ক্ষুদ্র ব্যবসা
ও স্বাস্থ্য বিমা

ক্ষুদ্র ব্যবসা স্বাস্থ্য সেবার কর ছাড় আপনাকে আপনার
কর্মীদের জন্য বিমার ব্যবস্থা করতে সাহায্য করবে

ক্ষু দ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুল�োকে তাদের কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা প্রদান করতে
সাহায্য করার জন্য সামর্থ্যের মধ্যে সেবা (Affordable Care Act) আইন একটি নতুন
কর ছাড় তৈরি করেছে।
ক্ষু দ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য সেবার কর ছাড় কী?
এটি কিছু ক্ষু দ্র ব্যবসায়ীদেরকে তাদের কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য বিমার
খরচের 50% পর্যন্ত ছাড়ের দাবি করার অনুমতি দেয়।
কর-অব্যাহতি ক্ষু দ্র ব্যবসার জন্য, ছাড় 35% এর বেশী হতে
পারে এবং ফেরতয�োগ্য। অর্থাৎ সুবিধা পাওয়ার জন্য আপনার
অলাভজনক ক্ষু দ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক�োন�ো আয়করের দায়
থাকার প্রয়�োজন নেই।

আমি কি এই ছাড় দাবি করতে পারি?
সাধারণভাবে, লাভজনক অথবা অলাভজনক ছাড়া পরিচালিত সেই সব ব্যবসাগুল�ো ছাড় দাবি করতে পারে, যাদের:
জনের কম কর্মী আছে এবং গড় বেতন $50,000 বা তার কম (সমস্ত মালিকদের বেতন বাদে)।
> সাধারণভাবে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সংখ্যা এবং গড় বেতন হিসাব করার সময়ে মালিকদের ধরা হয়

না। তাছাড়া, কর্মীদের সংখ্যা “পূর্ণ সময়ের সমতু ল” (FTE)-এর ভিত্তিতে গণনা করা হয়। অর্থাৎ দু’জন অর্ধ-সময়ের
কর্মী একজন পূর্ণ সময়ের কর্মীর সমান হবেন।

স্বাস্থ্য বিমার খরচের কমপক্ষে অর্ধে ক প্রদান করুন; এবং
নিউইয়র্ক স্টেট পরিচালিত NY State of Health-এর ক্ষু দ্র ব্যবসা মার্কে টপ্লেসের মাধ্যমে অফার কভারেজ।
যখন নিয়�োগকর্তার 25 জন কর্মী ছিল ও মজুরি ছিল $50,000 বা তার বেশী তখন ক্রেডিট কাটান�ো সহ সহচরী মানে
ক্রেডিট উপলব্ধ হয়।
স্বাস্থ্য সেবা সংস্কার এবং ক্ষু দ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য সেবার কর ছাড় বা
ট্যাক্স ক্রেডিট সম্বন্ধে আরও বিশদে জানতে NY State of Health এর ওয়েবসাইট
nystateofhealth.ny.gov দেখুন অথবাl 1-855-355-5777 নম্বরে কল করুন।
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স্বাস্থ্য বিমা প্রদানের জন্য আমি কি অন্য ক�োন�ো কর
বিরতি পেতে পারি?

