Tín dụng Thuế Phí Bảo hiểm Ứng trước:
Câu hỏi Thường gặp
Tín dụng Thuế phí bảo hiểm Ứng trước (APTC)
là gì?
Tín dụng Thuế phí bảo hiểm là tín dụng thuế có thể giúp quý
vị có thể mua bảo hiểm sức khỏe thông qua Sàn giao dịch Bảo
hiểm Sức khỏe. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín dụng Thuế
phí bảo hiểm, quý vị có thể thanh toán tín dụng ứng trước
để giảm khoản thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị.
Nếu quý vị thực hiện nhiều khoản thanh toán tín dụng thuế
ứng trước hơn mức quý vị đủ điều kiện dựa trên thu nhập
hàng năm cuối cùng của quý vị, quý vị phải trả lại khoản chênh
lệch khi quý vị nộp bản khai thuế thu nhập liên bang. Nếu số
tiền thanh toán ứng trước mà quý vị thực hiện nhỏ hơn khoản
tín dụng thuế mà quý vị đủ điều kiện nhận dựa trên thu nhập
cuối cùng của quý vị, quý vị sẽ nhận được khoản chênh lệch
như một khoản tín dụng có thể hoàn tiền khi quý vị khai thuế.
Tham khảo https://www.healthcare.gov/glossary/ premium-taxcredit/ để biết thêm thông tin.

APTC của tôi có thể áp dụng như thế nào cho các
phúc lợi của tôi theo Quỹ tín thác Trợ cấp Nhân viên
Chăm sóc tại nhà Oregon (Quỹ tín thác)?
Nhân viên Chăm sóc tại nhà hoặc Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân
nào đáp ứng các quy định về điều kiện tham gia của Quỹ Tín
thác sẽ nhận được thanh toán từ Quỹ Tín thác Trợ cấp đối với
phí bảo hiểm cá nhân (trừ Tín dụng Thuế phí bảo hiểm Liên
bang mà quý vị có quyền nhận) đối với Chương trình Bảo hiểm
Sức khỏe Đủ điều kiện được Quỹ tín Thác phê duyệt mà quý vị
lựa chọn. Để đủ điều kiện được Quỹ Tín thác chi trả phí bảo
hiểm, quý vị phải nộp đơn xin toàn bộ số tiền Tín dụng thuế
Phí bảo hiểm Liên bang bất kỳ mà quý vị có quyền nhận thanh

toán phí bảo hiểm cho chương trình trên Sàn giao dịch của
quý vị. Nếu quý vị nhận được Tín dụng Thuế phí Bảo hiểm
Ứng trước cao hơn mức quý vị đủ điều kiện vì quý vị ước
tính thấp thu nhập hàng năm của hộ gia đình mình, và do
đó, quý vị nợ một khoản phí điều giải đối với IRS (sở thuế
liên bang) vào cuối năm, quý vị có thể đủ điều kiện được
hoàn trả phí điều giải từ Quỹ Tín thác Trợ cấp. Điều này là
bởi vì Quỹ Tín thác Trợ cấp có thể đã chi trả phí bảo hiểm
của quý vị nhiều hơn trong năm nếu họ biết rằng quý vị
được quyền hưởng Tín dụng Thuế phí Bảo hiểm Ứng trước
thấp hơn. Tham khảo Sổ tay Chương trình của quý vị để
biết thêm thông tin.
Sau khi quý vị ghi danh, Văn phòng Hành chính Quỹ Tín
thác phải nhận được thông tin về phí bảo hiểm để họ có thể
áp dụng số tiền trợ cấp phí bảo hiểm thích hợp cho Thẻ
Phúc lợi Tiện ích của quý vị. Truy cập trang web của Quỹ
Tín thác tại orhomecaretrust.org để biết quy trình hiện hành
để báo cáo thông tin đó. Quý vị cũng sẽ nhận được thông
báo về điều kiện tham gia từ Sàn giao dịch Bảo hiểm Sức
khỏe, thông báo cho quý vị biết quý vị đủ điều kiện nhận Tín
dụng Thuế phí bảo hiểm gì, nếu có. Điều rất quan trọng
là quý vị phải nhanh chóng trả lời bất kỳ yêu cầu thông tin
bổ sung nào trong thông báo về điều kiện tham gia. Xem
bên dưới để biết thêm thông tin.

