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Khi Ai Đó trong Gia Đình Quý Vị Không có Số An Sinh Xã Hội

Có Gì Mới: Một bộ luật hồi tháng 12 năm 2020 đã thay đổi các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho các khoản thanh toán tác 
động kinh tế (Economic Impact Payments, EIP) và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (Recovery Rebate Credit, RRC). 

Điều Kiện: Giới hạn thu nhập được áp dụng, nhưng nói chung, quý vị đủ điều kiện nhận RRC trên tờ khai thuế năm 2020 và 
EIP thứ ba, được trả năm 2021, nếu quý vị:

❯  là một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa  Kỳ,

❯  không là người phụ thuộc của người đóng thuế khác,và

 ❯  có SSN hợp lệ cho việc làm (tiếng Anh) (cho Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi) hoặc một SSN hợp lệ (tiếng Anh) (cho các khoản 
Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba).

Xem thành viên nào trong gia đình đủ điều kiện nhận tiền kích thích nếu không phải tất cả mọi 
người trên tờ khai thuế của quý vị đều đáp ứng được những yêu cầu của SSN.

Quý vị khai thuế với vợ/chồng nhưng chỉ 
có một người phối ngẫu đáp ứng được 
những yêu cầu của SSN, thì quý vị có thể...

• Khai thuế, yêu cầu RRC năm 2020 cho vợ/chồng có SSN, và 
trẻ em đủ điều kiện có SSN

• nhận EIP thứ ba - riêng sau khi đã khai thuế - cho vợ/chồng  có  
SSN và những người phụ thuộc đủ điều kiện* có SSN

Quý vị khai thuế với vợ/chồng và chỉ có 
một người phối ngẫu đáp ứng được những 
yêu cầu của SSN, nhưng một người hoạt 
động trong quân đội bất cứ lúc nào trong 
năm đóng thuế, thì quý vị có thể ...

• khai thuế, yêu cầu  RRC năm 2020 cho cả hai vợ/chồng và trẻ 
em đủ điều kiện có SSN

• nhận EIP thứ ba - riêng sau khi đã khai thuế - cho cả hai vợ/
chồng và những người phụ thuộc đủ điều kiện* có SSN

Quý vị khai thuế với vợ/chồng và không 
vợ/chồng nào đáp ứng được những yêu 
cầu của SSN, thì...

• không vợ/chồng nào đủ điều kiện nhận RRC 

• nhưng quý vị có thể nhận EIP thứ ba cho mỗi người phụ thuộc 
đủ điều kiện* và phải nộp tờ khai thuế năm 2020 để nhận được

Quý vị khai thuế là độc thân và không đáp 
ứng được những yêu cầu của SSN, thì...

• quý vị không đủ điều kiện nhận RRC 

• nhưng quý vị có thể nhận EIP thứ ba cho mỗi người phụ thuộc 
đủ điều kiện* và phải nộp tờ khai thuế năm 2020 để nhận được

*EIP thứ ba không bị hạn chế đến trẻ em dưới 17. Khoản thanh toán thứ ba của quý vị sẽ bao gồm đến $1.400 cho những 
người phụ thuộc đủ điều kiện có SSN như sinh viên đại học, người lớn khuyết tật, cha mẹ và ông bà.

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn, hãy thực hiện các bước này để nộp tờ khai thuế cho năm 2020, ngay cả khi 
quý vị không thường khai thuế.

IRS.gov/EIP

 ❯  Để xử lý nhanh nhất, khai thuế bằng điện tử và chọn nhận tiền trực tiếp. Nộp tờ khai 
thuế năm 2020 cho phép quý vị:

 ❯  Nếu quý vị đủ điều kiện, yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 (tiếng 
Anh), nếu quý vị không nhận được các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ 
nhất hoặc thứ hai hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số tiền. Các khoản Thanh Toán 
Tác Động Kinh tế đầu tiên và thứ hai là các khoản ứng trước của Tín Thuế Trợ Cấp 
Phục Hồi năm 2020.

 ❯  Nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba (lên tới $1.400 cho mỗi người 
đủ điều kiện với SSN hợp lệ trên tờ khai của quý vị). Nếu quý vị đủ điều kiện, IRS 
sẽ phát khoản thanh toán này sau khi tờ khai thuế năm 2020 của quý đã được 
xử lý. Sử dụng Nhận Thanh Toán Của Tôi trên IRS.gov để kiểm tra tình trạng của 
khoản thanh toán này..

 ❯  Quý vị sẽ cần những 
số tiền Thanh Toán Tác 
Động Kinh Tế đã được 
cấp cho quý vị (và vợ/
chồng của quý vị nếu 
quý vị khai chung hồ sơ 
thuế với vợ/chồng của 
mình). Hãy nhìn vào 
thư 1444 hoặc 1444-B 
của IRS hoặc công cụ 
Tài Khoản Trực Tuyến 
của IRS.

https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit-topic-b-eligibility
https://www.irs.gov/newsroom/questions-and-answers-about-the-third-economic-impact-payment-topic-b-eligibility-and-calculation-of-the-third-payment#marriedfilingjointly
http://www.irs.gov/EIP
https://www.irs.gov/vi/filing/e-file-options
https://www.irs.gov/vi/coronavirus/third-economic-impact-payment
https://www.irs.gov/vi/coronavirus/get-my-payment
https://www.irs.gov/vi/payments/view-your-tax-account
https://www.irs.gov
https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit-topic-b-eligibility
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