হ্যাঁ, কর্মীদের স্বাস্থ্য বিমার খরচের জন্য সমস্ত
ব্যবসায়িকদাবি করতে পারে। এটি একটি
“সাধারণ ও প্রয়�োজনীয়” ব্যবসায়িক খরচ।
ক্ষু দ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুল�ো দুই ধরনের কর বিরতি
মিলিয়ে খরচের 50% পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা কর ছাড়
দাবি করতে পারে এবং অবশিষ্ট খরচগুল�োর জন্য
একটি ডিড্যাক্টিবল দাবি করতে পারে। (আপনি
যদি স্বাস্থ্য সেবা কর ছাড়ও দাবি করেন, সেই ক্ষেত্রে
আপনি আপনার স্বাস্থ্য বিমার খরচের উপরে 100%
ডিড্যাক্টিবল দাবি করতে পারেন না।)
আমি কীভাবে ছাড় দাবি করব?
আপনি IRS ফর্ম 8941 সহ বার্ষি ক আয়ের করের
উপর কর ছাড় ও ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করতে
পারেন (কর ছাড় প্রাপ্ত ক্ষু দ্র ব্যবসাকে অবশ্যই ট্যাক্স
রিটার্ন ফর্ম 990-T দাবি করার জন্য ফাইল করতে
হবে, এমনকি অন্য যে ক�োন�ো উপায়ে পূরণ করতে
হবে)।
আপনি কর্মীদের বিমা বাবদ যে অনুদান দেন, তার
উপরে তাদের ক�োন�ো কর দিতে হবে না।
আমার যদি ক�োন�ো আয়কর পরিশ�োধের দায়
না থাকে, তাহলেও কি আমি ছাড়ের বা ট্যাক্স
ক্রেডিটের সুবিধা নিতে পারি?

আমি কত ছাড় দাবি করতে সমর্থ হতে পারি,
তা আমি কীভাবে জানতে পারি?
আপনার ক্ষেত্রে কর ছাড় কীভাবে কার্যকর হতে পারে
তা জানতে, আপনার কর সংক্রান্ত পরামর্শদাতা বা
হিসাবরক্ষকের সঙ্গে কথা বলা উচিত।
এছাড়া NY State of Health-এর স্মল বিজনেস
মার্কে টপ্লেসের ওয়েবসাইটে একটি ক্যালকুলেটর
আছে, যা আপনাকে আবেদন করার আগেই ছাড়ের
একটা আনুমানিক হিসাব দেয়। এটা ওয়েবসাইটের
“নিয়�োগকর্তা (Employer)” বিভাগে আছে।
স্বাস্থ্য সেবার কর ছাড় ও ট্যাক্স ক্রেডিট সম্বন্ধে আরও
বিশদে জানতে, IRS ওয়েবসাইট দেখুন: irs.gov/uac/
Small-Business-Health-Care-Tax-Credit:-Questionsand-Answers।

হ্যাঁ, অতীতের জের টেনে আগের বছরের প্রদেয়
আয়করের দায় মেটান�োর জন্য অথবা জের টেনে
পরবর্তী 20 বছর ব্যাপী প্রদেয় আয়করের দায়
মেটান�োর জন্য স্বাস্থ্য সেবা কর ছাড় ব্যবহার করা
যায়। কর অব্যাহতির ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেডিট ফেরত
পাওয়া যায়।
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এই তথ্য পত্রটি শুধুমাত্র তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health Insurance Access দ্বারা প্রদান করা হয়।
আপনার অধিকার ও দায়িত্বগুল�ো ব�োঝার জন্য, অনুগ্রহ করে একজন বিমা প্রদানকারী, ব্রোকার, কর বিষয়ক পরামর্শদাতা বা রাষ্ট্রীয় নিয়ামক কর্তৃ পক্ষের পরামর্শ নিন।
ইউ.এস ট্রেজারি প্রবিধান দ্বারা জারী করা আবশ্যকতা মেনে চলা নিশ্চিত করতে, আমরা আপনাকে জানাচ্ছি যে ইউ.এস করের উপদেশ এই য�োগায�োগে অন্তর্ভু ক্ত করা
আছে বলে গণ্য করা আছে (সংযুক্তি সহ) যেগুল�ো (i) অভ্যন্তরীণ রাজস্ব নিয়মের অধীনে জরিমানা এড়ান�ো অথবা (ii) অন্য একটি পক্ষের কাছে এখানে উল্লিখিত যে ক�োন�ো
লেনদেন অথবা বিষয়ের প্রচার, বিপণন অথবা প্রস্তাব করার উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ব্যবহার করা হয় না অথবা ব্যবহার করা হবে না।

