
câu hỏi và 
câu trả lời

Cuộc sống dễ dàng hơn một chút với

EITC có cho những người làm ra ít hơn $53,505. Nếu quý vị hội 
đủ điều kiện, tín thuế này có thể có giá trị đến $6,269 trong năm 
nay. Như vậy, quý vị có thể phải trả thuế liên bang ít hơn hoặc 
thậm chí được hoàn lại tiền. EITC cung cấp trợ lực để giúp quý vị 
trả hóa đơn hoặc tiết kiệm cho lúc gặp khó khăn.

Cứ tưởng tượng những gì quý vị có thể làm với EITC.

Xem quý vị có đủ điều 
kiện không.
www.irs.gov/eitc
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EITC là gì?
EITC là tín thuế cho những người làm việc cho người khác hoặc 
điều hành một doanh nghiệp hoặc nông trại. Để hội đủ điều kiện, 
lợi tức mà quý vị làm ra phải ít hơn $53,505. Năm nay, tín thuế 
nằm trong khoảng từ $2 đến $6,269. Số tiền này tùy theo:

• quý vị là người độc thân hay đã kết hôn
• nếu quý vị không có con, hoặc số người con quý vị có
• số tiền quý vị làm ra.

Quý vị phải nộp đơn khai thuế liên bang để được hưởng EITC 
ngay cả khi quý vị không nợ thuế và không bắt buộc phải nộp. 
EITC là một trợ lực để giúp quý vị trả các hóa đơn, sửa chữa nhà 
cửa của quý vị, hoặc tiết kiệm cho lúc gặp khó khăn.

Tôi có đủ điều kiện để hưởng EITC trong năm 2016 
không?
Quý vị có thể được hưởng nếu đáp ứng các quy tắc để xin 
hưởng tín thuế.

• Quý vị phải có lợi tức từ công việc làm hoặc tự doanh
• Tổng số lợi tức quý vị làm ra phải  dưới:

• $14,880 ($20,430 nếu đã kết hôn khai thuế chung) không có 
con hợp tiêu chuẩn,

• $39,296 ($44,846 nếu đã kết hôn khai thuế chung) với một 
đứa con hợp tiêu chuẩn,

• $44,648 ($50,198 nếu đã kết hôn khai thuế chung) với hai 
đứa con hợp tiêu chuẩn,

• $47,955 ($53,505 nếu đã kết hôn khai thuế chung) với ba 
hoặc nhiều đứa con hơn hợp tiêu chuẩn.

• Lợi tức đầu tư của quý vị (chẳng hạn như tiền lãi) phải là 
$3,400 hoặc thấp hơn.

• Tình trạng đệ nộp của quý vị không thể là đã kết hôn nhưng 
khai thuế riêng.

• Quý vị phải là một công dân Hoa Kỳ hoặc là người nước ngoài 
thường trú suốt năm, hoặc một người nước ngoài không phải 
cư dân kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hay là người nước 
ngoài thường trú và nộp đơn khai thuế chung.

• Quý vị và người hôn phối, nếu khai thuế chung, phải có số An 
Sinh Xã Hội, hợp lệ để làm việc được cấp vào ngày hoặc trước 
ngày đáo hạn khai thuế (gồm cả thời gian kéo dài).

• Quý vị và người phối ngẫu của quý vị, nếu khai thuế chung, 
không thể là một đứa con hợp tiêu chuẩn của người khác.

• Quý vị, và người phối ngẫu của quý vị, nếu khai thuế chung, 
phải có một đứa trẻ đủ tiêu chuẩn hoặc quý vị phải:
• là 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm nay,
• sống ở Hoa Kỳ* hơn nửa năm, và
• không hội đủ điều kiện là một người thuộc quyền của một 

người khác.

 * Nhân viên quân sự Hoa Kỳ tòng sự lâu dài ở ngoài nước Mỹ 
được coi là sống ở Hoa Kỳ trong khi tòng sự.

Ai là một đứa trẻ hợp tiêu chuẩn?
Một đứa trẻ đáp ứng với mối quan hệ, tuổi tác, cư trú, và khai 
thuế chung khi được kiểm tra là một đứa trẻ đủ tiêu chuẩn. Số 
tiền tín thuế của quý vị có thể nhiều hơn nếu quý vị có một đứa 
trẻ đáp ứng tất cả các điều sau đây:

• là con trai, con gái, con riêng, con nuôi, anh, chị em, anh em 
trai cùng một phụ huynh, chị em gái cùng một phụ huynh, anh 
em trai ghẻ, chị em gái ghẻ hoặc là một hậu duệ của các người 
trên.

