
Không chịu thuế: Tín Thuế Trẻ Em, bao gồm các khoản thanh toán hàng tháng
năm 2021, không phải chịu thuế.
Không ảnh hưởng đến các phúc lợi khác: Việc nhận Tín Thuế Trẻ Em không ảnh
hưởng đến việc đủ điều kiện nhận hoặc giảm số tiền phúc lợi liên bang khác.
Đối với cha mẹ và người giám hộ hợp pháp: Bất kỳ ai, kể cả ông bà, là người
giám hộ hợp pháp đều có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em.

Gần như tất cả các gia đình đều đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em mở rộng

Gói Cứu Trợ Hoa Kỳ đã tăng số tiền tín thuế tối đa và cho phép hoàn lại toàn bộ Tín
Thuế Trẻ Em cho năm 2021. Ngay cả khi năm ngoái quý vị có thu nhập $0, quý vị vẫn
có thể xin nhận Tín Thuế Trẻ Em nếu con quý vị đủ điều kiện hưởng.
 
Nộp hồ sơ thuế của quý vị để nhận Tín Thuế Trẻ Em — từ bây giờ đến ngày 18
tháng 4 năm 2022
Tất cả các gia đình đủ điều kiện có thể nhận được toàn bộ tín thuế nếu họ kiếm
được tối đa $150,000 đối với gia đình có đủ vợ chồng hoặc $112,500 đối với gia đình
chỉ có cha hoặc mẹ vào năm 2021. Khi vượt quá ngưỡng thu nhập này, số tiền tín
thuế sẽ giảm dần.

 

 
 

NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CẦNNHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN
BIẾT VỀ TÍN THUẾ TRẺ EMBIẾT VỀ TÍN THUẾ TRẺ EM

Truy Cập ChildTaxCredit.gov để Biết Thêm Thông Tin

$3,600/trẻ với trẻ từ
0 đến 5 tuổi

$3,000/trẻ với trẻ từ 6
đến 17 tuổi



Nếu quý vị đã nhận được khoản thanh toán trước hàng tháng cho Tín Thuế Trẻ Em
từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021, quý vị có thể nhận phần tín thuế còn lại bằng
cách nộp hồ sơ khai thuế trong năm nay.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em nhưng chưa nhận được khoản
thanh toán trước, quý vị có thể xin nhận toàn bộ số tiền tín thuế khi nộp hồ sơ khai
thuế năm 2021.

Trợ Giúp Thuế MIỄN PHÍ
IRS triển khai hai chương trình cung cấp trợ giúp thuế MIỄN PHÍ cho những người
nộp thuế hội đủ điều kiện nhận: Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập với Tình Nguyện Viên (VITA)
và Tư Vấn Thuế cho Người Cao Tuổi (TCE). Tìm nhà cung cấp gần quý vị trên trang
irs.treasury.gov/freetaxprep.

Các tổ chức địa phương được liệt kê dưới đây cung cấp dịch vụ hỗ trợ thuế MIỄN
PHÍ cho những cư dân đủ điều kiện. Liên hệ với họ để xem quý vị có đủ điều kiện
hay không và sắp xếp cuộc hẹn.

Mùa khai thuế năm 2022 hiện đã mở và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 4.
Sở Thuế Vụ (IRS) khuyến khích mọi người nộp hồ sơ điện tử càng sớm càng tốt.
Chọn gửi tiền trực tiếp vào tài khoản sẽ giúp quý vị nhận tiền hoàn thuế nhanh
hơn.
Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS dành cho những người khai thuế
kiếm được $73,000 trở xuống vào năm 2021.
Truy cập trang web của IRS (irs.gov) để xem dịch vụ miễn phí, danh sách kiểm
tra hữu ích và Câu Hỏi Thường Gặp.
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Đừng bỏ lỡ số tiền được hưởng!


