کے بارے ميں معلومات کی اطالع 
ديتا ہے، بيمہ کمپنی جس نے آپ کی پاليسی جاری کی ہے، اور مارکيٹ پليس جہاں آپ نے کوريج 

ميں اندراج کرايا ہے۔
الئن 1. يہ الئن اس رياست کی نشاندہی کرتی ہے جہاں آپ نے مارکيٹ پليس کے ذريعے کوريج 

ميں اندراج کرايا تها۔
الئن 2. يہ الئن وه پاليسی نمبر ہے جو مارکيٹ پليس کی طرف سے تفويض کرده پاليسی کی 

 IV نشاندہی کرنے کے ليے ہے جس ميں آپ نے اندراج کرايا ہے۔ اگر آپ فارم 8962 کا حصہ
مکمل کر رہے ہيں، تو اس نمبر کو الئن 30، 31، 32، يا 33، باکس A پر درج کريں۔

الئن 3. يہ اس بيمہ کمپنی کا نام ہے جس نے آپ کی پاليسی جاری کی ہے۔
الئن 4. آپ وصول کننده ہيں کيونکہ آپ وه شخص ہيں جس کی شناخت اندراج کے وقت مارکيٹ 
پليس نے کی ہے جس سے ڻيکس ريڻرن فائل کرنے کی توقع کی جاتی ہے اور جو اہل ہونے کی 

صورت ميں کوريج کے سال کے ليے پريميم ڻيکس کريڈٹ لے گا۔
الئن 5. يہ آپ کا سوشل سيکورڻی نمبر (Social Security Number, SSN) ہے۔ آپ کے 
تحفظ کے ليے، يہ فارم صرف آخری چار ہندسے دکها سکتا ہے۔ تاہم، مارکيٹ پليس نے آپ کے 

مکمل SSN کی اطالع IRS کو دی ہے۔
خالی باکس. اگر فارم کے اوپر "خالی" باکس کو نشان زد کيا گيا ہے، تو آپ کو پہلے حصہ I. ميں 

بيان کرده پاليسی کے ليے ايک فارم A- 1095 موصول ہوا تها۔ وه فارم A-1095  غلطی سے بهيجا
گيا تها۔ آپ کو اس پاليسی کے ليے فارم A- 1095 نہيں ملنا چاہيے تها۔ فارم 8962 پر اپنے پريميم 
ڻيکس کريڈٹ کا پتا لگانے کے ليے اس پر يا پہلے موصول ہونے والے فارم A- 1095 پر موجود 

معلومات کا استعمال نہ کريں۔
الئن 6. اگر الئن 5 ميں SSN نہيں ہے تو تاريخ پيدائش درج کی جائے گی۔

الئنيں 7، 8 اور 9. آپ کے مياں بيوی کے بارے ميں معلومات صرف اس صورت ميں درج کی 
جائيں گی جب آپ کی کوريج کے ليے پيشگی کريڈٹ کی ادائيگی کی گئی ہو۔ اگر الئن 8 خالی ہے 

تو تاريخ پيدائش صرف الئن 9 ميں درج کی جائے گی۔
الئنيں 10 اور 11. يہ پاليسی کی شروعات اور اختتام کی تاريخيں ہيں۔

الئنيں 12 سے 15 تک۔ آپ کا پتہ ان الئنوں ميں درج ہے۔
حصہ II۔ کور کرده افراد، الئنيں 16 تا 20۔ حصہ II ہر اس فرد کے بارے ميں معلومات کی اطالع 
ديتا ہے جو آپ کی پاليسی کے تحت آتا ہے۔ اس معلومات ميں نام، SSN، تاريخ پيدائش، اور احاطہ
کرده ہر فرد کے ليے کوريج کی شروعات اور اختتام کی تاريخيں شامل ہيں۔ ہر سطر کے ليے، کالم

C ميں تاريخ پيدائش کی اطالع صرف اس صورت ميں دی جاتی ہے جب کالم B ميں SSN درج 
نہ کی گئی ہو۔ 

