
  

    

  

  

    

   

   

    

  

   

     

     

     

     

    

   

   

   

   

     

     

  

  

 

 

 

       

  

                 

              

 

IRS Certified Volunteers Providing
 
FREE  TAX  PREPARATION

IRS VITA/TCE return preparation sites are operated by certified volunteers. Site operating hours and 

services offered may be limited. In addition, by law, some sites provide priority services to seniors. Please 

be advised that you may not be immediately served. Your patience and understanding are appreciated. 

Will Prepare 

• Wages, salaries, etc. (Form W-2) 

• Interest Income (Form 1099-INT) 

• Dividends Received (Form 1099-DIV) 

• State Tax Refunds (Form 1099-G) 

• Unemployment Benefits (Form 1099-G) 

• IRA Distributions (Form 1099-R) 

• Pension Income (Forms 1099-R, RRB-1099-R, CSA-1099) 

• Social Security Benefits (Form SSA-1099, RRB-1099) 

• Simple Capital Gain/Loss (Form 1099-B) limited 

• Sale of Home (Form 1099-S) limited 

• Prior Year and Amended Returns 

• Self-Employed Income (Form 1099-MISC, Form 1099-NEC) 

limited 

• Gambling Winnings (Form W-2G) 

• Cancellation of Debt (Form 1099-C) limited 

• Health Savings Accounts (Form 1099-SA) limited 

• Itemized Deductions limited 

• Education  Credits  (Form  1098-T) 

• Child  Tax  Credit 

• Earned  Income  Credit 

• Health  Insurance  Statements  (Forms  1095-A,  B  or  C) 

• Credits for Sick Leave and Family Leave for Certain Self-

Employed  Individuals (Form  7202) 

• Economic Impact Payment  (Recovery Rebate  Credit) 

Will Not Prepare 
• Form  W-7  (application  for  Individual  Taxpayer  Identification 

Number  (ITIN)  ) • Schedule  C  with  loss,  depreciation  or  business  use  of  home 

• Complicated  Schedule  D  (capital  gains  and  losses) • Returns  with  casualty/disaster  losses 

• Form SS-5 (request  for Social Security  Number) 

• Form  8606 (non-deductible IRA) Please  see  a  

professional  preparer 

for assistance  with 

complicated  returns. 

• Form 8814  (child  taxed  at  parent’s tax  rate) 

• Form  SS-8  (determination  of  worker  status  for  purposes  of 

federal  employment  taxes  and  income  tax  withholding) 

• Parts  4  &  5  of  Form  8962  (Allocation  of  Policy  Amounts, 

Alternative  Calculation  for  Year  of  Marriage) 

What to Bring 

• For  married  filing  joint,  both  spouses  must  be  present 

• Government  issued  photo  identification  for  you  and  your 

spouse  (if married) 

• Social  Security  cards  or  Individual  Taxpayer  Identification 

Number  documents  for  you,  your  spouse,  and/or  dependents 

• Birth  dates  for  you,  spouse,  and/or  dependents 

• A  copy  of  last  year’s  tax  return 

• All  Forms  W-2  and  1099 

• Letter  6419  (en-sp)  - Advance  Child  Tax  Credit  Payments 

• Forms  1095-A,  B  or  C  (ACA  Statements) 

• Information  for  other  income 

• Information  for  all  deductions  (including  charitable 

contributions)/credits 

• Total  paid  to  day  care  provider  and  their  tax  ID  number 

• For  direct  deposit  of  refund,  proof  of  account  and  bank’s 

routing  number 

• For  prior  year  returns,  copies  of  income  transcripts  from  IRS 

(and state, if applicable) 

• Notice  1444-C,  Your  2021  Economic  Impact  Payment 

Site Name: 

Location: 

Days: 

Hours: 

IRS e-file is fast, more accurate, secure, and simple. 
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Thiện Nguyện Viên Có Chứng Nhận Của Sở Thuế Vụ Cung Cấp
 

KHAI THUẾ  MIỄN PHÍ  

Các địa điểm khai thuế VITA/TCE của Sở Thuế Vụ được các thiện nguyện viên có chứng nhận điều hành. Giờ hoạt động của địa điểm 

và các dịch vụ được cung cấp có thể bị giới hạn. Ngoài ra, theo luật, một số địa điểm cung cấp các dịch vụ ưu tiên cho người cao 

niên. Xin lưu ý rằng quý vị có thể không được phục vụ ngay lập tức. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị. 

