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Tín Thuế Trẻ Em  năm 2021: Ba Bước để 
Nhận Được Tiền Ứng Trước của Quý Vị
Hầu hết các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được tiền hàng tháng. Với tất cả mọi 

người khác, ở đây có ba bước để nhận được tiền của quý vị.

Số Tiền & Ngày Thanh Toán

Những gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được các 
khoản ứng trước, bằng cách nhận tiền trực 
tiếp hoặc séc. Mỗi khoản thanh toán sẽ lên đến 
$300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên 
đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

IRS sẽ phát các khoản ứng trước cho CTC: 15 
Tháng 7, 13 Tháng 8, 15 Tháng 9, 15 Tháng 10, 
15 Tháng 11 và 15 Tháng 12.

Bước 1: Xem quý vị có đủ điều kiện hay không bằng 
cách sử dụng Trợ Lý Đủ Điều Kiện cho Tín Thuế Trẻ 
Em?

Mặc dù bước này là tùy chọn, nó có thể hữu ích nếu quý vị không 
chắc mình có đủ điều kiện nhận tín thuế hoặc tiền ứng trước hay 
không. Bằng cách trả lời một loạt câu hỏi trên Trợ Lý Đủ Điều Kiện 
cho Tín Thuế Trẻ Em, quý vị có thể biết sơ bộ xem mình có đủ điều 
kiện nhận tín thuế và các khoản thanh toán hay không.Quý vị vẫn có 
thể hưởng lợi từ khoản tín thuế ngay cả khi quý vị hiện không làm việc 
hoặc không làm việc trong năm 2020.

Bước 2: Đăng ký với IRS bằng cách sử dụng Công 
Cụ Đăng Ký cho Người Không Khai Thuế hoặc nộp 
tờ khai thuế năm 2020 đầy đủ hơn

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em hoặc các khoản ứng 
trước nhưng không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế liên bang cho năm 
2020, thì quý vị có thể đăng ký bằng Công Cụ Đăng Ký cho Người 
Không Khai Thuế. Công cụ này cũng sẽ cho phép quý vị yêu cầu 
khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi của năm 2020 nếu quý vị không 
nhận được toàn bộ số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế 
của mình. Nhưng quý vị nên cân nhắc nộp tờ khai thuế đầy đủ hơn 
cho năm 2020 nếu quý vị đủ điều kiện nhận các lợi ích thuế khác.

Bước 3: Giám sát các khoản thanh toán và cập nhật 
thông tin của quý vị bằng cách sử dụng Cổng Cập 
Nhật Tín Thuế Trẻ Em

Sau khi IRS xử lý tờ khai thuế của quý vị hoặc sau khi quý vị đăng ký 
qua Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Khai Thuế, quý vị có thể sử 
dụng Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh) để theo dõi hoặc 
quản lý các khoản thanh toán hàng tháng của mình. Ban đầu,quý vị 
có thể sử dụng nó để xác minh tính đủ điều kiện, kiểm tra tình trạng 
thanh toán hàng tháng, hoặc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng 
của mình. Quý vị cũng có thể sử dụng nó để chọn không tham gia 
hoặc hủy đăng ký nhận các khoản thanh toán hàng tháng. Vào cuối 
năm nay, quý vị sẽ có thể sử dụng Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em 
để cập nhật tài khoản của mình.
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Tôi nên làm gì để có được tiền ứng trước?

Nếu các quý vị chưa khai thuế hay đăng ký với IRS, giờ là lúc phải hành động. Nếu quý vị không chắc mình đủ điều kiện, IRS 
có một quy trình ba bước có thể trợ giúp. Mỗi bước có một công cụ trực tuyến miễn phí chỉ có trên IRS.gov.

https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
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