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   אמריקנים של שיקולים בביטוח בריאות למעסיקים
 עובדים לא אמריקנים 

 2016במרץ  27מאת שאנה גליק, 

( דורש ACAשל ארה"ב )להלן: Patient Protection and Affordable Care Act -חוק ה
ממרבית האנשים החיים בארצות הברית להחזיק רמה מינימלית של כיסוי ביטוח רפואי 

( או, בהיעדר חריג רלוונטי, לשלם קנס לרשות מס ההכנסה. ביטוח רפואי מינימלי)להלן: 
חלים על רבים שאינם אזרחי ארה"ב הנוכחים  הביטוח הרפואי המינימליכללי הכיסוי של 

ועובדים כדין בארצות הברית, אך לא על כולם, ובכלל זה על אותם אנשים טבעיים 
(individuals :עובדים לא אמריקנים( המסווגים כעובדים )להלן.) 

של מעסיק אמריקני וחברי  עובדים לא אמריקנים( האם iמאמר זה מתמקד בשאלות: )
 הביטוח הרפואי המינימליהמשפחה של אותם אנשים טבעיים כפופים לדרישות הכיסוי של 

 יטוח רפואי מינימליב( אם כן, האם מעסיק מחוייב להציע את אותו כיסוי של ii; )ACA-שב
( מה הקנסות העלולים לחול על מעסיקים iiiלאותם אנשים טבעיים ולמשפחותיהם; )

 ביטוח רפואי מינימליבמקרה שלא מבוצע כיסוי  עובדיהם הלא אמריקניםאמריקנים ועל 
עובדים לא  ( אילו שיקולים נוספים הקשורים לביטוח רפואי חלים על iv)-ו ;כאמור

 ומעסיקיהם. אמריקנים

  מחוייבויות העובד

ביטוח רפואי להחזיק בכיסוי של  העובדים הלא אמריקניםדורש מכל  ACA-ככלל, ה
לחלק מהזמן, אם לא לכולו, שבו אותם עובדים גרים בארצות הברית, או, בהיעדר  מינימלי

. באופן ספציפי, מחוייבויות הכיסוי של חריג רלוונטי, לשלם קנס לרשות מס ההכנסה
למשך התקופה  עובדים לא אמריקניםחלות על  ACAשל  הביטוח הרפואי המינימלי

( לצרכי מס הכנסה resident aliensשבמהלכה אותם עובדים מסווגים כ"זרים תושבים" )
פדראלי של ארה"ב. אנשים טבעיים, שאינם אזרחי ארה"ב ואינם עובדים, אך הנמצאים 

(, עשויים גם כן עובדים לא אמריקניםוילדים של  וגרים באופן חוקי בארה"ב )כגון בני זוג
. קביעה זו חייבת ביטוח רפואי מינימלילהיות כפופים לאותם כללים בנוגע לכיסוי של 

 להיעשות על בסיס כל מקרה לגופו עבור כל אדם טבעי.

 מחוייבויות המעסיק

אינה גוררת  ביטוח רפואי מינימליביחס לכיסוי של  העובד הלא אמריקנימחוייבות 
ביטוח רפואי מחוייבות משפטית כלשהי מצד המעסיק להציע או לספק כיסוי כאמור של 

היא אישית של העובד, ואינה  העובד הלא אמריקני. מחוייבות עובד לא אמריקניל מינימלי
 עוברת למעסיקו של העובד.

 קנסות עובד ו/או מעסיק

או אנשים טבעיים אחרים )בני זוג או ילדים( כפופים לדרישות  עובד לא אמריקניאם 
, ביטוח רפואי מינימליאך אין להם כיסוי של  ACAשל  ביטוח רפואי מינימליהכיסוי של 

תשלום אזי אותם אנשים טבעיים עלולים לחוב בקנס לרשות מס ההכנסה הידוע כ"
הקנס  (.Individual Shared Responsibility Payment" )אחריות משותפת של היחיד

( מתוך הכנסת 2.5% – 2016( אחוז נתון )לשנת iהוא בסכום משתנה המחושב כגבוה מבין )
( סכום לכל אדם ii)-משק הבית של האנשים המגישים דו"ח מס הכנסה שנתי יחדיו, ו

