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Health Premium Hourly Cost Calculation 
 

The Living Wage Ordinance requires payment of an hourly health benefits rate to covered employees [San Diego 
Municipal Code §22.4220(a)]. At the employer’s discretion, this amount may be paid in full cash wages or applied 
toward the cost of health benefits. If the hourly cost of health benefits is less than the required rate, the 
difference must be added to the hourly wage as cash payment to meet the required full cash wage total. 

 
The following chart shows a method to calculate the hourly cost of health benefits for each employee and is 
accurate whether an employee works full-time or part-time. 

 
 

Procedure Calculation Method 
1) Determine annual health premium cost. Multiply individual employee’s monthly health premium 

cost by 12. 

2) Determine hourly health premium cost. Divide annual health premium cost by 2,080 
(40 hours x 52 weeks = 2,080 hours). 

3) Determine difference, if any. Subtract hourly health premium cost from required LWO 
hourly health benefits rate. 

4) Increase LWO cash wage, if necessary. If less than required LWO health benefits rate, difference must 
be added to hourly wage; if more than required health 
benefits rate, employer may not deduct from hourly wage. 

 Example  

1) Determine annual health premium cost. Monthly health premium cost = $320 
$320 x 12 = $3,840 

Annual health premium cost = $3,840 

2) Determine hourly health premium cost. Annual health premium cost = $3,840 
$3,840 ÷ 2,080 = $1.85 /hour 

Health premium cost = $1.85 /hour 

3) Determine difference, if any. 
 

Note: Use hourly LWO health benefits 
rate for the applicable fiscal year. 

LWO health benefits rate = $2.45 /hour 
Health premium cost = $1.85 /hour 

$2.45 – $1.85 = $0.60 
Difference = $0.60 /hour 

4) Increase LWO cash wage by this difference, 
if necessary. 

 
Note: Use hourly LWO wage rate 

for the applicable fiscal year. 

LWO wage rate = $12.21 /hour 
Difference = $0.60 /hour 
$12.21 + $0.60 = $12.81 

Adjusted LWO wage rate = $12.81 /hour 
$12.81 + $1.85 = $14.66 

LWO full cash wage = $14.66 /hour 
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Cálculo del Costo de la Prima de Salud por Hora 

La Ordenanza del Sueldo Digno requiere el pago del costo de la prima de salud por hora a los empleados 
cubiertos bajo el [Código Municipal de San Diego §22.4220(a)]. A discreción de la empresa, esta cantidad puede ser 
pagada en total como salarios en efectivo o aplicado al costo de los beneficios para cuidado de la salud. Si el costo por 
hora de los beneficios para el cuidado de la salud es menos que la tarifa requerida, la diferencia se debe agregar 
al salario por hora, como pago en efectivo para cumplir con el requerimiento total de salarios en efectivo. 

 
El siguiente cuadro muestra un método para calcular el costo por hora de los beneficios para el cuidado de la salud de 
cada empleado. Este método se puede aplicar ya sea que el empleado trabaje tiempo completo o tiempo parcial: 

 

Procedimiento Método de Calculo 
 

1) Determinar el costo por año de la prima del 
beneficio de cuidado de salud que recibe 
el empleado. 

 
Multiplique para cada empleado los costos de la prima 
mensual de cuidado de salud por 12. 

2) Determinar el costo por hora de la prima 
del beneficio de cuidado de salud que 
recibe el empleado. 

Divida el costo anual de la prima de cuidado de salud por 
2,080 (40 horas x 52 semanas = 2,080 horas). 

3) Determinar la diferencia, si la hubiera Reste el costo por hora de la prima de cuidado de salud con 
la tarifa requerida por el programa del Sueldo Digno (LWO). 

4) Aumentar el salario en efectivo de LWO, si 
es necesario. 

Si es menos que la tarifa requerida por el programa del 
Sueldo Digno (LWO), la diferencia se debe agregar al salario 
por hora, y si es más que la tarifa requerida, la empresa no 
puede reducir el sueldo por hora. 

 Ejemplo  

1) Determinar el costo por año del beneficio 
de cuidado de salud. 

Costo de la prima de salud mensual = $320 
($320 x 12 = $3,840) 

Costo por año de la prima de cuidado de salud = $3,840 

2) Determinar el costo por hora del beneficio 
de cuidado de salud. 

 
3) Determinar la diferencia, si la hubiera. 

Nota: Utilice la tarifa por hora de beneficios 
de cuidado de salud de LWO para 

el año fiscal que corresponda. 
 