اگر پيشگی کريڈٹ کی ادائيگی کی جاتی ہے تو، فارم A- 1095 ميں صرف وه افراد درج ہوں 
گے جن کی آپ نے مارکيٹ پليس سے تصديق کی ہے وه کوريج کے سال کے ليے آپ کے ڻيکس 
فيملی ميں ہوں گے (خود، مياں بيوی، اور زير کفالت افراد)۔ اگر آپ نے اندراج کے وقت مارکيٹ 
پليس سے اس بات کی تصديق کی ہے کہ پالن ميں اندراج کرنے والے افراد ميں سے ايک يا ايک 
سے زياده وه افراد نہيں ہيں جو کوريج کے سال کے ليے آپ کے ڻيکس فيملی ميں شامل ہوں گے، 
تو وه افراد آپ کے فارم A- 1095 ميں درج نہيں ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے اندراج 

کے وقت مارکيٹ پليس کو اس بات کی نشاندہی کی تهی کہ پاليسی ميں اندراج کرنے واال فرد آپ کا
بالغ بچہ ہے جو کوريج کے سال ميں آپ کی زير کفالت نہيں ہوگا، تو اس بچے کو ايک عليحده 
فارم A- 1095 موصول ہوگا اور اسے آپ کے فارم A- 1095 پر حصہ II ميں درج نہيں کيا  

جائے گا۔ 

الئنيں 21 تا 33۔ مارکيٹ پليس ہر مہينے کے ليے 21 تا 32 الئنوں پر کالم A، B، اور C ميں 
رقم کی اطالع دے گا اور الئن 33 پر ڻوڻل درج کرے گا۔

کالم C. يہ کالم پيشگی کريڈٹ ادائيگيوں کی ماہانہ رقم ہے جو آپ کی جانب سے آپ کی بيمہ کمپنی
کو آپ کی کوريج کے تمام يا کچه پريميم کی ادائيگی کے ليے کی گئی تهی۔ اگر حصہ III ميں يہ 

واحد کالم ہے جو ايک ماه کے ليے صفر کے عالوه کسی اور رقم سے بهرا ہوا ہے، تو اس کا 
مطلب يہ ہے کہ آپ کی بيمہ کمپنی نے پريميم کی عدم ادائيگی کی وجہ سے آپ کی پاليسی ختم 
کردی تهی، اور اپنا ڻيکس ريڻرن فائل کرتے وقت آپ اس مہينے کے ليے پريميم ڻيکس کريڈٹ 

لينے کے حقدار نہيں ہيں۔ آپ کو ابهی بهی فارم 8962 کا استعمال کرتے ہوئے اس مہينے کے ليے
آپ کی جانب سے ادا کی گئی پوری پيشگی ادائيگی کو ضرور مالنا چاہيے۔ اگر کوئی پيشگی 

کريڈٹ کی ادائيگی نہيں کی گئی تهی تو اس کالم ميں کوئی بهی معلومات درج نہيں کی جائے گی۔

کالم B. يہ کالم دوسرے سب سے کم الگت والے سلور پالن (SLCSP) کے ليے ماہانہ پريميم ہے
جس کا مارکيٹ پليس نے تعين کيا ہے کہ وه کوريج ميں اندراج شده آپ کے خاندان کے اراکين پر 
الگو ہوتا ہے۔ قابل اطالق SLCSP پريميم کا استعمال آپ کی ماہانہ پيشگی کريڈٹ کی ادائيگيوں 

اور پريميم ڻيکس کريڈٹ کی گنتی کے ليے کيا جاتا ہے جو آپ اپنی واپسی پر ليتے ہيں۔ فارم 
8962، حصہ II کے ليے ہدايات ديکهيں کہ اس کالم ميں دی گئی معلومات کو کيسے استعمال کيا 
جائے يا اگر کوئی معلومات درج نہ ہو تو اس صورت ميں فارم 8962 کو کيسے مکمل کرنا ہے 