(, 2,085$לילד, עם מקסימום תשלום למשפחה של  347$למבוגר,  695$ – 2016)לשנת 
פוף בשני המקרים לתקרה כללית. התקרה מבוססת על הפרמיה השנתית הממוצעת הכ

הידוע ככיסוי ב"רמת  ביטוח רפואי מינימלימערך מסויים או לרמה של כיסוי של -לתת
 של ממשלת ארה"ב שוק הביטוח הרפואיארד" הזמין באמצעות 

(Health Insurance Marketplace אתר המירשתת של בורסת הביטוח הרפואי( )– 
healthcare exchange website) לשנה ליחיד  2,484$עמד סכום הפרמיה על  2015(. לשנת

לשנה למשפחה עם חמש נפשות ומעלה. בחישוב האחוז הנתון של הכנסת  12,240$טבעי ועל 
מתוך הכנסת משק ( לנכות סכום נתון של הכנסה tax filersמשק הבית רשאים נישומים )

 רשות מס ההכנסה קבעה את סכום ההוצאה המותרת לניכוי על  2015הבית שלהם. לשנת 
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למשפחה הנישומה כאנשים נשואים הנישומים יחד, בכל  20,600$לאדם יחיד ועל  10,300$
 שנים. 65-אחד מהמקרים לנישומים בני פחות מ

נישומי מס הכנסה חייבים לציין על דו"חות המס הפדראלי שלהם, אם הם מחזיקים 
לקיומם או לא. נישום, שהגיש יחד עם בן זוג ו/או טוען  הביטוח הרפואי המינימליבכיסוי 

של תלויים )לדוגמא ילדים קטינים( בדו"ח מס ההכנסה שלהם, חייב גם לציין אם לבן הזוג 
. אם לאיזה מהאנשים הטבעיים האמורים ביטוח רפואי מינימליו/או לתלויים יש כיסוי של 

, אזי יוטל קנס חודשי בהתבסס על מספר החודשים במהלך ביטוח רפואי מינימליאין כיסוי 
ביטוח אחד מהאנשים הטבעיים במשק הבית להחזיק בכיסוי ה שבה נדרש כל שנת מס נתונ

תשלום , ולא החזיק בכיסוי כאמור. הנישום חייב לחשב ולציין את רפואי מינימלי
 ביטוח רפואי מינימלישאין להם כיסוי  המגיע בגין אנשים האחריות המשותפת של היחיד

לתקופה הנדרשת ו/או פטור רלוונטי כלשהו. תשלום הקנס נעשה כחלק מתשלום מס 
תשלום האחריות ההכנסה הפדראלי של הנישום לשנה הרלוונטית. היה וחייב אדם טבעי ב

אך אינו משלם אותו, אזי רשות מס ההכנסה תנכה תשלום כאמור  המשותפת של יחיד
 מתוך החזרי מס עתידיים.

ים מהקנס, ובכלל זה, אך מבלי להגביל לכך, פטורים המבוססים על קיימים מספר פטור
 ביטוח רפואי מינימלירמת הכנסה אישית נמוכה, אורך הזמן שבו אין לאדם טבעי כיסוי 

במהלך שנת מס מסויימת, ובנסיבות מסויימות עבור השנה הראשונה ו/או האחרונה, שבה 
 נחשב אדם טבעי לתושב זר.

זה . עובד לא אמריקנישל  תשלום האחריות המשותפת של יחידמעסיק אינו אחראי על 
 (Applicable Large מעסיק גדול רלוונטיהמצב אפילו עבור מעסיק הכשיר להיות 

Employer.כהגדרתו למטה( אך אינו מציע כיסוי ביטוח רפואי לעובדיו( )  

 החלופות העומדות לרשות העובד לכיסוי ביטוח רפואי

הביטוח )ואנשים טבעיים אחרים( הכפופים לדרישות הכיסוי של  עובדים לא אמריקנים
שוק הביטוח ( i)-רשאים להשיג כיסוי ביטוח רפואי מ ACAשל  הרפואי המינימלי

( תכנית כשירה https://www.healthcare.gov( ,)ii/של ממשלת ארה"ב ) הרפואי
( חברת ביטוח אמריקנית או iiiמעסיק, אם תכנית כאמור זמינה, או )ממומנת בידי 

