Cuộc sống dễ dàng hơn một chút với

T

ín Dụng Thuế Thu Nhập Lao Động là dành cho những người
làm việc cho người nào khác hoặc sở hữu hay điều hành một
doanh nghiệp. Để có đủ điều kiện, quí vị phải có lợi tức thấp
hoặc trung bình. Nếu hội đủ điều kiện, quý vị phải nộp tờ khai
thuế liên bang để được hưởng Tín Dụng Thuế Thu Nhập Lao
Động dù quý vị không nợ thuế và không bị yêu cầu khai thuế.
Với Tín Dụng Thuế Thu Nhập Lao Động, quý vị có thể trả thuế
liên bang ít hơn, hoặc không phải trả thuế, hoặc nhận được tiền
lại. Số tiền Tín Dụng Thuế Thu Nhập Lao Động (EITC) thay đổi
căn cứ vào:
• nếu quý vị độc thân hay đã thành hôn, và
• nếu quý vị không có con, hoặc có nhiều con sống chung với
quý vị.

Muốn được hỗ trợ về thuế vụ hoặc chuẩn bi khai thuế? Hãy
chuẩn bị các tài liệu sau đây:
•
•
•
•

•

Tất cả những người hội đủ điều kiện hưởng EITC có bảy điểm
chung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Có thu nhập lao động
Có số An sinh Xã hội hợp lệ
Không khai thuế riêng biệt với hồ sơ kết hôn
Nói chung không phải là ngoại kiều tạm trú
Không phải là con có đủ điều kiện của người khác
Không nộp tờ khai thuế Mẫu 2555 hoặc Mẫu 2555-EZ
Có lợi tức đầu tư giới hạn

•
•
•
•

Bốn lỗi lầm phổ biến nhất khi nộp EITC:
1. Khai một đứa con mà không đáp ứng các điều kiện về tuổi
tác, quan hệ và cư trú
2. Khai thuế như người độc thân hoặc như chủ hộ gia đình nếu
đã thành hôn
3. Báo cáo dưới hoặc quá mức thu nhập hoặc chi phí
4. Số An sinh Xã hội và họ là không phù hợp

Bằng lái xe hợp lệ hoặc thẻ căn cước khác có dán hình của
quý vị và người hôn phối nếu khai chung
Thẻ An sinh Xã hội (SSN) hoặc một lá thư xác minh số An
sinh Xã hội của mọi người có tên trong tờ khai thuế
Ngày sinh của mọi người có tên trong tờ khai thuế
Tất cả các chứng từ lợi tức như: Các Mẫu W-2 và 1099,
An sinh Xã hội, thất nghiệp và các chứng từ khác như hưu
bổng, chứng khoán, tiền lãi và mọi văn kiện chứng minh
thuế khấu lưu. Nếu tự làm chủ, sở hữu hoặc điều hành một
doanh nghiệp, hãy đem theo mọi sổ sách lợi tức
Tất cả các sổ sách chi tiêu, như học phí, lãi vay nhà cửa,
hoặc thuế bất động sản. Nếu tự làm chủ, sở hữu hoặc điều
hành một doanh nghiệp, hãy đem theo tất cả các sổ sách chi
tiêu.
Một bản sao tờ khai thuế liên bang và tiểu bang năm trước
nếu có
Số hiệu ngân hàng (Bank routing number) và số hiệu tài
khoản để ký thác trực tiếp tiền bồi hoàn
Thông tin về việc chăm sóc con em phụ thuộc: tên và địa
chỉ người nhận tiền và số An sinh Xã hội hoặc một số nhận
dạng thuế khác
Cả vợ lẫn chồng phải ký những mẫu để gởi trực tuyến tờ
khai chung thuế

Người khai thuế của quý vị, có trả tiền hoặc tình nguyện, cần hỏi
nhiều câu hỏi để khai đúng thuế.

Những sai lầm có thể đình trệ phần EITC của tiền hoàn lại của quý vị cho đến khi điều chỉnh xong điều này. 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 phạt. Quý vị cũng có thể khai Mẫu đơn 8862
cho đơn xin bồi hoàn trong tương lai. Và, nếu IRS thấy rằng việc xin bồi hoàn không đúng là cố ý hoặc gian lận, chúng tôi có thể cấm không cho quý vị xin
EITC trong thời gian 2 hoặc 10 năm.

Quý vị có trả tiền cho người khai thuế cho quý vị không?
Nhớ chọn một người có thẻ Khai Thuế Chuyên nghiệp (PTIN) và nhớ ký tờ khai thuế. Muốn biết thêm thông tin làm sao để chọn
một người khai thuế, xin xem trang web irs.gov.
Xem thử quý vị có đủ điều kiện không.
www.irs.gov/eitc
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