For More Information
Check out our EITC Assistant, an interactive
tool that shows you whether or not you qualify
to claim the credit, and why. Available on
www.irs.gov/eitc, or ask your tax preparer.

Muốn biết thêm thông tin
Tham vấn với Phụ Tá EITC (EITC Assistant) của chúng
tôi, là một công cụ tương tác cho biết quý vị có hội
đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin tín thuế hay không, và lý
do. Có đăng trên www.irs.gov/eitc, hoặc hỏi người
làm bản khai thuế cho quý vị.
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EITC

Don’t guess. Know.

The earned income credit (EIC) is a tax credit
for certain people who work, but don’t earn
high incomes. A tax credit usually means more
money in your pocket. It reduces the amount of
tax you owe. The EIC may also give you a refund.
You should meet certain requirements to be
eligible. Here are the rules:
❙❙ Must have earned income
❙❙ Must have a valid Social Security Number
❙❙ Cannot have much investment income
❙❙ Generally, must be a U.S. citizen or resident
alien the entire year
❙❙ Cannot use “married filing separate” filing status
❙❙ Cannot be a qualifying child of another person
❙❙ If you do not have a qualifying child, you must:
• Be age 25 but under 65 at the end of the year,
• Live in the United States for more that half
the year, and
• Not qualify as a dependent of another person
❙❙ U.S. Military personnel on extended active duty
outside the United States are considered to
live in the United States while on active duty.
❙❙ Cannot file Form 2555 or 2555-EZ (related to
Foreign Earned Income)
Taxpayers who qualify and claim the credit could
pay less federal tax, pay no tax, or receive a refund.

Four Most Common EITC Filing Errors
1. Claiming a child who’s not a qualifying child

Đừng Đoán. Nên Biết Rõ.
Tín Thuế Lợi Tức (Earned Income Credit, hay EITC) là
cách giảm thuế cho người đi làm, nhưng không có lợi
tức cao. Tín thuế thường có nghĩa là thêm tiền vào túi
của quý vị. Tín thuế giảm số tiền thuế quý vị thiếu. EIC
cũng có thể hoàn tiền thuế cho quý vị. Quý vị cần phải
đáp ứng một số đòi hỏi mới hội đủ tiêu chuẩn. Sau đây
là các điều lệ:
❙❙ Phải có lợi tức từ việc làm
❙❙ Phải có số An Sinh Xã Hội hợp lệ
❙❙ Không được có nhiều lợi tức từ đầu tư
❙❙ Nói chung, phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người ngoại
quốc thường trú trong cả năm
❙❙ Không được khai theo tình trạng “người đã lập gia
đình nộp đơn riêng rẽ”
❙❙ Không được là trẻ hội đủ tiêu chuẩn của người khác
❙❙ Nếu không có trẻ hội đủ tiêu chuẩn, quý vị phải:
• Được 25 tuổi nhưng dưới 65 tuổi vào cuối năm,
• Cư trú tại Hoa Kỳ hơn phân nửa (1/2) năm, và
• Không hội đủ tiêu chuẩn là người thuộc quyền của
người khác
❙❙ Nhân viên Quân Lực Hoa Kỳ đồn trú lâu dài ở hải ngoại
được coi là cư trú tại Hoa Kỳ trong thời gian tại ngũ.
❙❙ Không được nộp Mẫu 2555 hoặc 2555-EZ (liên
quan đến Lợi Tức từ Việc Làm ở Hải Ngoại (Foreign
Earned Income))
Người đóng thuế nào hội đủ tiêu chuẩn và nộp đơn xin
tín thuế có thể được giảm thuế liên bang, miễn thuế,
hoặc hoàn thuế.

2. Married taxpayers who incorrectly file as
single or head of household

BỐN sai sót phổ biến nhất khi
nộp đơn xin EITC:

3. Misreporting Income

1. Nộp đơn xin cho trẻ không hội đủ tiêu chuẩn

4. Incorrect Social Security Numbers

2. Người đóng thuế đã lập gia đình nhưng khai sai,
ví dụ như khai là độc thân hay chủ hộ
3. Khai báo sai mức lợi tức
4. Số An Sinh Xã Hội không đúng

