Tìm Kiếm Sự Trợ Giúp Về Tài Chính Để Giảm
Các Chi Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe
Các Tín Chỉ Ưu Đãi Thuế Trả Tiền Mua Bảo Hiểm
Tín Chỉ Ưu Đãi Thuế Trả Tiền Mua Bảo Hiểm Là Gì?
Tín chỉ ưu đãi thuế trả tiền mua bảo hiểm là tiền mà chính phủ trả để giúp thanh toán tiền mua bảo hiểm hàng
tháng cho những ai đủ điều kiện. Các tín chỉ ưu đãi thuế trả tiền mua bảo hiểm giúp cho việc chăm sóc sức khỏe
hợp lý hơn bằng cách giảm chi phí quý vị phải trả cho chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình hàng tháng,
thường gọi là tiền mua bảo hiểm.

Tôi có đủ điều kiện nhận được tín chỉ ưu đãi thuế trả tiền mua bảo hiểm không?
Nếu quý vị sử dụng Marketplace, quý vị có thể nhận được tín chỉ ưu đãi thuế trả tiền mua bảo hiểm căn cứ trên
thu nhập hàng năm của mình. Khi quý vị điền vào đơn xin mua bảo hiểm tại Marketplace, quý vị sẽ biết được
mình có thể nhận được tín chỉ ưu đãi thuế hay không và mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu.
Số tiền tín chỉ ưu đãi thuế của quý vị tùy thuộc vào quý vị làm được bao nhiêu tiền và có bao nhiêu người trong
gia đình quý vị. Nói chung, quý vị làm càng ít tiền, tín chỉ ưu đãi thuế của quý vị sẽ càng cao. Số tiền này có thể
tăng hoặc giảm tùy thuộc vào sự thay đổi trong công việc của quý vị, số nhân khẩu trong gia đình, hay tình trạng
hôn nhân của quý vị.
Quý vị hội đủ điều kiện nhận được tín chỉ ưu đãi thuế trả tiền mua bảo hiểm nếu:
• Quý vị không thể mua được bảo hiểm sức khỏe với giá cả hợp lý tại nơi làm việc
• Quý vị không có Medicare
• Quý vị sử dụng Missouri Marketplace để mua bảo hiểm
• Quý vị có thu nhập hộ gia đình khoảng từ 100% đến 400% Mức Qui Định Nghèo Liên Bang
Để xem thu nhập của quý vị có nằm trong khoảng từ 100% đến 400% Mức Qui Định Nghèo Liên Bang năm 2018
hay không, hãy tra cứu mức thu nhập theo nhân khẩu của gia đình trong bảng này:

Nhân Khẩu

1
2
3
4
5
6

Thu Nhập Hàng Năm

$12,140 - $48,560
$16,460 - $65,840
$20,780 - $83,120
$25,100 - $100,400
$29,420 - $117,680
$33,740 - $134,960

Thu Nhập Hàng Tháng

Thu Nhập Hàng Giờ

$1,011 - $4,046
$1,371 - $5,486
$1,731 - $6,926
$2,091 - $8,366
$2,451 - $9,806
$2,811 - $12,246

(căn cứ giờ làm việc là
40 giờ một tuần)
$5.84 - $23.35
$7.91 - $31.65
$9.99 - $39.96
$12.07 - $48.27
$14.14 - $56.58
$16.22 - $64.88

Giảm giá các chi phí cùng chia sẽ là gì?
Giảm giá các chi phí cùng chia sẽ là tiền mà chính phủ trả để giúp thanh toán các chi phí chăm sóc y tế phải trả từ
tiền túi của những người hội đủ điều kiện. Giảm giá các chi phí cùng chia sẽ giúp làm cho việc chăm sóc sức khỏe
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hợp lý hơn bằng cách giảm bớt số tiền mà quý vị phải trả từ tiền túi của mình mỗi lần cho dịch vụ chăm sóc y tế.
Quý vị có thể giảm bớt chi phí từ tiền túi của mình nếu thu nhập của quý vị ở mức hoặc thấp hơn 250% mức qui
định nghèo và quý vị sử dụng Missouri Marketplace

Tôi có đủ điều kiện được sự giảm giá các chi phí cùng chia sẽ không?
Nếu quý vi sử dụng Marketplace và đăng ký mua Chương Trình Loại Bạc của Marketplace, quý vị có thể nhận
được sự giảm giá các chi phí cùng chia sẽ tùy thuộc vào thu nhập hàng năm của quý vị. Khi quý vị điền vào đơn
xin mua bảo hiểm tại Marketplace, quý vị sẽ biết được mình có hội đủ điều kiện hay không và mình có thể tiết
kiệm được bao nhiêu.
Quý vị hội đủ điều kiện để được sự giảm giá các chi phí cùng chia sẽ nếu:
• Quý vị nhận tín chỉ ưu đãi thuế trả tiền mua bảo hiểm
• Quý vị chọn mua chương trình bảo hiểm sức khỏe loại bạc thông qua Missouri Marketplace
• Quý vị có thu nhập hộ gia đình ở mức hoặc thấp hơn 250% Mức Qui Định Nghèo Liên Bang
Để xem thu nhập của quý vị có ở mức hoặc thấp hơn 250% Mức Qui Định Nghèo Liên Bang năm 2018 hay không,
hãy tra cứu mức thu nhập theo nhân khẩu của gia đình trong bảng này:

Nhân Khẩu

Thu Nhập Hàng Năm

$30,350 or less
$41,150 or less
$51,950 or less
$62,750 or less
$73,550 or less
$84,350 or less

1
2
3
4
5
6

Thu Nhập Hàng Tháng

Thu Nhập Hàng Giờ

$2,529 or less
$3,429 or less
$4,329 or less
$5,229 or less
$6,129 or less
$7,029 or less

(căn cứ giờ làm việc là
40 giờ một tuần)
$14.59 or less
$19.78 or less
$24.98 or less
$30.17 or less
$35.36 or less
$40.55 or less

Câu Hỏi Thắc Mắc?
Tìm người giúp đỡ trực tiếp miễn phí
Tìm người giúp đỡ trực tiếp miễn phí từ những
người trợ giúp được đào tạo gần quý vị.
Hãy truy cập vào covermissouri.org hoặc gọi số
1-800-466-3213 để có một cuộc hẹn để tìm
hiểu thêm hoặc để đăng ký mua bảo hiểm.
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Liên hệ với Marketplace
Tổng Đài Điện Thoại của Marketplace sẽ mở cửa
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Hãy gọi 1-800318-2596 (TTY 1-855-889-4325).
Quý vị cũng có thể yêu cầu nói chuyện trực tiếp
trên mạng tại healthcare.gov.
covermissouri.org