اس کا طريقہ ديکهيں۔ اگر پاليسی کو 1 يا اس سے زياده مہينوں کے پريميم کی عدم ادائيگی کی 
وجہ سے آپ کی بيمہ کمپنی نے ختم کر ديا تها، تو اس کالم ميں مہينوں کے ليے -0- ظاہر ہوگا، 

اس سے قطع نظر کہ ان مہينوں کے ليے پيشگی کريڈٹ کی ادائيگياں کی گئی تهيں۔

کالم A. يہ کالم اس پالن کا ماہانہ پريميم ہے جس ميں آپ يا فيملی ممبران کا اندراج کيا گيا تها، 
بشمول وه پريميم جو آپ نے ادا کيے تهے اور پريميم جو پريميم ڻيکس کريڈٹ کی پيشگی ادائيگيوں
کے ذريعے ادا کيے گئے تهے۔ اگر آپ نے يا خاندان کے کسی فرد نے پيڈياڻرک بينيفڻس کے ساته 
دانتوں کے عليحده منصوبے ميں اندراج کرايا ہے، تو اس کالم ميں پيڈياڻرک بينيفڻس کے ليے ڈينڻل
پالن کے پريميم کا حصہ شامل ہے۔ اگر آپ کے منصوبے ميں ايسی مراعات کا احاطہ کيا گيا ہے 
جو ضروری صحت کے بينيفڻس نہيں ہيں، جيسے اڈلٹ ڈينڻل يا ويژن بينيفڻس، تو اس کالم ميں رقم 

کو غير ضروری بينيفڻس کی پريميم سے کم کر ديا جائے گا۔ اگر پاليسی کو 1 يا اس سے زياده 
مہينوں کے پريميم کی عدم ادائيگی کی وجہ سے آپ کی بيمہ کمپنی نے ختم کر ديا تها، تو ان 

مہينوں کے ليے اس کالم ميں -0- ظاہر ہوگا چاہے ان مہينوں کے ليے ايڈوانس کريڈٹ کی ادائيگياں
کی گئی ہوں۔

حصہ III۔ کوريج کی معلومات، الئنيں 21 تا 33۔ حصہ III آپ کے بيمہ کوريج کے بارے ميں 
معلومات کی اطالع ديتا ہے کہ آپ کو پيشگی کريڈٹ کی ادائيگيوں کو مالنے کے ليے يا جب آپ 

اپنا ريڻرن فائل کرتے ہيں تو پريميم ڻيکس کريڈٹ لينے کے ليے آپ کو فارم 8962 کو مکمل کرنا 
ہوگا۔

اگر پاليسی ميں 5 سے زياده افراد شامل ہيں، تو آپ کو ايک يا ايک سے زياده اضافی فارم 
A- 1095 موصول ہوں گے جو حصہ II جاری رکهيں گے۔

اگر پيشگی کريڈٹ کی ادائيگياں نہيں کی گئيں اور آپ نے اندراج کے وقت ان افراد کی شناخت 
نہيں کی جو کوريج کے سال کے ليے آپ کے ڻيکس فيملی ميں ہوں گے، تو فارم A- 1095 آپ 

کے فارم A- 1095 پر حصہ II ميں تمام اندراج شده افراد کی فہرست دے گا۔

اگر پيشگی کريڈٹ کی ادائيگياں کی جاتی ہيں اور آپ تصديق کرتے ہيں کہ ايک يا ايک سے 
زياده اندراج شده افراد وه افراد نہيں ہيں جو کوريج کے سال ميں آپ کے ڻيکس فيملی ميں شامل 
ہوں گے، آپ کے فارم A- 1095 ميں حصہ III ميں کوريج کی معلومات شامل ہوں گی جو کہ 

