
 

	

	

 
 
 

 

	

	

	

	

 
  

Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ
Em của năm 2021 CƠ BẢN 

CÁI GÌ? 

Đối với năm thuế 2021, các gia đình yêu cầu Tín 
Thuế Trẻ Em sẽ nhận được: 

■	 Lên đến $3,000 cho trẻ đủ điều kiện trong độ tuổi 
từ 6 đến 17 vào cuối năm 2021 

■		 Lên đến $3,600 cho trẻ đủ điều kiện dưới 6 tuổi 
vào cuối năm 2021 

Tổng các khoản ứng trước sẽ lên đến 50 phần trăm 
của Tín Thuế Trẻ Em. 

AI? 

Khoản tín thuế tối đa dành cho người đóng thuế với 
tổng thu nhập được điều chỉnh là: 

■	 $75,000 hoặc ít hơn cho những người độc thân 
và vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, 

■		 $112,500 hoặc ít hơn đối với chủ gia đình, và 

■	 $150,000 hoặc ít hơn đối với vợ chồng khai 
chung hồ sơ thuế và người góa vợ/chồng đủ 
điều kiện 

Những người đóng thuế đủ điều kiện không cần 
phải thực hiện bất kỳ hành động nào ngoài việc khai 
thuế thu nhập năm 2020 nếu họ chưa làm như vậy. 
Người đóng thuế có thể được hưởng lợi từ tín thuế 
cho dù họ không có thu nhập hoặc không nợ bất kỳ 
khoản thuế thu nhập nào. 

KHI NÀO? 

Các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em năm 
2021 sẽ được thực hiện hàng tháng từ ngày 15 tháng 
7 đến ngày 15 tháng 12 cho người đóng thuế đủ điều 
kiện có nhà chính tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm. 

THẾ NÀO? 

■	 Các khoản ứng trước sẽ được tính toán và trả tự 
động. 

■	 Những người đóng thuế đủ điều kiện không 
muốn nhận các khoản ứng trước của Tín Thuế 
Trẻ Em năm 2021 có thể hủy đăng ký khỏi các 
khoản thanh toán. 

■	 Những người đóng thuế đủ điều kiện thường 
không khai thuế có thể đăng ký các khoản ứng 
trước hàng tháng bằng cách sử dụng Công Cụ 
Đăng ký cho Người không khai thuế. 

Vui lòng truy cập vào 
IRS.gov/childtaxcredit2021 để biết 
thêm thông tin và truy cập các công 
cụ trực tuyến. 
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