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CALIFORNIA 2023 

CÁC CÂN NHẮC QUAN TRỌNG DÀNH CHO NHÂN 
VIÊN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH KHƯỚC TỪ BẢO HIỂM

Nếu quý vị hiện có bảo hiểm, hoặc dự định đăng ký mua bảo hiểm thông qua Covered California (Trung Tâm Giao Dịch Bảo Hiểm California) và sử dụng Tín Dụng 
Thuế Phí Bảo Hiểm (PTC) để giúp quý vị thanh toán bảo hiểm của mình, hãy cẩn trọng. Nếu bảo hiểm mà chủ lao động của quý vị cung cấp đáp ứng các tiêu chí 
sau, thì quý vị không hội đủ điều kiện được nhận PTC:

Quý vị có thể phải trả lại một phần đáng kể số tiền ứng trước để thanh toán phí bảo hiểm của quý vị nếu quý vị nhận PTC mà quý vị không hội đủ điều kiện nhận; trừ 
khi quý vị đủ tiêu chuẩn được miễn. Chúng tôi khuyên quý vị nên trao đổi với cố vấn về thuế đáng tin cậy của mình và/hoặc liên hệ với Covered California để giúp quý vị 
đưa ra quyết định có cân nhắc đầy đủ thông tin.

Bảo hiểm sức khỏe mà chúng tôi cung cấp có đáp ứng các tiêu chí của Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng (ACA) đối với mức bảo hiểm thiết yếu tối thiểu đáp 
ứng giá trị tối thiểu (ít nhất là 60% chương trình bảo hiểm hạng đồng). Nếu quý vị cần một bản sao Tóm Tắt Quyền Lợi và Bảo Hiểm (SBC), bao gồm tuyên bố rằng 
chương trình bảo hiểm đáp ứng các tiêu chí này, hay nếu quý vị cần thông tin chi tiết về phần mà quý vị phải trả cho bảo hiểm riêng cho bản thân quý vị trong 
chương trình bảo hiểm giá trị tối thiểu có chi phí thấp nhất mà chúng tôi cung cấp, hãy yêu cầu thông tin đó từ đại diện liên lạc được liệt kê dưới đây. *

Bảo hiểm do    _______________________________________________________________________________cung cấp cho 

quý vị đáp ứng Cảng An Toàn Giá Phải Chăng ACA sau đây:

Phần quý vị phải trả cho phí bảo hiểm năm 2023 dành cho bảo hiểm cho riêng bản thân trong chương trình bảo hiểm giá trị tối thiểu có chi 
phí thấp nhất mà chủ lao động của của quý vị cung cấp sẽ bằng hoặc thấp hơn 9.12% thu nhập của hộ gia đình quý vị (Tổng Thu Nhập Gộp Điều 

Chỉnh hoặc MAGI).

*Đoạn này không áp dụng với chương trình MEC Only.

LIÊN BANG: Khoản Thanh Toán Trách Nhiệm Chia Sẻ Cá Nhân ACA (Khoản Phạt) được giảm xuống $0, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

TIỂU BANG: Chỉ Thị Cá Nhân với Bảo Hiểm Thiết Yếu Tối Thiểu và Khoản Phạt của California có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Số tiền phạt hàng tháng bằng số 
lớn hơn của Mục 1 hoặc Mục 2 bên dưới và được tiểu bang điều chỉnh hàng năm. Khoản phạt có thể dao động ngoài số tiền phạt thông thường này, tùy 
theo quy mô gia đình hoặc tình trạng thuế của mỗi người.

1.     Số tiền bằng 1/12 số nhỏ hơn của A hoặc B bên dưới:
  A. Tổng $750 (18 tuổi trở lên) cộng $375 (nếu chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm đầu tháng) với mọi thành viên trong hộ gia đình không ghi danh 

và duy trì bảo hiểm thiết yếu tối thiểu.
  B.  300% of $750

2.     2.5% thu nhập áp dụng của hộ gia đình vượt mức cho năm tính thuế trên khoản thu nhập gộp sẽ dẫn tới yêu cầu khai thuế tiểu bang.

Khoản phạt cho hành vi không tuân thủ của California thay đổi dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm số người trong hộ gia đình, số tháng không có bảo hiểm, 
thu nhập, v.v. Do khoản phạt cho mỗi người là khác nhau tùy theo hoàn cảnh riêng của bản thân họ, Sở Thuế Tiểu Bang California đã ban hành công cụ 
ước tính khoản phạt để giúp người dân California dự tính khoản phải trả cho việc không có bảo hiểm sức khỏe theo chỉ thị.  Có thể truy cập công cụ tính 
toán tại đây: https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/health-care-mandate/index.html

 o	W-2 Box 1 Thu nhập cho năm thuế tương ứng

 o Mức Lương x 130 Giờ (vào ngày chương trình bắt đầu có hiệu lực) 

 o Mức Nghèo Khó Liên Bang (vào ngày chương trình bắt đầu có hiệu lực)

https://www.wordandbrown.com/getmedia/df6e45b6-d6cd-40b4-9f0b-5f5418792c94/CA-REF-INDVMDTPEN-SJ-002_1.pdf
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Lưu Ý Quan Trọng:
Tiểu Bang California đang làm việc để giảm số lượng các gia đình không có bảo hiểm với việc thông qua chỉ thị chăm sóc sức khỏe cá nhân mới của tiểu bang. 

Chỉ thị đó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và yêu cầu người dân California phải có bảo hiểm sức khỏe đủ tiêu chuẩn trong cả năm.

Nhiều người đã có bảo hiểm sức khỏe đủ tiêu chuẩn, bao gồm các chương trình do chủ lao động tài trợ, bảo hiểm mua qua Covered California hoặc trực tiếp từ hãng 
bảo hiểm, Medicare và hầu hết các chương trình Medicaid.

Theo chỉ thị mới này, những người không duy trì bảo hiểm sức khỏe đủ tiêu chuẩn có thể phải đối mặt với khoản phạt tài chính trừ khi họ đủ tiêu chuẩn được miễn.

Nói chung, người nộp thuế không có bảo hiểm đảm bảo sẽ phải chịu khoản phạt $750 (được điều chỉnh hàng năm theo lạm phát) khi họ khai thuế thu nhập tiểu 
bang năm 2023 vào năm 2024.  Khoản phạt cho một trẻ phụ thuộc bằng một nửa khoản phạt cho một người lớn.

Khoản phạt được dựa trên thu nhập tại tiểu bang của quý vị và số người trong hộ gia đình quý vị.
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