עובדים . ראוי לבינלאומית, בין באופן ישיר או בין באמצעות סוכן, ברוקר או מוכר מקוון
לבחון חלופות אלה בהתבסס על מספר גורמים, ובכלל זה, אך מבלי להגביל  לא אמריקנים

ם, שירותים לא רפואיים המותאמים אישית או לכך, עלויות, השירותים הרפואיים המוצעי
, כגון היכולת לשוחח עם נציגיה של חברת הביטוח בשפת עובדים לא אמריקניםמסייעים ל

האם של העובד, והתחייבויות נמשכות כלשהן הקשורות לביטוח רפואי מתחום השיפוט 
(jurisdictionה"ביתי" של העובד. לא כל מוצרי הביטוח הזמינים מחברות )  ביטוח

, כך שיש להבהיר את ביטוח רפואי מינימליאמריקניות או בינלאומיות כשירים להיחשב כ
פרטי הביטוח קודם לרכישתו של כיסוי כאמור. כיסוי ביטוח רפואי הממומן על ידי מעסיק 

, אך יש לוודא זאת על בסיס ביטוח רפואי מינימליאמריקני כשיר באופן כללי להוות כיסוי 
)ואנשים טבעיים אחרים( הכפופים לדרישות  עובדים לא אמריקנים ו.כל מקרה לגופ

קנס האחריות רשאים להחליט שהם מעדיפים לשלם את  ביטוח רפואי מינימליהכיסוי של 
. ייתכן שבחירה זו אינה כה ביטוח רפואי מינימליהאישי מאשר לרכוש כיסוי  המשותפת

עשוי להחליט שלא להחזיק  קניהעובד הלא אמריבלתי הגיונית כפי שנראה בתחילה. 
בביטוח רפואי או, באופן שאפשר להבינו יותר, שכיסוי הביטוח הרפואי הנחשב למתאים 
ביותר על ידי העובד לצרכיו הפרטיים ולצרכי משפחתו הוא כיסוי שאינו כשיר להיחשב 

לראות  העובד הלא אמריקני. במצב כזה על ACA-על פי ה ביטוח רפואי מינימלילכיסוי 
-האישית הצפוי כחלק מהעלות של ביטוח בלתי תשלום האחריות המשותפתסכום של ב

 כשיר, ולהחליט אם הביטוח הבלתי כשיר הוא עדיין חלופה מועדפת.

 הגיגי סיום למעסיקים

ביטוח רפואי ככל הנראה יידרשו על פי חוק להחזיק בכיסוי  עובדים לא אמריקניםכיון ש
לפחות לחלק מהזמן העבודה שלהם בארצות הברית, אם לא כולו, או, בהיעדר  מינימלי

לרשות מס ההכנסה, הרי ראוי  תשלום אחריות משותפת של היחידפטור החל, לשלם 
 שאפילו מעסיקים שאינם מספקים הטבות ביטוח בריאות כלשהן ישקלו את העלויות 
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הקשורות לביטוח רפואי שיספוג עובד כרלוונטיות לשיעור הפיצויים של העובד, כשהם 
. סוגיית שיעור הפיצויים רלוונטית במיוחד עבור עובדים עובד לא אמריקנימעסיקים 

אוסר באופן כללי על מעסיקים לשלם לעובדים ישירות בגין עלות  ACA-בהווה, משום ש
רואה  ACA-הפרמיות של הביטוח הרפואי שלהם, או להשיב להם עלויות אלה, משום שה

בתשלום פרמיה ישיר או בהסדרי השבה כאמור כמשמשים כ"תכניות בריאות קבוצתיות", 
וי לציין, שמעסיקים המציעים מסויימות. רא ACAאשר באופן כללי אינן עומדות בדרישות 

לעובדיהם תכניות בריאות קבוצתיות בלתי תואמות, ובכלל זה תכניות המשיבות את עלות 
פרמיות הביטוח הרפואי, עשויים להיות כפופים לקנסות של רשות מס ההכנסה של עד 

ליום לעובד. רשות מס ההכנסה הסכימה שלא לאכוף קנסות אלה באופן זמני, לאחר  100$
. ACA-נחקק, על מנת לתת למעסיקים הזדמנות להתאים את המדיניות שלהם ל ACA-ש

, למעט ביחס לתכניות בריאות 2015ביוני  30מדיניות זו באה לסיומה, יחד עם זאת, ביום 
קבוצתיות מסויימות המוצעות על ידי מעסיקים, אשר בחרו באופן תקף לקבל מעמד של 

