￼ما المقصود بالخصومات الضريبية المميزة؟
التعرف على الخصم الضريبي المميز الخاص بك:
الخيارات لألفراد والعائالت
يمكن للعديد من األفراد والعائالت الحصول على خصم ضريبي مميز.
مع الخصم الضريبي ،تدفع مبل ًغا أقل مقابل التأمين الصحي.
ما المقصود بالخصومات الضريبية المميزة وما جدواها؟ تقلل الخصومات
الضريبية المميزة تكلفة التأمين الصحي .يمكنك تقديم طلب الحصول على
الخصومات الضريبية المميزة في سوق  .NY State of Healthإذا كنت مؤهالً
للحصول على خصم ضريبي ،فلديك خياران:
•الحصول عليه "مقد ًما"  -مع هذا الخيار ،يمكنك اختيار تطبيق جزء من أو
كل الخصم على القسط الشهري لخطة التأمين الخاصة بك .حيث تدفع جزءًا
من القسط وتدفع  IRSبقية المبلغ.
* *مهم! إذا كسبت ماالً أكثر مما كنت تتوقع (على سبيل المثال ،حصلت على
زيادة أو مكافأة) ،فيجب عليك إبالغ  NY State of Healthبهذا التغيير.
وإال ،فسيكون عليك رد أموال إلى .IRS
•الحصول عليه "الح ًقا" – مع هذا الخيار ،تدفع كل القسط شهريًا وتطلب
الخصم عند تقديم ضرائبك في نهاية العام .سيؤدي الخصم إلى تقليل المبلغ
المستحق للضرائب أو يمكنك الحصول على المبلغ مرة أخرى من  IRSإذا
لم تكن عليك أي ضرائب.
هل يمكنني الحصول على خصم ضريبي؟
يمكنك أنت وعائلتك التأهل للحصول على خصم ضريبي مميز في الحاالت
التالية:
•لم يكن لديك تأمين صحي أو لم تكن مؤهالً له في خطة صحية حكومية مثل
.Medicaid
•كان دخل أسرتك أقل من المبالغ المحددة بالدوالر كل عام و
•كان صاحب العمل الخاص بك ال يقدم التأمين الصحي أو كان التأمين الصحي
المقدم لك بتكلفة "غير مناسبة" (التكاليف أكثر من  %9.5من دخل األسرة)
أو "غير كافٍ" (ال يغطي  %60على األقل من التكاليف الطبية).

ما مبلغ الخصم الضريبي الذي يمكنني الحصول عليه؟
يعتمد المبلغ على حجم األسرة ودخلها .تتأهل العائالت واألفراد ذوو الدخل
المنخفض للحصول على مساعدة أكثر.
هل يجب علي تقديم نموذج ضريبة الدخل للحصول على الخصم الضريبي
المميز؟
نعم .حتى لو اخترت الحصول على الخصم الضريبي مقدمًا ،فال يزال يجب عليك
تقديم ضرائبك السنوية.
ماذا لو لم تكن علي ضرائب؟ هل ال يزال بإمكاني الحصول على خصم؟
نعم ،يمكن استرداد قيمة الخصم الضريبي المميز .ويعني هذا أنه إن لم يكن عليك
ضرائب ،فستودع  IRSمبل ًغا بقيمة الخصم في حسابك المصرفي أو ترسل له
شي ًكا بالقيمة بريديًا.
هل يمكن استخدام الخصومات الضريبية في أي خطة تأمين صحي؟
ال ،ال يمكن استخدام الخصومات الضريبية إال في التأمين الصحي الذي يتم
ً
خططا صحية مؤهلة
شراؤه من خالل  .NY State of Healthيقدم السوق
بمزايا شاملة مثل تغطية الوصفات الطبية واإلقامة في المستشفى وزيارات
الطبيب.
ماذا لو تغير دخلي أو تزوجت أو تم طالقي أو رزقت بطفل؟
يجب عليك إخطار  NY State of Healthبأي تغيير في حجم أسرتك أو دخلها.
سوف يقوم السوق بإعادة حساب الخصم الخاص بك.

لمعرفة المزيد عن قانون الرعاية الصحية ولمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول على الخصم
الضريبي ،المميز قم بزيارة موقع  NY State of Healthعلى الرابط
 nystateofhealth.ny.govأو اتصل بالرقم1-855-355-5777
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آخر تعديل2016/4 :
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.

