چھوٹا کاروبار
اور صحــت بیمہ

اسمال بزنس ہیلتھ کیئر ٹیکس کریڈٹ سے آپ کو اپنے مالزمین کے
لیے صحت بیمہ خریدنے میں مدد مل سکتی ہے۔
حسب مقدور نگہداشت سے متعلق ایکٹ ( )Affordable Care Actنے ایک نیا ٹیکس کریڈٹ بنایا
تاکہ اسمال بزنس کو اپنے مالزمین کو صحت بیمہ پیش کرنے میں مدد ملے۔

کیا میں اس کریڈٹ کا دعوی کر سکتا ہوں؟
یہ بعض چھوٹے کاروباروں کو اپنے مالزمین کے صحت کے بیمہ
کے اخراجات کے %50تک کے ٹیکس کردیڈٹ کا دعوی کرنے کی
اجازت دیتا ہے۔
ٹیکس سے مستثنی اسمال بزنس کے لیے ،کریڈٹ  %35تک زیادہ ہو
سکتا ہے اور یہ قابل واپسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر منفعتی
چھوٹے کاروبار کو بینیفٹ کے لیے انکم ٹیکس کی کوئی جوابدہی
رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ۔

کے لیے کریڈٹ کا دعوی کیا جا سکتا ہے:
عام طور پر ،ایسے منفعتی اور غیر منفعتی کاروبار کے لیے کریڈٹ کا دعوی کیا جا سکتا ہے:
جس کے پاس  25سے کم مالزمین ہوں اور اوسط تنخواہیں قریب  $50,000یا اس سے کم ہوں (سبھی مالکان کی تنخواہیں
چھوڑ کر)۔
> عمومی طور پر ،کاروبار کے لیے مالزمین کی تعداد اور اوسط تنخواہیں نکالتے وقت مالکان کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔
نیز ،مالزمین کی تعداد “کل وقتی ہم قدر” ) (full-time equivalents, FTEsپر مبنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
دو نصف وقتی مالزمین ایک کل وقتی مالزم کے برابر ہوں گے۔
جو مالزمین کے لیے پریمیمز کی الگت کا کم از کم نصف حصہ ادا کرتا ہو ؛ اور
نیو یارک اسٹیٹ کے ذریعہ چلنے واال  NY State of Healthکے اسمال بزنس منڈی کے ذریعہ کوریج پیش کرتا ہو۔
کریڈٹ تدریجی پیمانے پر دستیاب ہے نیز آجر کے پاس  25مالزمین یا اوسط اجرت قریب  $50,000یا زائد ہو جانے پر
کریڈٹ ختم ہو جاتا ہے۔

نگہداشت صحت میں اصالح اور چھوٹے کاروبار کے بارے میں مزید جانیں ہیلتھ کیئر
ٹیکس کریڈٹ NY State of Health nystateofhealth.ny.gov ،پر مالحظہ
کریں یا  1-855-355-5777پر کال کریں۔
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کیا میں صحت بیمہ پیش کرنے کے لیے کوئی دیگر ٹیکس
بریکس حاصل کر سکتا ہوں؟

ہاں ،سبھی کاروبار مالزم کے صحت بیمہ کی الگت کے
لیے انکم ٹیکس میں تخفیف کا دعوی کر سکتے ہیں۔ یہ
ایک “معمولی اور الزمی” کاروباری خرچ ہے۔
دو قسم کے ٹیکس بریکس کو مال کر ،اہل اسمال بزنس
الگت کے %50تک کے لیے ہیلتھ کیئر ٹیکس کریڈٹ کا
دعوی کر سکتے ہیں اور باقی الگتوں کے لیے ایک
تخفیف کا دعوی .کر سکتے ہیں۔ (اگر آپ ہیلتھ کیئر ٹیکس
کریڈٹ کا بھی دعوی کر رہے ہیں تو آپ اپنے صحت بیمہ
کی الگتوں کے %100کے لیے تخفیف کا دعوی نہیں
کر سکتے ہیں۔)
آپ اپنے ساالنہ انکم ٹیکس ریٹرن میں منسلکہ
آپ اپنے ساالنہ انکم ٹیکس ریٹرن میں منسلکہ  IRSفارم
 8941کے ساتھ اس ٹیکس کریڈٹ کا دعوی کر سکتے ہیں
(ٹیکس سے مستثنی اسمال بزنس کو دعوی کرنے کے لیے
ایک فارم  990-Tٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے،
اگرچہ بصورت دیگر فائل کرنا مطلوب نہ ہو)۔
آپ اپنے مالزمین کے کوریج کےسلسلے میں جو زر
تعاون دیتے ہیں اس پر وہ ٹیکس کے سزاوار نہیں ہیں۔
کیا مجھے کریڈٹ کا فائدہ مل سکتا ہے اگرچہ مجھ پر
انکم ٹیکس کی کوئی جوابدہی نہیں ہے؟
ہاں ،ہیلتھ کیئر ٹیکس کریڈٹ واپس الیا جا سکتا ہے اور
پچھلے سال انکم ٹیکس کی جو جوابدہی عائد ہوئی تھی
اس کو شروع کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا
اگلے  20سالوں میں ہونے والی جوابدہی کو شروع کرنے
کے لیے آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ ٹیکس سے مستثنی
کاروبار کے لیے یہ کریڈٹ قابل واپسی ہے۔

مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کتنے کریڈٹ کا دعوی
کرنے کا اہل ہوں؟
آپ کو اپنے ٹیکس ایڈوائزر یا اکاؤنٹنٹس سے بات کرکے
یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ٹیکس کریڈٹ آپ کے لیے کس
طرح کارگر ہو سکتا ہے؟
اس کے عالوہ NY State of Health ،کے اسمال
بزنس منڈی کی ویب سائٹ پر ایک کیلکولیٹر موجود ہے
جو آپ کے درخواست دینے سے پہلے آپ کو کریڈٹ کا
ایک تخمینہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ویب سائٹ کے “آجر” والے
سیکشن میں واقع ہے۔
ہیلتھ کیئر ٹیکس کریڈٹ کے بارے میں مزید جاننے کے
لیے IRS ،کی ویب سائٹ مالحظہ کریں:
irs.gov/uac/Small-Business-Health-Care-TaxCredit:-Questions-and-Answers

آخری ترمیم03/2016 :

یہ حقائق نامہ  NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health Insurance Accessکے ذریعہ صرف معلوماتی مقاصد کے
لیے فراہم کرایا گیا ہے۔ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے براہ کرم بیمہ دہندہ ،بروکر ،ٹیکس ایڈوائزر ،یا ریاستی انضباطی حکام سے رجوع کریں۔ یو۔ایس
ٹریزری ریگولیشنز ) (U.S. Treasury Regulationsکے ذریعہ عائد کردہ تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ہم آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ اس مواصلت میں
شامل سمجھے جانے واال کوئی بھی یو۔ایس ٹیکس ایڈوائس (بشمول کوئی ملحقات) ( )iانٹرل ریوینو کوڈ ( )Internal Revenue Codeکے تحت جرمانوں سے بچنے یا
( )iiکسی لین دین یا یہاں مذکور کسی مسئلے کی تشہیر ،مارکیٹنگ یا کسی فریق کے لیے اس کی سفارش کرنے کے لیے مقصود یا استعمال کرنے کے لیے تحریر نہیں کیا ہے،
اور نہ ہی اس کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