ראוי לציין, שמעסיקים העומדים בתנאים  רה"ב.לענין מס הכנסה פדראלי של א  Sתאגיד
מחוייבים להציע מידה מסויימת של  ACA" על פי מעסיקים גדולים רלוונטייםלהיות "

עובדים לא כיסוי ביטוח רפואי לעובדיהם במשרה מלאה ולתלויים בהם )הכוללים 
והתלויים בהם(, או לשלם פוטנציאלית קנס מבוסס מעסיק לרשות מס  אמריקנים

" דורשת חקירה מעסיק גדול רלוונטי. הקביעה אם מעסיק כשיר להיחשב "ההכנסה
עובדתית מאד ספציפית. באופן כללי, מעסיק שהיה לו ממוצע של חמישים עובדים או יותר 

השנה הקלנדרית הקודמת,  במשרה מלאה, ובכלל זה "שווה ערך" למשרה מלאה, במהלך
". עובדים "שווי ערך" למשרה מלאה נחשבים לעובדים מעסיק גדול רלוונטינחשב ל"

העובדים במשרה מלאה המבוססת על מספר העובדים  נוספים, שחובה לצרפם למצבת
במשרה חלקית המועסקים על ידי המעסיק, אם בכלל, ועל מספר השעות שעובדים אותם 

כוללות קווים מנחים מקיפים המפרטים את  ACAתקנות  עובדים במשרה חלקית.
המדדים לקביעת מספר העובדים במשרה מלאה של מעסיק נתון, ובכלל זה, מבלי להגביל 
לכך, את מספר השעות שחייב עובד לעבוד על מנת שייחשב כעובד במשרה מלאה, אם 

ה, כיצד לקבוע וכיצד לכלול חברים עונתיים בסגל העובדים במצבת העובדים במשרה מלא
את מספר העובדים "שווי הערך" למשרה מלאה בשירותו של מעסיק, ואת ההיקף שבו 
חברות קשורות, כולל חברות מחוץ לארצות הברית, צריכות לשלב את מצבת העובדים 
שלהם. קבלנים עצמאיים אינם נכללים בחישובים של עובדים במשרה מלאה או של 

אינם מחוייבים להציע כיסוי ביטוח  ולים רלוונטייםמעסיקים גדעובדים "שווי ערך", ו
 רפואי לקבלנים עצמאיים או לתלויים בהם.

לסיום, על מעסיקים לזכור, שלמעט מספר קטן של חריגים, מעסיקים אמריקנים 
מחוייבים לספק לעובדים )אך לא לקבלנים עצמאיים( הודעה בכתב בתחילת עבודתו של 

שוק ביטוח לזמינותו של כיסוי ביטוח רפואי באמצעות  הנוגעהעובד הכוללת מידע 
. חובת הודעה זו חלה על אנשים טבעיים ולמשפחותשל ממשלת ארה"ב ל הבריאות

או שהוא מציע כיסוי ביטוח  מעסיק גדול רלוונטימעסיקים אמריקנים, בין שהמעסיק הוא 
טוח רפואי כלשהו רפואי לעובדיו, בין שלא, או בין שעובדי המעסיק נרשמים לכיסוי בי

 הממומן בידי המעסיק, בין שלא.

 667 077-למידע נוסף אודות הנושאים עליהם בפרק זה, אנא צרו קשר עם שאנה גליק ב

 .sglick@swalegal.com-או ב 0793

 היאSWA. -משרד עו"ד שוועל וימפהיימר ושות'ת ויועצת בשאנה היא עו"ד אמריקאי
ותומכת במחלקת העבודה והתעסוקה, נותנת ייעוץ ביחס לחוק  חברה במחלקת התאגידים

הטיפול השווה לכל כיס של ארה"ב וביחס לנושאים אחרים הנוגעים הגנת המטופל ו
 לביטוח בריאות אמריקאי.

 

 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או דעה ביחס לעובדות ספציפיות. 
. אין לראות בהזמנה ליצור קשר שאנה גליק למידע נוסף בנושאים אלה, נא צרו קשר עם

 שידול לעבודה משפטית. כל מערכת יחסים חדשה של עורך דין/לקוח תאושר בכתב.
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