صرف آپ کے فارم A- 1095 ميں درج افراد پر الگو ہوتی ہے، اور الگ سے جاری کرده فارم 
A- 1095 ميں کوريج کی معلومات شامل ہوں گی، بشمول ڈالر کی رقم، جو ان افراد پر الگو ہوتی 

ہے جو آپ کے ڻيکس فيملی ميں شامل نہيں ہيں۔
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فارم (2022) A 1095-A
وصول کنندہ کے لیے ہدایات
آپ کو یہ فارم 1095-A اس لیے موصول ہوا ہے کیونکہ آپ نے یا خاندان کے کسی فرد نے ہیلتھ انشورنس مارکیٹ پلیس کے ذریعے صحت بیمہ کی کوریج میں اندراج کرایا ہے۔ یہ فارم 1095-A وہ معلومات فراہم کرتا ہے جس کی آپ کو فارم 8962، پریمیم ٹیکس کریڈٹ (Premium Tax Credit, PTC) کو مکمل کرنے کیلئے ضرورت ہے۔ اگر اس فارم 1095-A کے حصہ III، کالم C میں صفر کے علاوہ کوئی رقم دکھائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی پیشگی ادائیگیوں کے ذریعے پریمیم امداد حاصل کی (جسے ایڈوانس کریڈٹ ادائیگی بھی کہا جاتا ہے) یا اگر آپ پریمیم ٹیکس کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو فارم 8962 مکمل کرنا ہوگا اور اسے اپنے ٹیکس ریٹرن (فارم 1040، فارم 1040-SR، یا فارم 1040-NR) کے ساتھ فائل کرنا ہوگا۔ فائل کرنے کی ضرورت کا اطلاق ہوتا ہے چاہے آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہو یا نہیں۔ اگر آپ فارم 8962 فائل کر رہے ہیں، تو آپ فارم 1040-NR-EZ، فارم 1040-SS، فارم 1040-PR فائل نہیں کر سکتے مارکیٹ پلیس نے بھی اس فارم کی معلومات کی اطلاع IRS کو دی ہے۔ اگر آپ نے یا آپ کے خاندان کے افراد نے مارکیٹ پلیس میں ایک سے زیادہ اہل قرار یافتہ ہیلتھ پلان کی پالیسی میں اندراج کرایا ہے، تو آپ کو ہر پالیسی کے لیے ایک فارم 1095-A موصول ہوگا۔ اس فارم پر موجود معلومات کو دھیان سے چیک کریں۔ اگر آپ کے پاس اس کی درستگی سے متعلق سوالات ہیں تو براہ کرم اپنے مارکیٹ پلیس سے رابطہ کریں۔ اگر آپ یا آپ کے خاندان کے ممبران مارکیٹ پلیس کے تباہی والے ہیلتھ پلان یا علیحدہ دانتوں کی پالیسی میں اندراج کرائے گئے ہیں، تو آپ اپنا ریٹرن فائل کرتے وقت اس کوریج کے لیے پریمیم ٹیکس کریڈٹ لینے کے حقدار نہیں ہیں، چاہے آپ کو اس کوریج کے لیے فارم 1095-A موصول ہوا ہو۔ فارم 1095-A سے متعلق اضافی معلومات کے لیے، www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Health-Insurance-Marketplace-Statements پر جائیں۔
اضافی معلومات. افورڈایبل کیئر ایکٹ (Affordable Care Act, ACA) کی ٹیکس دفعات، بشمول پریمیم ٹیکس کریڈٹ کے بارے میں اضافی معلومات کے لیے www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families www.irs.gov دیکھیں یا ACA کے سوالات کے لیے IRS ہیلتھ کیئر ہاٹ لائن کو (800-919-0452) پر کال کریں۔