APTC của tôi dựa trên yếu tố gì?
Khi quý vị ghi danh tham gia một chương trình cá nhân trên
Sàn giao dịch, quý vị hãy ước tính số người khai thuế trong
hộ gia đình và thu nhập trong hộ gia đình của mình cho năm
đó. Dựa trên ước tính đó, thông tin của quý vị sẽ được xem
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xét và điều kiện tham gia được quyết định để xem liệu quý
vị có đủ điều kiện nhận tín dụng thuế hay không. Điều quan
trọng là quý vị phải báo cáo bất kỳ sự thay đổi nào về số
người hoặc thu nhập của hộ gia đình cho Sàn giao dịch để
đảm bảo rằng quý vị được xác định tín dụng thuế chính
xác, nếu có. Các báo cáo quý vị lập có thể làm thay đổi
APTC của quý vị, và như thế, quý vị cần phải báo cáo mức
phí bảo hiểm mới của mình cho Quỹ Tín thác để quý vị có
số tiền chính xác trên Thẻ Phúc lợi Tiện ích của mình.
Tham khảo https:// www.healthcare.gov/lower-costs/saveon-monthly- premiums/ để biết thêm thông tin về cách xác
định APTC.

APTC của tôi thay đổi như thế nào?
Khi quý vị đăng ký bảo hiểm trong Sàn giao dịch Bảo hiểm
Sức khỏe, quý vị sẽ tìm hiểu liệu quý vị có đủ điều kiện nhận
Tín dụng Thuế phí bảo hiểm dựa trên ước tính thu nhập và
số người trong hộ gia đình của quý vị hay không. Tuy nhiên,
nếu thu nhập của quý vị có thay đổi, hoặc nếu hộ gia đình
của quý vị có thêm hoặc bớt thành viên, Tín dụng Thuế phí
bảo hiểm của quý vị có khả năng cũng thay đổi.
Điều rất quan trọng là phải báo cáo những thay đổi
về thu nhập và hộ gia đình cho Sàn giao dịch ngay
khi có thể.

• Nếu thu nhập của quý vị tăng hoặc hộ gia đình của

quý vị bớt một thành viên: Quý vị có khả năng đủ điều
kiện nhận Tín dụng Thuế phí Bảo hiểm thấp hơn. Nếu
quý vị dự kiến việc này sẽ xảy ra, quý vị có thể sẽ muốn
giảm trước số tiền tín dụng thuế mà quý vị nhận mỗi
tháng. Bằng cách này quý vị sẽ không nhận nhiều tín
dụng hơn mức quý vị đủ điều kiện.

• Nếu thu nhập của quý vị giảm hoặc có thêm thành

viên trong hộ gia đình: Quý vị có khả năng đủ điều
kiện nhận Tín dụng Thuế Phí bảo hiểm Ứng trước cao
hơn. Nếu quý vị dự kiến điều này sẽ xảy ra, quý vị có
thể sẽ muốn tăng trước số tiền tín dụng thuế mà quý vị
nhận được để quý vị có hóa đơn phí bảo hiểm thấp hơn
mỗi tháng.

Tôi có thể báo cáo thay đổi về số người hoặc thu
nhập của hộ gia đình của tôi cho Sàn giao dịch
bằng cách nào?

Nếu quý vị cần báo cáo thay đổi về số người hoặc thu nhập
của hộ gia đình của quý vị cho Sàn giao dịch, quý vị có thể
đăng nhập vào tài khoản Sàn giao dịch của mình hoặc gọi
trực tiếp cho Sàn giao dịch.
Có một hướng dẫn tài nguyên trên trang web của Quỹ Tín
thác, orhomecaretrust.org về cách hoàn thành quy trình này
và gửi thông tin cập nhật của quý vị cho Văn phòng Hành
chính Quỹ Tín thác để họ có thể cập nhật phúc lợi của quý
vị. Nếu quý vị không có truy cập internet, hãy gọi cho Nhóm
Ghi danh Chăm sóc Sức khỏe theo số 503-303-5668 hoặc
số miễn phí 1-855-437-2694. Một khi công ty bảo hiểm y tế
của quý vị nhận được thông tin cập nhật của quý vị, họ sẽ
bắt đầu gửi cho quý vị hóa đơn phản ánh số tiền phí bảo
hiểm mới của quý vị. Quý vị sẽ muốn theo dõi sao kê phí
bảo hiểm hàng tháng của mình để đảm bảo quý vị luôn cập
nhật việc thanh toán phí bảo hiểm đúng hạn để công ty bảo
hiểm y tế không hủy bảo hiểm y tế của quý vị.

