NỘP THUẾ MIỄN PHÍ!
Bạn có thể nhận lại
tiền thuế đã nộp
thông qua các khoản
tín dụng thuế liên
bang và tiểu bang!

Tín Thuế Thu nhập Kiếm được (EITC) và Tín Thuế Trẻ em
(CTC) là các khoản tín dụng liên bang có thể được hoàn
trả lại cho bạn. California EITC (CalEITC) và Tín Thuế Trẻ
Nhỏ (YCTC) là các khoản tín dụng của tiểu bang mà có
thể mang về cho bạn nhiều tiền hơn nữa! Bạn cần phải
nộp thuế để nhận về các khoản tín dụng này.

Gọi 2-1-1 hoặc
tìm hiểu thêm tại
myfreetaxes.org!

Ai đủ điều kiện?

Những gì bạn cần

Làm thế nào để nộp hồ sơ

• Các cá nhân/gia đình có thu nhập
lên đến $57.500 mỗi năm có thể
được hỗ trợ nộp thuế trực tiếp
hoặc trực tuyến miễn phí

• Giấy tờ tùy thân kèm ảnh
• Thẻ An sinh Xã hội hoặc ITIN
của chính bạn và những người
phụ thuộc
• Các tài liệu thu nhập bao gồm
bất kỳ W2s hoặc 1099s nào
• Thông tin tài khoản ngân hàng
để gửi tiền trực tiếp
• Bản kê khai học phí hoặc lãi s
uất khoản vay của sinh viên
• Ngày bảo hiểm sức khỏe cho
bản thân và người phụ thuộc

• NHẬN HỖ TRỢ THUẾ MIỄN PHÍ
Gọi 2-1-1 hoặc truy cập myfreetaxes.org
để xem bạn có đủ tiêu chuẩn hay không và
đặt lịch hẹn. Các dịch vụ của VITA được cung
cấp ở nhiều ngôn ngữ. Hỗ trợ trực tiếp và trực
tuyến. Các quy định chống COVID bao gồm
các dịch vụ đưa đón tại một số địa điểm nhất
định.

• Các cá nhân và gia đình có thu
nhập lên đến $30.000 có thể đủ
điều kiện cho CalEITC và YCTC

• Các cá nhân và gia đình có thu nhập
lên đến $57.500 có thể đủ điều
kiện cho EITC và CTC của liên bang
• Người nộp ITIN (Mã số thuế cá
nhân) không có giấy tờ

Chương trình này được mang đến cho bạn
bởi EITC San Diego cOALITION và các đối tác:

• NỘP TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ
Nếu bạn không cần hỗ trợ khai thuế, bạn vẫn
có thể nộp hồ sơ trực tuyến miễn phí nếu đủ
điều kiện bằng cách truy cập myfreetaxes.org.