درست کردہ باکس اگر فارم کے اوپری حصے میں "درست کردہ" باکس کو نشان زد کیا گیا ہے، تو اس فارم 1095-A پر موجود معلومات کو استعمال کر کے پریمیم ٹیکس کریڈٹ کا پتا لگائیں اور فارم 8962 پر کسی بھی پیشگی کریڈٹ کی ادائیگیوں کو ملائیں۔ اصل فارم 1095-A پر جو معلومات آپ کو اس پالیسی کے لیے موصول ہوئی ہیں اسے استعمال نہ کریں۔ 
حصہ I وصول کنندہ کی معلومات، لائنیں 1 تا 15. حصہ I آپ کے بارے میں معلومات کی اطلاع دیتا ہے، بیمہ کمپنی جس نے آپ کی پالیسی جاری کی ہے، اور مارکیٹ پلیس جہاں آپ نے کوریج میں اندراج کرایا ہے۔
لائن 1. یہ لائن اس ریاست کی نشاندہی کرتی ہے جہاں آپ نے مارکیٹ پلیس کے ذریعے کوریج میں اندراج کرایا تھا۔
لائن 2. یہ لائن وہ پالیسی نمبر ہے جو مارکیٹ پلیس کی طرف سے تفویض کردہ پالیسی کی نشاندہی کرنے کے لیے ہے جس میں آپ نے اندراج کرایا ہے۔ اگر آپ فارم 8962 کا حصہ IV مکمل کر رہے ہیں، تو اس نمبر کو لائن 30، 31، 32، یا 33، باکس A پر درج کریں۔
لائن 3. یہ اس بیمہ کمپنی کا نام ہے جس نے آپ کی پالیسی جاری کی ہے۔
لائن 4. آپ وصول کنندہ ہیں کیونکہ آپ وہ شخص ہیں جس کی شناخت اندراج کے وقت مارکیٹ پلیس نے کی ہے جس سے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی توقع کی جاتی ہے اور جو اہل ہونے کی صورت میں کوریج کے سال کے لیے پریمیم ٹیکس کریڈٹ لے گا۔
لائن 5. یہ آپ کا سوشل سیکورٹی نمبر (Social Security Number, SSN) ہے۔ آپ کے تحفظ کے لیے، یہ فارم صرف آخری چار ہندسے دکھا سکتا ہے۔ تاہم، مارکیٹ پلیس نے آپ کے مکمل SSN کی اطلاع IRS کو دی ہے۔
خالی باکس. اگر فارم کے اوپر "خالی" باکس کو نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کو پہلے حصہ I. میں بیان کردہ پالیسی کے لیے ایک فارم 1095-A موصول ہوا تھا۔ وہ فارم 1095-A غلطی سے بھیجا گیا تھا۔ آپ کو اس پالیسی کے لیے فارم 1095-A نہیں ملنا چاہیے تھا۔ فارم 8962 پر اپنے پریمیم ٹیکس کریڈٹ کا پتا لگانے کے لیے اس پر یا پہلے موصول ہونے والے فارم 1095-A پر موجود معلومات کا استعمال نہ کریں۔
لائن 6. اگر لائن 5 میں SSN نہیں ہے تو تاریخ پیدائش درج کی جائے گی۔
لائنیں 7، 8 اور 9. آپ کے میاں بیوی کے بارے میں معلومات صرف اس صورت میں درج کی جائیں گی جب آپ کی کوریج کے لیے پیشگی کریڈٹ کی ادائیگی کی گئی ہو۔ اگر لائن 8 خالی ہے تو تاریخ پیدائش صرف لائن 9 میں درج کی جائے گی۔
لائنیں 10 اور 11. یہ پالیسی کی شروعات اور اختتام کی تاریخیں ہیں۔
لائنیں 12 سے 15 تک۔ آپ کا پتہ ان لائنوں میں درج ہے۔
حصہ II۔ کور کردہ افراد، لائنیں 16 تا 20۔ حصہ II ہر اس فرد کے بارے میں معلومات کی اطلاع دیتا ہے جو آپ کی پالیسی کے تحت آتا ہے۔ اس معلومات میں نام، SSN، تاریخ پیدائش، اور احاطہ کردہ ہر فرد کے لیے کوریج کی شروعات اور اختتام کی تاریخیں شامل ہیں۔ ہر سطر کے لیے، کالم C میں تاریخ پیدائش کی اطلاع صرف اس صورت میں دی جاتی ہے جب کالم B میں SSN درج نہ کی گئی ہو۔ 
