
هناك العديد من األسباب التي تدفع الشركات الصغيرة لتوفير التأمين الصحي لموظفيها، حتى ولو لم تكن ملزمة 
قانوًنا بذلك. 

المزايا الضريبية لك:

يمكن للشركات الصغيرة طلب خصم من ضريبة الدخل التي تدفعها مقابل تكلفة التأمين الصحي.

يمكن لبعض الشركات الصغيرة التي توفر تغطية التأمين الصحي للموظفين طلب الخصم الضريبي الخاص بالرعاية الصحية الذي قد يصل إلى 
50% من تكاليف التأمين الصحي، وفًقا لنوع الشركة )ربحية أو غير ربحية( وعدد الموظفين )أقل من 25( ورواتبهم والمبلغ الذي تدفعه. .  

��ال يجب أن تكون على شركتك الصغيرة أي مسؤولية ضريبية حالية لالستفادة من هذه الخصومات الضريبية.  يمكن للخصومات تعويض سداد 
ضريبة الدخل عن العام الماضي أو المسؤولية الضريبية التي تتحملها عن األعوام الـ 20 المقبلة. 

�بالنسبة للشركات الصغيرة غير الربحية، يمكن استرداد قيمة الخصم الضريبي الخاص بالرعاية الصحية.

�يجب عليك عرض تغطية من NY State of Health سوق الشركات التجارية الصغيرة للتأهل.

المزايا الضريبية للعاملين لديك:

الشركات الصغيرة التي توفر تغطية التأمين الصحي يمكن أن توفر لموظفيها في الضرائب عن طريق السماح لهم بدفع حصتهم من تكلفة التغطية مع 
االقتطاعات من الراتب قبل خصم الضرائب.

المبلغ الذي تشارك به في تكلفة تغطية التأمين الصحي لموظفيك يتم استبعاده من إجمالي دخل الموظف وبالتالي يؤدي إلى توفيرات إضافية للموظف
 في الضرائب.

 مزايا القوى العاملة والمزايا التشغيلية:

يمكن للشركات الصغيرة التي توفر لموظفيها تغطية التأمين الصحي االستفادة مما يلي:
اجتذاب الموظفين األفضل كفاءة والحفاظ عليهم   •

الحفاظ على صحة موظفيها  •
تقليل تكاليف التعيين والتدريب  •

يجب على معظم األفراد الحصول على تغطية التأمين الصحي أو دفع غرامة. أو دفع غرامة. إن توفير تغطية التأمين الصحي لموظفيك 
يعد وسيلة لمساعدتهم في الحصول على التغطية التي يحتاجونها بموجب القانون الفيدرالي للرعاية الصحية. 

لمعرفة المزيد عن المزايا الضريبية لتوفير التأمين الصحي لموظفيك، تحدث مع مستشار ضريبي.

لمعرفة المزيد عن خطة إصالح نظام الرعاية الصحية أو للبدء في التغطية، قم بزيارة 
 nystateofhealth.ny.gov على الرابط NY State of Health موقع

أو اتصل بالرقم  1-855-355-5777.

الشــركات الصغيرة 
والتأميــن الصحي

يتم توفير صحيفة الحقائق هذه من ِقبل 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.

هل أنت مهتم بتقديم خدمات التأمين الصحي إلى موظفيك؟
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