Tôi phải làm gì nếu APTC của tôi có thay đổi?
Nếu quý vị báo cáo thay đổi cho Sàn giao dịch, quý vị sẽ
muốn đảm bảo rằng Văn phòng Hành chính Quỹ Tín thác
có thông tin cập nhật của quý vị ngay lập tức. Truy cập
trang web của Quỹ Tín thác tại orhomecaretrust.org để biết
quy trình hiện hành để báo cáo thông tin đó. Nếu không có
truy cập internet, quý vị có thể gọi cho Văn phòng Hành
chính Quỹ Tín thác theo số 1-844-507-7554, Chọn 3, Chọn
2. Quý vị sẽ cần có Tên Chương trình, Phí bảo hiểm Cơ sở
(Gộp), bất kỳ số tiền Tín dụng Thuế phí Bảo hiểm Ứng
trước (APTC) nào mà quý vị đủ điều kiện nhận, Phí bảo
hiểm ròng (sau APTC) của quý vị và ngày có hiệu lực của
thay đổi đó.
Một khi Văn phòng Hành chính Quỹ Tín thác nhận được và
xử lý thông tin mới của quý vị, thông tin Thẻ Phúc lợi Tiện
ích của quý vị sẽ được cập nhật. Một khi họ nhận được
thông tin mới của quý vị, sẽ mất hai đến ba tuần để xử lý và
để quý vị thấy số tiền mới trên Thẻ Phúc lợi Tiện ích của
mình. Hãy chắc chắn nếu Thẻ của quý vị được thiết lập
thanh toán tự động, nó sẽ thanh toán số tiền chính xác.
Quý vị có thể theo dõi số dư phí bảo hiểm của mình từ các
bảo sao kê phí bảo hiểm hàng tháng từ công ty bảo hiểm
của quý vị và quý vị có thể theo dõi số dư Thẻ Phúc lợi Tiện
ích của mình thông qua Ameriflex, Đơn vị quản lý Thẻ phúc
lợi Tiện ích, hoặc trực tuyến tại mywealthcareonline.
com/ameriflex hoặc bằng cách gọi cho họ theo số
1-888-868-3539. Ameriflex cũng có một ứng dụng di động
mà quý vị có thể cài đặt trên điện thoại thông minh.

Tôi đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid (hoặc bảo
hiểm khác), tôi có thể giữ lại chương trình trên Sàn
giao dịch, APTC và phúc lợi Quỹ Tín thác của mình
hay không?
Không. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid,
quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp phí bảo hiểm và chi
phí xuất túi từ Quỹ Tín thác. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận
bảo hiểm Medicaid hoặc bảo hiểm khác đáp ứng các tiêu
chuẩn tối thiểu của liên bang về bảo hiểm sức khỏe và tính
vừa túi tiền, quý vị cũng không đủ điều kiện nhận bất kỳ
khoản Giảm trừ Chia sẻ Chi phí của Sàn giao dịch hay Tín
dụng Thuế Phí bảo hiểm nào. Nếu quý vị vẫn muốn có một
chương trình trên Sàn giao dịch, quý vị sẽ phải thanh toán
toàn bộ phí bảo hiểm cho chương trình đó. Nếu quý vị đủ
điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid và đang ghi danh tham
gia một chương trình trên Sàn giao dịch có Tín dụng Thuế
Phí bảo hiểm, quý vị sẽ cần cập nhật ngay lập tức chương
trình Sàn giao dịch của mình và sau đó thông báo cho Văn
phòng Hành chính Quỹ Tín thác. Truy cập trang web của
Quỹ Tín thác để biết thêm thông tin về cách cập nhật thông
tin của quý vị với Sàn giao dịch. Để biết thêm thông tin về
phúc lợi Quỹ Tín thác của quý vị, tham khảo Sổ tay Phúc
lợi của quý vị, và để biết thêm thông tin về Medicaid và
một chương trình trên Sàn giao dịch, tham khảo
https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/cancellingmarketplace-plan/ và để biết thêm thông tin về bảo hiểm
khác và một chương trình trên Sàn giao dịch, tham khảo
https://www.healthcare. gov/have-job-based-coverage/options/.