Sẽ Khai 

• Tiền lương, tiền công, v.v. (Mẫu  W-2) 

• Thu Nhập Từ  Lãi Suất (Mẫu 1099-INT) 

• Cổ  Tức Được Nhận (Mẫu 1099-DIV) 

• Tiền Hoàn Thuế  Tiểu Bang (Mẫu 1099-G) 

• Trợ  Cấp Thất Nghiệp (Mẫu 1099-G) 

• Khoản Phân Phối IRA (Tài Khoản Hưu Trí Cá Nhãn) (Mẫu 1099-R) 

• Thu Nhập Hưu Trí (Mẫu 1099-R, RRB-1099-R, CSA-1099) 

• Quyền Lợi An Sinh Xã Hội (Mẫu SSA-1099, RRB-1099) 

• Tiền Lời/Lỗ  Khi Bán Tài Sản Đơn Giản (Mẫu 1099-B) có giới hạn 

• Bán Nhà (Mẫu 1099-S) có giới hạn 

• Khai Thuế  Năm Trước Và Sửa Đổi 

• Thu Nhập Tự  Doanh (Mẫu 1099-MISC, Mẫu 1099-NEC) có giới hạn 

• Thắng Cờ  Bạc (Mẫu W-2G) 

• Hủy Nợ  (Mẫu 1099-C) có giới hạn 

• Các Tài Khoản Tiết Kiệm Y Tế  (Mẫu 1099-SA) có giới hạn 

• Các Khoản Khấu Trừ  Được Liệt Kê có giới hạn 

• Tín Khoản Giáo Dục (Mẫu 1098-T) 

• Tín Thuế  Trẻ  Em 

• Tín Thuế  Thu Nhập Do Lao Ðộng 

• Bảng Kê Bảo Hiểm Y Tế  (Mẫu 1095-A, B hoặc C) 

• Tín Thuế  Cho Nghỉ  Bệnh Và Nghỉ  Phép Gia Đînh Dânh Cho Một 

Số  Cá Nhân Tự  Kinh Doanh (Mẫu 7202) 

• Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế  (Tín Thuế  Trợ  Cấp Phục Hồi) 

• Mẫu W-7 (nộp đơn xin Mã Số  Thuế  Cá Nhân (ITIN) ) 
Sẽ Không Chuẩn Bị 

• Các tờ  khai với các khoản thiệt hại do tai họa/thiên tai 
• Bảng C với lỗ, khấu hao hoặc sử  dụng nhà cho mục đích kinh  doanh 

• Bảng D Phức Tạp (lãi vốn và lỗ  vốn) 

• Mẫu SS-5 (yêu cầu Số  An Sinh Xã Hội) 
Vui lòng  gặp một chuyên viên 

khai thuế  chuyên nghiệp để  

được trợ  giúp đ ối với các tờ  

khai thuế  phức tạp.  

• Mẫu 8606 (IRA  không khấu trừ) 

• Mẫu 8814 (trẻ  em bị  đánh  thuế  với tỉ  suất thuế  của cha/mẹ) 

• Mẫu SS-8 (xác định tư cách người lao động cho mục đích khấu lưu thuế 

thu nhập và các  loại thuế  liên bang) 

• Phần 4 & 5 của Mẫu 8962 (Phân Bổ  Các Khoản Chính Sách, Tính Toán 

Thay Thế  cho Năm Kết Hôn) 

Quý Vị Cần Mang Theo 

• Đối với những người là vợ  chồng khai chung hồ  sơ thuế, cả  hai vợ  chồng 

cần phải có mặt 

• Thẻ  định danh do chính phủ  cấp của quý vị  vâ người phối ngẫu của quý  vị 

(nếu đã kết hôn) 

• Thẻ  An Sinh Xã Hội hoặc các văn kiện Mã Số  Thuế  Cá Nhân cho quý  vị, 

người phối ngẫu, và/hoặc người phụ  thuộc của quý  vị 

• Ngày sinh của quý  vị, người phối ngẫu, và/hoặc người phụ  thuộc của quý  vị 

• Một bản sao của tờ  khai thuế  năm ngoái 

• Tất cả  Mẫu W-2 và 1099 

• Thư 6419 (Tiếng anh –  tiếng TBN) –  Các Khoản Trả  Trước Tín Thuế  Trẻ  Em 

• Các Mẫu 1095-A, B hoặc C (Các Tờ  Khai ACA) 

• Thông tin về  các nguồn thu nhập khác 

• Thông tin cho các  khoản khấu trừ  (bao gồm từ  thiện/đóng góp) / tín thuế 

• Tổng các  khoản đã trả  cho nhà cung cấp dịch vụ  chăm sóc ban ngây vâ 

mã số  thuế  của họ 

• Để  ký thác trực tiếp khoản hoàn trả, bằng chứng tài khoản ngân hàng và 

số  định tuyến ngân hàng 

• Đối với các tờ  khai năm trước, bản sao bản ghi thu nhập từ  IRS  (và tiểu 

bang, nếu áp dụng) 

• Thông Báo  1444-C, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế  2021 của Quý Vị 

Tên địa điểm:
 

Địa chỉ:
 

Ngày:
 

Giờ:
 

Khai thuế bằng phương thức điện tử (e-file) của IRS nhanh chóng, 

chính xác hơn, an toân vâ đơn giản. 
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