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Vì sao tôi sẽ nhận được mẫu đơn này và tôi làm gì với nó?
Mẫu đơn thuế này cung cấp thông tin mà chúng tôi sẽ gởi đến cho Sở Thuế (IRS) về bảo hiểm y tế của quý  
vị trong năm tính thuế. Dù quý vị có nộp thuế hay không, thì hãy giữ mẫu đơn này để lưu hồ sơ của mình.

Để tìm xem quý vị có phải nộp thuế hay không hoặc nên nộp thuế cho dù việc đó không bắt buộc, hãy truy 
cập vào www.irs.gov hoặc hỏi ý kiến một chuyên viên thuế.

Tất cả bảo hiểm Apple Health có là bảo hiểm thiết yếu tối thiểu không?
Tất cả bảo hiểm Apple Health không là bảo hiểm thiết yếu tối thiểu. Chỉ những cá nhân đã có bảo hiểm  
thiết yếu tối thiểu trong năm tính thuế sẽ được liệt kê trên mẫu đơn 1095-B. 

Thông tin không đúng hay thiếu từ  
1095-B của tôi thì sao?
Liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Về Trợ Cấp  
Medical của Health Care Authority để nói trực  
tiếp với một đại diện bộ phận dịch vụ khách hàng tại 
1-800-562-3022.

Nếu tôi cần một mẫu đơn thay thế thì sao? 
Chọn một trong số các tùy chọn sau đây để yêu cầu một mẫu đơn thay thế: 
•  Trực tuyến: https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ (chọn “1095-B” từ trình đơn thả xuống) 
•  Điện thoại: 1-800-562-3022 

Một Thông Báo Quan Trọng từ Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe

Để biết thêm thông tin về bảo hiểm Apple Health và mẫu đơn 1095-B, hãy đến:  
www.hca.wa.gov/1095-b

Mẫu Đơn 1095-B của IRS kèm theo dành cho mỗi người đã nhận được bảo hiểm thiết yếu  
tối thiểu thông qua Washington Apple Health (Medicaid) trong một hoặc nhiều tháng của 
năm tính thuế.

Các câu hỏi & nguồn tài liệu về thuế

Gọi 2-1-1

Hoặc Thông Tin Đường Dây  
Nóng Clear 1-888-201-1014

Đi đến: www.irs.gov

Đừng gởi lại mẫu đơn này cho HCA. Giữ mẫu đơn 1095-B để lưu hồ sơ của quý vị. 


