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 الشركات التجارية الصغيرة 
والتأمين الصحي

يمكن أن يساعدك الخصم الضريبي على الرعاية الصحية للشركات 
التجارية الصغيرة على شراء التأمين الصحي لموظفيك

 قدم قانون الرعاية ميسورة التكلفة خصًما ضريبيًا جديًدا لمساعدة الشركات التجارية الصغيرة على 
تقديم التأمين الصحي لموظفيها.

 ما هو الخصم الضريبي على الرعاية الصحية للشركات 
التجارية الصغيرة؟

إنه خصم يسمح لبعض الشركات التجارية الصغيرة بالمطالبة بخصم 
ضريبي يصل إلى %50 من تكاليف التأمين الصحي للموظفين. 

بالنسبة إلى الشركات التجارية الصغيرة المعفاة من الضرائب، يمكن أن 
يصل الخصم إلى %35 ويكون قابالً لالسترداد. وهذا يعني أن شركتك 

الصغيرة غير الهادفة للربح ال تحتاج إلى أي التزامات ضريبية لالستفادة 
من تلك الخصومات الضريبية.

هل يمكنني طلب هذا الخصم؟

بشكل عام، يمكن المطالبة بالحصول على الخصم بواسطة الشركات التجارية الهادفة للربح وغير الهادفة للربح التي:

يعمل فيها أقل من 25 موظفًا ويبلغ متوسط المرتبات فيها 53,000 دوالر أو أقل )باستثناء مرتبات جميع المالكين(. 	

وبشكل عام، ال يتم ضم المالكين عند حساب عدد الموظفين ومتوسط المرتبات في الشركة التجارية. أيًضا، يعتمد عدد الموظفين على  	
"مكافئ الدوام الكامل". ويعني ذلك أن كل اثنين من الموظفين العاملين بنصف دوام يتم احتسابهما كموظف واحد بدوام كامل.

دفع ما ال يقل عن نصف تكلفة أقساط الموظفين؛ و 	

تقديم تغطية التأمين الصحي من خالل شركة NY State of Health التي تديرها والية نيويورك. 	

يتوفر الخصم بموجب مقياس تدريجي. يتم إلغاء الخصم الضريبي بمجرد أن يكون لدى صاحب العمل 25 موظفًا أو يكون متوسط  األجر حوالي 
53,000 دوالر أو أعلى.

 للتعرف على المزيد حول إصالح الرعاية الصحية والخصم الضريبي على الرعاية 
 الصحية للشركات التجارية الصغيرة، يمكنك زيارة NY State of Health على 

nystateofhealth.ny.gov أو االتصال بالرقم 1-855-355-5777.

http://nystateofhealth.ny.gov
http://nystateofhealth.ny.gov


كيف أطالب بهذا الخصم؟

يمكنك المطالبة بهذا الخصم الضريبي في إقرارك الضريبي السنوي 
باستخدام نموذج IRS المرفق 8941 )يجب على الشركات التجارية 
الصغيرة المعفاة من الضرائب تقديم نموذج اإلقرار الضريبي -990
T للمطالبة بالخصم، حتى إذا لم يكن مطلوبًا تقديمه بطريقة أخرى(. 

ال يخضع موظفوك للضريبة على المساهمات التي تقدمها مقابل 
الحصول على تغطية التأمين الخاصة بهم.

هل يمكنني االستفادة من الخصم حتى لو لم تكن لدي أي التزامات 
ضريبية للدخل؟

نعم، فهذا الخصم الضريبي المرتبط بالرعاية الصحية يمكن ترحيله 
إلى فترة سابقة واستخدامه لتعويض ضريبة الدخل المستحقة عن العام 

الماضي أو ترحيله إلى المستقبل لتعويض الضريبة المستحقة على 
مدار 20 عاًما قادمة. ويمكن استرداد الخصم بالنسبة إلى الشركات 

التجارية المعفاة من الضرائب.

هل يمكنني الحصول على أي خصومات ضريبية أخرى مقابل توفير 
التأمين الصحي؟

نعم، جميع الشركات التجارية يمكنها المطالبة بالحصول على خصم 
على ضريبة الدخل مقابل تكلفة التأمين الصحي للموظفين. إنها 

نفقات تجارية "عادية وضرورية". 

من خالل الجمع بين نوعي التخفيضات الضريبية، يمكن للشركات 
التجارية الصغيرة المؤهلة طلب خصم ضريبي للرعاية الصحية 
تصل نسبته إلى %50 من التكاليف، وطلب خصم بالنسبة إلى 

التكاليف الباقية. )ال يمكنك طلب خصم بنسبة %100 من تكاليف 
التأمين الصحي في حال كنت تطلب أيًضا خصًما ضريبيًا للرعاية 

الصحية.(

كيف يمكنني معرفة قيمة الخصم الذي يمكنني طلبه؟

ينبغي عليك التشاور مع المستشار الضريبي أو المحاسب الخاص بك 
لمعرفة كيفية االستفادة من الخصم الضريبي.

وعالوة على ذلك، لدى سوق الشركات التجارية الصغيرة التابعة 
لـ NY State of Health آلة حاسبة على الموقع اإللكتروني 

الخاص بها تقدم تقديًرا للخصم قبل تقديم الطلب. وتوجد في قسم  
"Employer" )صاحب العمل( على الموقع اإللكتروني.

لمعرفة المزيد حول الخصم الضريبي للرعاية الصحية، يمكنك 
irs.gov/affordable-care-act/ :اإللكتروني IRS زيارة موقع

employers/small-business-health-care-tax-credit-
and-the-shop-marketplace
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صحيفة الوقائع هذه مقدمة ألغراض إعالمية فقط بواسطة NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health Insurance Access يرجى الرجوع إلى 
شركة التأمين، أو الوسيط، أو مستشار الضرائب، أو سلطة الوالية التنظيمية لفهم حقوقك ومسؤولياتك. لضمان االمتثال للمتطلبات المفروضة بموجب لوائح وزارة الخزانة األمريكية، نحيطكم 

علًما بأن أي نصائح تتعلق بالضرائب األمريكية يعتقد بوجودها في هذه الرسالة )بما في ذلك أي مرفقات( لم يكن المقصود وجودها أو لم تتم كتابتها لكي تستخدم وال يمكن استخدامها بغرض )1( 
تجنب العقوبات المفروضة بموجب قانون اإليرادات الداخلية أو )2( الترويج، أو التسويق أو التوصية ألي طرف آخر بأي معاملة أو أمر من األمور المتناولة هنا.

https://www.irs.gov/affordable-care-act/employers/small-business-health-care-tax-credit-and-the-shop-marketplace
https://www.irs.gov/affordable-care-act/employers/small-business-health-care-tax-credit-and-the-shop-marketplace
https://www.irs.gov/affordable-care-act/employers/small-business-health-care-tax-credit-and-the-shop-marketplace