4) Aumentar el salario en efectivo de LWO por 
esta diferencia, si es necesario. 

Nota: Utilice el salario por hora de LWO 
para el año fiscal que corresponda. 

Costo por año de la prima de cuidado de salud = $3,840 
$3,840 ÷ 2,080 = $1.85 /hora 

Costo por hora de la prima de cuidado de salud = $1.85 /hora 
 

Tarifa de cuidado de salud LWO = $2.45 /hora 
Costo de la prima de salud = $1.85 /hora 

$2.45 – $1.85 = $0.60 
Diferencia = $0.60 /hora 

 
Tarifa de Sueldo Digno de LWO = $12.21 /hora 

Diferencia = $0.60 /hora 
$12.21 + $0.60 = $12.81 

Salario ajustado de LWO = $12.81 /hora 
$12.81 + $1.85 = $14.66 

Salario Total en efectivo de LWO = $14.66 
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Tính toán chi phí theo giờ của Health Premium 
 

Pháp lệnh về mức lương đủ sống yêu cầu thanh toán mức trợ cấp sức khỏe theo giờ cho các nhân viên được bảo 
hiểm [Bộ luật Thành phố San Diego §22.4220 (a)]. Theo quyết định của người sử dụng lao động, số tiền này có thể 
được trả bằng tiền lương đầy đủ hoặc áp dụng cho chi phí trợ cấp sức khỏe. Nếu chi phí trợ cấp y tế theo giờ thấp 
hơn mức yêu cầu, thì phần chênh lệch phải được cộng vào tiền lương theo giờ dưới dạng thanh toán bằng tiền mặt 
để đáp ứng tổng số tiền lương đầy đủ theo yêu cầu. 
 
Biểu đồ sau đây cho thấy một phương pháp để tính toán chi phí lợi ích sức khỏe theo giờ cho mỗi nhân viên và chính 
xác cho dù một nhân viên làm việc toàn thời gian hay bán thời gian. 
 

Thủ tục Phương pháp tính toán 
1) Xác định chi phí bảo hiểm y tế hàng năm. Nhân chi phí bảo hiểm sức khỏe hàng tháng của từng nhân viên 

với 12. 

2) Xác định chi phí bảo hiểm sức khỏe theo giờ. Chia chi phí bảo hiểm y tế hàng năm cho 2,080   
(40 giờ x 52 tuần = 2,080 giờ). 

3) Xác định sự khác biệt, nếu có. Trừ chi phí bảo hiểm y tế theo giờ từ tỷ lệ lợi ích sức khỏe theo 
giờ LWO bắt buộc. 

4) Tăng lương tiền mặt LWO, nếu cần thiết. Nếu tỷ lệ phúc lợi sức khỏe LWO thấp hơn yêu cầu, sự khác biệt 
phải được thêm vào tiền lương theo giờ; nếu nhiều hơn mức trợ 
cấp sức khỏe yêu cầu, người sử dụng lao động không được khấu 
trừ vào tiền lương theo giờ. 

 Ví dụ  

1) Xác định chi phí bảo hiểm y tế hàng năm. Chi phí bảo hiểm y tế hàng tháng = $320 

$320 x 12 = $3,840  
Phí bảo hiểm y tế hàng năm = $3,840 

2) ) Xác định chi phí bảo hiểm sức khỏe theo giờ. Phí bảo hiểm y tế hàng năm = $3,840 

$3,840 ÷ 2,080 = $1.85 /giờ 
Phí bảo hiểm y tế = $1.85 /giờ 

3) Xác định sự khác biệt, nếu có. 
 

Lưu ý: Sử dụng mức trợ cấp sức khỏe 
LWO theo giờ cho năm tài chính hiện 
hành. 

Tỷ lệ lợi ích sức khỏe LWO = $2.45 /giờ     
Phí bảo hiểm y tế = $1.85 /giờ 

$2.45 – $1.85 = $0.60  
Chênh lệch = $0.60 /giờ 

4)  Tăng lương tiền mặt LWO, nếu cần thiết. 
 

Lưu ý: Sử dụng mức lương LWO theo 
giờ cho năm tài chính hiện hành. 

Mức lương LWO = $ 12.21 / giờ             
Chênh lệch = $ 0.60 / giờ 

$12.21 + $0.60 = $12.81 

                   Mức lương LWO đã điều chỉnh = $12.81 / giờ 

$12.81 + $1.85 = $14.66  
Mức lương đầy đủ của LWO = $14.66 / giờ 
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