Tôi cần biết thông tin gì về APTC của tôi để
khai thuế?
Nếu bất kỳ ai trong hộ gia đình quý vị có một chương trình
trên Sàn giao dịch, quý vị hẳn đã nhận được Mẫu đơn
1095-A, Bản khai Sàn giao dịch Bảo hiểm Sức khỏe để khai
thuế. Mẫu đơn 1095 được gửi vào tháng 1 đối với bảo hiểm
của năm trước. Trong đơn có thông tin về các chương trình
trên Sàn giao dịch mà bất kỳ ai trong hộ gia đình quý vị có.
Đơn được gửi từ Sàn giao dịch, không phải từ IRS. Quý vị sẽ
nhận được mẫu đơn này qua đường bưu điện hoặc trong tài
khoản Sàn giao dịch trực tuyến của quý vị. Tìm hiểu thêm về
Mẫu đơn 1095 tại https://www.healthcare.gov/tax-form-1095/.
Nếu quý vị không nhận được mẫu đơn 1095-A, quý vị có thể
tải xuống một bản sao trong tài khoản Sàn giao dịch của
mình hoặc liên hệ trực tiếp với Sàn giao dịch Bảo hiểm Sức
khỏe theo số 1-800-318-2596. Quỹ Tín thác không cung cấp
mẫu đơn 1095-A.

Chuyện gì xảy ra nếu tôi không còn đủ điều kiện
nhận APTC nữa?

Nếu quý vị không còn đủ điều kiện nhận APTC vì Sàn giao dịch
xác định số người và thu nhập hộ gia đình của quý vị làm cho
quý vị không đủ điều kiện nhận, quý vị vẫn sẽ đủ điều kiện nhận
phúc lợi trợ cấp phí bảo hiểm theo Quỹ Tín thác. Nếu quý vị mất
điều kiện nhận APTC vì quý vị không trả lời một yêu cầu cung
cấp thông tin, hoặc không có hành động cần thiết để duy trì
APTC đó, quý vị sẽ chỉ đủ điều kiện nhận phúc lợi trợ cấp phí
bảo hiểm mà lẽ ra sẽ được thanh toán theo Quỹ Tín thác nếu
APTC của quý vị không bị chấm dứt. Quý vị sẽ có trách nhiệm
thanh toán khoản chênh lệch trong phí bảo hiểm. Tham khảo sổ
tay Quỹ tín thác của quý vị để biết thêm thông tin.

Tôi có thể khôi phục điều kiện nhận APTC bằng cách
nào nếu tôi đã mất điều kiện vì tôi không trả lời hoặc
không có hành động để duy trì APTC của mình?
Nếu quý vị mất điều kiện nhận APTC vì quý vị đã không trả lời
một yêu cầu cung cấp thông tin từ Sàn giao dịch, hoặc không có
hành động cần thiết để duy trì APTC đó, quý vị cần phải nộp
thông tin mà Sàn giao dịch yêu cầu và tìm cách khôi phục tín
dụng thuế của mình hoặc tái xác định tín dụng thuế. Quý vị có
thể đặt lịch hẹn để được hỗ trợ về quy trình này trực tuyến tại
www2.seiu503.org/scheduler hoặc bằng cách gọi cho Nhóm Ghi
danh Chăm sóc Sức khỏe theo số miễn phí 1-855-437-2694.
Quý vị sẽ có trách nhiệm thanh toán khoản chênh lệch trong phí
bảo hiểm cho đến khi Sàn giao dịch tái xác định quý vị đủ điều
kiện nhận APTC gì, nếu có.

Quý vị có thêm Thắc mắc?
Tham khảo Trang web của Quỹ Tín thác để biết thêm thông tin,
bao gồm thông tin trong sổ tay phúc lợi của quý vị để biết thêm
thông tin về phúc lợi của quý vị theo Quỹ Tín thác. Tham khảo
healthcare.gov để biết thêm thông tin về chương trình Sàn giao
dịch dành cho cá nhân và tín dụng thuế của quý vị.

Для получения информации на испанском, русском или
вьетнамском, посетите веб-сайт траста orhomecaretrust.org
и с помощью выпадающего меню “Select language”
переведите страницу.
Para información en Español, Ruso o Vietnamita, visite el sitio web
del Fideicomiso en orhomecaretrust.org y en el menú desplegable
seleccionar “Select Language” para traducir el sitio web.
Để đọc thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga hoặc tiếng
Việt, xin vui lòng truy cập trang web của Quỹ Tín thác:
orhomecaretrust.org. Nhấn tab “Chọn ngôn ngữ” để chọn