• Vào cuối năm nay là:
• trẻ tuổi hơn quý vị (hoặc người phối ngẫu của quý vị nếu khai 

thuế chung) và dưới 19 tuổi, hoặc trẻ tuổi hơn quý vị (hoặc 
người phối ngẫu của quý vị nếu khai thuế chung), dưới 24 
tuổi và là một sinh viên toàn thời gian, hoặc bất cứ tuổi nào 
nếu bị khiếm khuyết vĩnh viễn hoặc hoàn toàn vào bất cứ lúc 
nào trong năm.
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• Phải không nộp đơn khai thuế chung, trừ khi nộp đơn chỉ để 
được tiền hoàn trả mà thôi và cả hai người phối ngẫu không bắt 
buộc phải nộp đơn khai thuế.

• Sống với quý vị ở Hoa Kỳ hơn nửa năm.

Một đứa trẻ được nhận làm con nuôi, kể cả một đứa trẻ được cho 
làm con nuôi, được coi là đứa con của chính quý vị.

Một đứa con nuôi tạm là một đứa trẻ được giao cho quý vị bởi một 
cơ quan giao trẻ có phép hoặc bởi một tòa án.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có cùng đứa con hợp tiêu 
chuẩn giống như một người khác?
Nếu hai hay nhiều người có cùng một đứa trẻ hợp tiêu chuẩn để 
hưởng EITC, miễn thuế thuộc quyền, tín thuế trẻ em, tình trạng 
đệ nộp của chủ gia hộ, hoặc tín thuế cho chi phí chăm sóc trẻ em 
và người thuộc quyền, thì chỉ có một người có thể khai đứa trẻ 
hợp tiêu chuẩn để được hưởng tất cả những lợi ích này. Các điều 
lệ đặc biệt áp dụng cho phụ huynh nào ly dị, ly thân hoặc không 
sống chung. Nên xem Ấn Phẩm 596 để biết thêm thông tin. Người 
khai đứa trẻ mà không phải là phụ huynh của đứa trẻ phải có AGI, 
Tổng Lợi Tức Được Điều Chỉnh, cao hơn so với phụ huynh đứa 
trẻ.

Nếu không, quý vị phải quyết định ai sẽ khai để hưởng lợi ích, kể 
cả EITC, khi khai đứa trẻ đủ tiêu chuẩn. Nếu quý vị không thỏa 
thuận được, và nhiều hơn một người sử dụng cùng một đứa trẻ, 
các quy tắc quyết định người thắng sẽ được áp dụng.

Các quy tắc quyết định người thắng là gì?
Các quy tắc quyết định người thắng cho biết đứa trẻ chỉ được coi 
là một đứa trẻ hợp tiêu chuẩn của:

• Cha mẹ, nếu họ khai thuế chung, hoặc
• Phụ huynh, nếu chỉ một trong những người này là phụ huynh 

của đứa trẻ, hoặc
• Phụ huynh mà đứa trẻ sống chung thời gian lâu nhất trong năm, 

nếu hai người là cha mẹ và họ không khai thuế chung với nhau, 
hoặc

• Phụ huynh với AGI cao nhất, nếu đứa trẻ sống với mỗi phụ 
huynh cùng một thời gian giống nhau trong năm và họ không 
khai thuế chung với nhau, hoặc

• Người có AGI cao nhất nếu không có phụ huynh nào có thể khai 
đứa trẻ như một đứa con hợp tiêu chuẩn, hoặc

• Một người có AGI cao hơn so với phụ huynh nào mà cũng có 
thể khai đứa trẻ như một đứa con hợp tiêu chuẩn nhưng lại 
không làm điều này.

Một số An Sinh Xã Hội hợp lệ là gì?
Quý vị (và người phối ngẫu nếu khai thuế chung) phải có một số 
SSN hợp lệ để xin hưởng EITC. Bất cứ đứa trẻ đủ tiêu chuẩn nào 
được liệt kê trên Bản khai EIC cũng phải có một số SSN hợp lệ để 
đi làm. Tất cả các số An Sinh Xã Hội dùng để xin EITC phải được 
cấp vào ngày hoặc trước ngày đáo hạn khai thuế (gồm cả thời 
gian kéo dài). Quý vị không được nộp đơn xin tín chỉ trễ hơn đối 
với khai thuế gốc trễ hạn hoặc khai thuế điều chỉnh. Số An Sinh 
Xã Hội chỉ được cấp bởi Cơ Quan An Sinh Xã Hội. Để có được số 
này, quý vị phải chứng minh mình có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc tình 
trạng di trú, tuổi tác, và danh tánh.

• Nếu quý vị là một người nước ngoài không phải là một thường 
trú nhân và có thẻ An Sinh Xã Hội trong đó có ghi CHỈ CÓ HIỆU 
LỰC ĐỂ LÀM VIỆC VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA DHS, thì quý vị 
có số SSN hợp lệ để hưởng EITC.

