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Hầu hết những người đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trợ 
Cấp Phục Hồi Năm 2020 đều đã nhận được khoản trả 
trước trong hai lần thực hiện Khoản Thanh Toán Tác 
Động Kinh Tế. Các khoản thanh toán thứ nhất và thứ 
hai bị thiếu chỉ có thể được yêu cầu trên tờ khai thuế 
năm 2020.

Những cá nhân đã nhận đủ số tiền của cả hai Khoản 
Thanh Toán Tác Động Kinh Tế không cần phải điền bất 
kỳ thông tin nào về khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi 
Năm 2020 trên tờ khai thuế năm 2020 của họ.

Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp 
Phục Hồi Năm 2020 trên Tờ 
Khai Thuế Năm 2020

❯ Những người đủ điều kiện – và 
không nhận được Khoản Thanh 
Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất 
hoặc thứ hai hoặc nhận được ít 
hơn toàn bộ số tiền có thể đủ điều 
kiện yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp 
Phục Hồi Năm 2020. Họ phải nộp 
tờ khai thuế năm 2020 để yêu cầu 
khoản này ngay cả khi họ không 
thường xuyên khai thuế.

❯ Các yêu cầu về tính đủ điều kiện 
đối với khoản Tín Thuế Trợ Cấp 
Phục Hồi Năm 2020 cũng giống 
như đối với hai Khoản Thanh 
Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên 
ngoại trừ việc đủ điều kiện cho 
tín thuế và số tín thuế là dựa trên 
thông tin của niên thuế 2020 của 
cá nhân đó. 

❯ Tất cả các Khoản Thanh Toán Tác 
Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai đã 
được IRS gửi đi. Xem IRS.gov/rrc để 
biết Cách Yêu Cầu Khoản Tín Thuế 
Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020 bằng 
cách nộp tờ khai thuế năm 2020 nếu 
quý vị chưa nộp hoặc bằng cách sửa 
đổi tờ khai thuế năm 2020 nếu tờ khai 
này đã được xử lý. Các cá nhân có thể 
truy cập an toàn vào tài khoản trực 
tuyến của mình để xem các Khoản 
Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên 
và thứ hai trong hồ sơ thuế của họ.

Giới thiệu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020

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

❯ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên của họ 
là $1.200 (2.400 nếu kết hôn khai thuế chung) cộng 
$500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện (tiếng Anh), và

❯ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai của họ là 
$600 ($1.200 nếu kết hôn khai thuế chung) cộng $600 
cho mỗi trẻ đủ điều kiện (tiếng Anh).
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