اگر پیشگی کریڈٹ کی ادائیگی کی جاتی ہے تو، فارم 1095-A میں صرف وہ افراد درج ہوں گے جن کی آپ نے مارکیٹ پلیس سے تصدیق کی ہے وہ کوریج کے سال کے لیے آپ کے ٹیکس فیملی میں ہوں گے (خود، میاں بیوی، اور زیر کفالت افراد)۔ اگر آپ نے اندراج کے وقت مارکیٹ پلیس سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پلان میں اندراج کرنے والے افراد میں سے ایک یا ایک سے زیادہ وہ افراد نہیں ہیں جو کوریج کے سال کے لیے آپ کے ٹیکس فیملی میں شامل ہوں گے، تو وہ افراد آپ کے فارم 1095-A میں درج نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے اندراج کے وقت مارکیٹ پلیس کو اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ پالیسی میں اندراج کرنے والا فرد آپ کا بالغ بچہ ہے جو کوریج کے سال میں آپ کی زیر کفالت نہیں ہوگا، تو اس بچے کو ایک علیحدہ فارم 1095-A موصول ہوگا اور اسے آپ کے فارم 1095-A پر حصہ II میں درج نہیں کیا 
جائے گا۔ 
لائنیں 21 تا 33۔ مارکیٹ پلیس ہر مہینے کے لیے 21 تا 32 لائنوں پر کالم A، B، اور C میں رقم کی اطلاع دے گا اور لائن 33 پر ٹوٹل درج کرے گا۔
کالم C. یہ کالم پیشگی کریڈٹ ادائیگیوں کی ماہانہ رقم ہے جو آپ کی جانب سے آپ کی بیمہ کمپنی کو آپ کی کوریج کے تمام یا کچھ پریمیم کی ادائیگی کے لیے کی گئی تھی۔ اگر حصہ III میں یہ واحد کالم ہے جو ایک ماہ کے لیے صفر کے علاوہ کسی اور رقم سے بھرا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیمہ کمپنی نے پریمیم کی عدم ادائیگی کی وجہ سے آپ کی پالیسی ختم کردی تھی، اور اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتے وقت آپ اس مہینے کے لیے پریمیم ٹیکس کریڈٹ لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ کو ابھی بھی فارم 8962 کا استعمال کرتے ہوئے اس مہینے کے لیے آپ کی جانب سے ادا کی گئی پوری پیشگی ادائیگی کو ضرور ملانا چاہیے۔ اگر کوئی پیشگی کریڈٹ کی ادائیگی نہیں کی گئی تھی تو اس کالم میں کوئی بھی معلومات درج نہیں کی جائے گی۔
کالم B. یہ کالم دوسرے سب سے کم لاگت والے سلور پلان (SLCSP) کے لیے ماہانہ پریمیم ہے جس کا مارکیٹ پلیس نے تعین کیا ہے کہ وہ کوریج میں اندراج شدہ آپ کے خاندان کے اراکین پر لاگو ہوتا ہے۔ قابل اطلاق SLCSP پریمیم کا استعمال آپ کی ماہانہ پیشگی کریڈٹ کی ادائیگیوں اور پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی گنتی کے لیے کیا جاتا ہے جو آپ اپنی واپسی پر لیتے ہیں۔ فارم 8962، حصہ II کے لیے ہدایات دیکھیں کہ اس کالم میں دی گئی معلومات کو کیسے استعمال کیا جائے یا اگر کوئی معلومات درج نہ ہو تو اس صورت میں فارم 8962 کو کیسے مکمل کرنا ہے اس کا طریقہ دیکھیں۔ اگر پالیسی کو 1 یا اس سے زیادہ مہینوں کے پریمیم کی عدم ادائیگی کی وجہ سے آپ کی بیمہ کمپنی نے ختم کر دیا تھا، تو اس کالم میں مہینوں کے لیے -0- ظاہر ہوگا، اس سے قطع نظر کہ ان مہینوں کے لیے پیشگی کریڈٹ کی ادائیگیاں کی گئی تھیں۔