• Nếu quý vị lấy số an sinh xã hội chỉ để hưởng một lợi ích được 
trợ cấp của liên bang, chẳng hạn như Medicaid, thì số đó không 
hợp lệ để hưởng EITC. Thẻ An Sinh Xã Hội thường có ghi 
KHÔNG CÓ HIỆU LỰC ĐỂ LÀM VIỆC.

• Nếu quý vị (hoặc người phối ngẫu nếu khai thuế chung) có Số 
Nhận Diện Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification 
Number, hay ITIN), số đó không có hiệu lực để xin hưởng EITC.

• Nếu một đứa trẻ có một ITIN hoặc Số Nhận Diện Người Đóng 
Thuế Nhận Con Nuôi (Adoption Taxpayer Identification Number, 
hay ATIN), số đó không hợp lệ để khai đứa trẻ để hưởng EITC.

Lợi tức do lao động là gì? 
Đó là lợi tức quý vị kiếm ra khi làm việc cho chính mình hoặc cho 
một chủ nhân. Dưới đây là một số thí dụ về lợi tức do lao động:

• tiền công, tiền lương và tiền boa phải chịu thuế
• lợi tức thuần từ tự làm chủ hoặc tự điều hành kinh doanh
• lợi tức gộp nhận được với tư cách là một nhân viên theo luật 

định

Lợi tức do lao động không bao gồm:

• các lợi ích của nhân viên không chịu thuế như trợ cấp giáo dục
• lương hưu, tiền cấp dưỡng phối ngẫu, tiền cấp dưỡng con, và 

Trợ Cấp Tạm Thời cho các Gia Đình Nghèo (TANF)

Các quy tắc đặc biệt về lợi tức do lao động được áp dụng cho các 
thành viên của Quân Lực Hoa Kỳ trong vùng chiến sự, các thành 
viên của hàng giáo sĩ, và những người có lợi tức hưu trí khuyết 
tật.

Làm thế nào để tôi chiết tính EITC của tôi?
Nếu quý vị hội đủ điều kiện để xin hưởng, quý vị có thể tự chiết 
tính tín thuế hoặc nhờ IRS chiết tính cho quý vị. Quý vị có thể 
dùng hỗ trợ EITC tại www.irs.gov/eitc để giúp quý vị hoặc dùng 
Ấn bản 596, Tín Thuế Lợi Tức, cho các điều kiện, các bảng chiết 
tính và các thí dụ.

Hãy nhớ:

• Nếu quý vị đang khai một đứa trẻ hợp tiêu chuẩn, quý vị phải 
điền đầy đủ và đính kèm Bản khai EIC vào giấy khai thuế của 
mình.

• Nếu đơn xin EITC bị IRS từ chối hoặc bị giảm vì bị kiểm tra, 
quý vị có thể cần đính kèm Mẫu đơn 8862, Thông Tin về việc 
xin Hưởng Tín Dụng Lợi Tức sau khi bị Bác Bỏ (Information to 
Claim Earned Income Credit After Disallowance), với tờ khai 
thuế.

Điều gì sẽ xảy ra nếu làm lỗi trong đơn xin EITC?
Nhớ kiểm tra kỹ càng đơn cin EITC. Nếu IRS kiểm tra đơn khai 
thuế của quý vị và thấy rằng phần EITC là không đúng, quý vị phải 
trả lại số tiền EITC quý vị đã nhận vì sai lầm cùng với tiền lời và 
tiền lời. Quý vị có thể phải nộp Mẫu đơn 8862, Tin về Xin Hưởng 
Tín Chỉ Lợi Tức Do Lao Động Sau Khi Bị Bác Bỏ (Information To 
Claim Earned Income Credit After Disallowance), để nộp lại đơn 
xin EITC. IRS có thể tính lệ phí về việc chính xác hoặc lỗi lầm. 
Hoặc, quý vị có thể bị cấm không cho nộp đơn xin EITC từ 2 đến 
10 năm.

Làm thế nào để tôi được giúp đỡ?
• Đến www.irs.gov/eitc để được thông tin miễn phí và được 

Trợ Tá EITC tương tác để xem quý vị có thể đủ tiêu chuẩn 
hay không và ước tính số tiền EITC của mình.

• Đến văn phòng Tình Nguyện Viên Trợ Giúp Khai Thuế Lợi 
Tức (VITA) để được giúp đỡ và chuẩn bị khai thuế miền phí. 
Gọi số 1-800-906-9887 để tìm văn phòng.

• Sử dụng Free File (Nộp Đơn Miễn Phí) tại www.irs.gov, để 
nộp đơn trực tuyến miễn phí qua nhu liệu thương mại có sẵn 
để khai thuế.

• Tìm một chuyên viên khai thuế đủ tiêu chuẩn; tìm chỉ dẫn để 
chọn trên irs.gov, chữ then chốt: Choose Preparer.

• Gọi 1-800-829-4059 nếu quý vị có thể tiếp cận với thiết bị 
TTY / TDD cho người khiếm thính.
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