الشــركات الصغيرة
والتأميــن الصحي

الخصم الضريبي على الرعاية الصحية للشركات التجارية الصغيرة
يمكنه مساعدتك في شراء تأمين صحي لموظفيك
قانون الرعاية بأسعار معقولة يوفر خص ًما ضريب ًيا جديدًا لمساعدة الشركات الصغيرة في توفير التأمين
الصحي لموظفيها.

ما المقصود بالخصم الضريبي على الرعاية الصحية للشركات التجارية
الصغيرة؟
يسمح لبعض الشركات الصغيرة بالمطالبة بخصم ضريبي يصل إلى
 %50من تكاليف التأمين الصحي لموظفيهم.
بالنسبة للشركات الصغيرة المعفاة من الضرائب ،قد يصل الخصم
الضريبي إلى  %35ويمكن استرداد قيمته .وهذا يعني أنه ال يجب أن
تكون على شركتك غير الربحية الصغيرة أي مسؤولية ضريبية على
الدخل لالستفادة من هذا األمر.

هل يمكنني المطالبة بهذا الخصم؟
بشكل عام ،يمكن للشركات الربحية وغير الربحية المطالبة بهذا الخصم في الحاالت التالية:
أن يكون لديها أقل من  25موظ ًفا بمتوسط رواتب يبلغ حوالي  50,000دوالر أو أقل (باستثناء رواتب كل المالك).
> بشكل عام ،ال يتم تضمين المالك عند تحديد عدد الموظفين ومتوسط رواتب الشركة .ويعتمد أيضًا عدد الموظفين على “المعادل
للدوام الكامل” ( .)FTEsوهذا يعني احتساب موظفين اثنين يعمالن بدوام جزئي كموظف واحد يعمل بدوام كامل.
يتم على األقل سداد نصف تكلفة األقساط للموظفين؛ و
عرض التغطية من سوق التأمين الصحي للشركات الصغيرة من  NY State of Healthالمدار من الوالية.
يتوفر الخصم على مقياس متدرج ويتم منعه بمجرد أن يكون لصاحب العمل  25موظ ًفا أو كان متوسط الرواتب  50,000دوالر
أو أعلى.

لمعرفة المزيد عن خطة إصالح الرعاية الصحية والخصم الضريبي الخاص بالرعاية
الصحية للشركات الصغيرة ،قم بزيارة موقع  NY State of Healthعلى الرابط
 nystateofhealth.ny.govأو اتصل بالرقم.1-855-355-5777
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هل يمكنني الحصول على أي خصومات ضريبية أخرى مقابل
تقديم خدمات التأمين الصحي؟

نعم ،يمكن لكل الشركات المطالبة بخصم على ضريبة الدخل
مقابل تكلفة التأمين الصحي للموظفين .فهي تكلفة “معتادة
وضرورية” للعمل التجاري.
بالجمع بين نوعي الخصم الضريبي ،يمكن للشركات
الصغيرة المؤهلة المطالبة بالخصم الضريبي الخاص
بالرعاية الصحية بما يصل إلى  %50من التكاليف و
المطالبة بخصم .فيما يتعلق بالتكاليف المتبقية( .ال يمكنك
المطالبة بخصم  %100من تكاليف التأمين الصحي عند
المطالبة أيضًا بالخصم الضريبي الخاص بالرعاية الصحية).
كيف يمكنني تحديد مبلغ الخصم الضريبي الذي يمكنني
المطالبة به؟
كيف يمكنني المطالبة بالخصم؟
يمكنك المطالبة بالخصم الضريبي على نموذج ضريبة الدخل
السنوية مع نموذج  IRS 8941المرفق (يجب أن تقدم
الشركات الصغيرة المعفاة من الضرائب نموذج 990-T
للضرائب للمطالبة بالخصم ،حتى ولو يكن تقديم النموذج
مطلوبًا خالف ذلك)
ال يكون موظفوك عرضة للضريبة على المساهمات التي
تقدمها مقابل تغطية التأمين لهم.
هل يمكنني االستفادة من الخصم حتى ولو لم يكن لدي أي
مسؤولية ضريبية على الدخل؟

يجب عليك التحدث مع مستشارك الضريبي أو المحاسب
الخاص بك للتعرف على مبلغ الخصم الضريبي الذي يمكنك
الحصول عليه.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن سوق الشركات الصغيرة الخاص بـ
 NY State of Healthتقدم حاسبة على موقعها على
الويب توفر لك تقدير تقريبي بالخصم الضريبي قبل المطالبة
به .وتوجد هذه الحاسبة في قسم “( ”Employerصاحب
العمل) من الموقع على الويب.
لمعرفة المزيد عن الخصم الضريبي الخاص بالرعاية
الصحية ،قم بزيارة موقع  IRSعلى الويب:
irs.gov/uac/Small-Business-Health-Care-Tax.Credit:-Questions-and-Answers

نعم ،يمكن إعادة الخصم الضريبي الخاص بالرعاية الصحية
واستخدامه لتعويض سداد ضريبة الدخل عن العام الماضي
أو استخدامه لتعويض المسؤولية الضريبية التي تتحملها عن
األعوام الـ  20المقبلة .يمكن للشركات الصغيرة المعفاة من
الضرائب استرداد قيمة الخصم.

آخر تعديل2016/3 :

يتم توفير صحيفة الحقائق هذه من NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health Insurance Access؛ ألغراض المعرفة فقط .يرجى
الرجوع إلى شركة التأمين أو الوسيط أو مستشار الضرائب أو سلطة الوالية التنظيمية لفهم حقوقك ومسؤولياتك .لضمان االمتثال للمتطلبات التي تفرضها أنظمة وزارة الخزانة األمريكية،
نعلمكم بأن أي استشارة ضريبية في الواليات المتحدة تعتبر مضمنة في هذه الوثيقة (بما في ذلك أي مرفقات) ال يكون الغرض منها أو من كتابتها ما يلي وال يمكن استخدامها في األغراض
التالية )1( :تجنب العقوبات بموجب قانون اإليرادات الداخلية أو ( )2الترويج أو التسويق أو التوصية بأي معاملة أو موضوع تم تناوله هنا لطرف آخر.