کالم A. یہ کالم اس پلان کا ماہانہ پریمیم ہے جس میں آپ یا فیملی ممبران کا اندراج کیا گیا تھا، بشمول وہ پریمیم جو آپ نے ادا کیے تھے اور پریمیم جو پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی پیشگی ادائیگیوں کے ذریعے ادا کیے گئے تھے۔ اگر آپ نے یا خاندان کے کسی فرد نے پیڈیاٹرک بینیفٹس کے ساتھ دانتوں کے علیحدہ منصوبے میں اندراج کرایا ہے، تو اس کالم میں پیڈیاٹرک بینیفٹس کے لیے ڈینٹل پلان کے پریمیم کا حصہ شامل ہے۔ اگر آپ کے منصوبے میں ایسی مراعات کا احاطہ کیا گیا ہے جو ضروری صحت کے بینیفٹس نہیں ہیں، جیسے اڈلٹ ڈینٹل یا ویژن بینیفٹس، تو اس کالم میں رقم کو غیر ضروری بینیفٹس کی پریمیم سے کم کر دیا جائے گا۔ اگر پالیسی کو 1 یا اس سے زیادہ مہینوں کے پریمیم کی عدم ادائیگی کی وجہ سے آپ کی بیمہ کمپنی نے ختم کر دیا تھا، تو ان مہینوں کے لیے اس کالم میں -0- ظاہر ہوگا چاہے ان مہینوں کے لیے ایڈوانس کریڈٹ کی ادائیگیاں کی گئی ہوں۔
حصہ III۔ کوریج کی معلومات، لائنیں 21 تا 33۔ حصہ III آپ کے بیمہ کوریج کے بارے میں معلومات کی اطلاع دیتا ہے کہ آپ کو پیشگی کریڈٹ کی ادائیگیوں کو ملانے کے لیے یا جب آپ اپنا ریٹرن فائل کرتے ہیں تو پریمیم ٹیکس کریڈٹ لینے کے لیے آپ کو فارم 8962 کو مکمل کرنا ہوگا۔
اگر پالیسی میں 5 سے زیادہ افراد شامل ہیں، تو آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ اضافی فارم 1095-A موصول ہوں گے جو حصہ II جاری رکھیں گے۔
اگر پیشگی کریڈٹ کی ادائیگیاں نہیں کی گئیں اور آپ نے اندراج کے وقت ان افراد کی شناخت نہیں کی جو کوریج کے سال کے لیے آپ کے ٹیکس فیملی میں ہوں گے، تو فارم 1095-A آپ کے فارم 1095-A پر حصہ II میں تمام اندراج شدہ افراد کی فہرست دے گا۔
اگر پیشگی کریڈٹ کی ادائیگیاں کی جاتی ہیں اور آپ تصدیق کرتے ہیں کہ ایک یا ایک سے زیادہ اندراج شدہ افراد وہ افراد نہیں ہیں جو کوریج کے سال میں آپ کے ٹیکس فیملی میں شامل ہوں گے، آپ کے فارم 1095-A میں حصہ III میں کوریج کی معلومات شامل ہوں گی جو کہ صرف آپ کے فارم 1095-A میں درج افراد پر لاگو ہوتی ہے، اور الگ سے جاری کردہ فارم 1095-A میں کوریج کی معلومات شامل ہوں گی، بشمول ڈالر کی رقم، جو ان افراد پر لاگو ہوتی ہے جو آپ کے ٹیکس فیملی میں شامل نہیں ہیں۔
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