
Hầu hết những người đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trợ Cấp 
Phục Hồi Năm 2021 đều đã nhận được khoản trả trước trong 
vòng chi trả thứ ba các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. 
Chỉ có thể yêu cầu các khoản thanh toán thứ ba bị thiếu trên tờ 
khai thuế năm 2021.

Những cá nhân đã nhận đủ số tiền của Khoản Thanh Toán Tác 
Động Kinh Tế thứ ba không cần phải điền bất kỳ thông tin nào 
về Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2021 vào tờ khai thuế năm 
2021 của họ.

IRS.gov/rrc

❯ Những người không đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán 
Tác Động Kinh Tế thứ ba – hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số 
tiền – có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi 
năm 2021 dựa trên thông tin về niên thuế 2021 của họ. Họ phải 
nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu khoản này ngay cả khi họ 
không thường khai thuế.

❯ Các yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với khoản Tín Thuế Trợ 
Cấp Phục Hồi Năm 2021 cũng giống như đối với Khoản Thanh 
Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba ngoại trừ việc đủ điều kiện cho 
tín thuế và số tín thuế là dựa trên thông tin của niên thuế 2021 
của cá nhân đó. Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2021 
sẽ làm giảm bất kỳ khoản thuế nào nợ cho năm 2021 hoặc được 
bao gồm trong tiền hoàn thuế của một cá nhân và có thể được 
ký thác trực tiếp vào tài khoản tài chánh của họ.

❯ Nộp tờ khai thuế năm 2021 đầy đủ và chính xác để tránh bị 
chậm tiền hoàn thuế. IRS kêu gọi người đóng thuế nộp hồ sơ 
điện tử và cho phép phần mềm thuế tính Khoản Tín Thuế Trợ 
Cấp Phục Hồi Năm 2021. Các cá nhân sẽ cần số tiền của bất 
kỳ khoản thanh toán thứ ba nào mà họ nhận được để tính toán 
chính xác Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2021 của họ. 

	■ Các cá nhân có thể truy cập an toàn vào tài khoản trực 
tuyến của mình để xem số tiền Khoản Thanh Toán Tác 
Động Kinh Tế thứ ba trong hồ sơ thuế của họ. 

■	 Bắt đầu từ cuối tháng 1 năm 2022, IRS sẽ gửi Thư 6475 
đến địa chỉ trong hồ sơ xác nhận tổng số tiền Khoản Khoản 
Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba nhận được cho niên 
thuế 2021.

Giới thiệu về Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2021

Mọi người đã nhận được toàn bộ số tiền của Khoản Thanh 
Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba nếu:

❯ Khoản thanh toán của họ là $1.400 cho một cá nhân đủ điều 
kiện có số An Sinh Xã Hội (SSN) hợp lệ ($2.800 cho các cặp 
vợ chồng khai thuế chung nếu cả hai vợ chồng có số SSN 
hợp lệ hoặc nếu một người phối ngẫu có số SSN hợp lệ và 
một người phối ngẫu là thành viên tích cực của Lực Lượng 
Vũ Trang Hoa Kỳ vào bất kỳ thời điểm nào trong năm chịu 
thuế) cộng với

❯ $1.400 cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện có số SSN hợp 
lệ hoặc Mã Số Người Đóng Thuế Cho Việc Nhận Con Nuôi 
(ATIN) do IRS cấp

Yêu Cầu Khoản Tín 
Thuế Trợ Cấp Phục Hồi 
Năm 2021 Trên Tờ Khai 
Thuế Năm 2021
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