
Tiền Ứng Trước của Tín Thuế Trẻ Em 
Tôi Nên Dùng Công Cụ Trực Tuyến Nào? 

Nếu quý vị cần... Thì nên dùng công cụ này 

Kiểm tra tính đủ điều kiện của 
quý vị cho Tín Thuế Trẻ Em 

Trợ Lý Đủ Điều Kiện giúp quý vị xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận các khoản 
ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em hay không. Có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban 
Nha. 

Đăng ký cho tiền ứng trước 
của Tín Thuế Trẻ Em nếu quý 
vị thường không cần phải 
nộp (tiếng Anh) tờ khai thuế. 

Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Khai Thuế giúp những người thường không 
cần nộp tờ khai thuế hoàn tất tờ khai đơn giản để nhận được tiền ứng trước cho Tín 
Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. 
Công cụ này có thể sử dụng được cho đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021. 

Xác minh danh tính của quý 
vị trước khi sử dụng Cổng 
Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em 

Đi đến Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em và bấm vào "Manage Advance Payments” 
(Quản Lý Các Khoản Thanh Toán Ứng Trước). Nếu quý vị là một người dùng mới, 
quý vị phải tạo một tài khoản ID.me tại IRS và xác minh danh tính của mình. Nếu 
quý vị đã có một tài khoản với IRS, hãy sử dụng tên người dùng và mật khẩu Truy 
Nhập Bảo Mật của quý vị và nhập mã bảo mật như một phần của quá trình xác thực 
đa yếu tố (multi-factor authentication, MFA). Nếu quý vị hiện có tài khoản ID.me từ 
chính phủ tiểu bang hay cơ quan liên bang, quý vị có thể dùng email của mình và mật 
khẩu và hoàn tất MFA. ID.me là một bên thứ ba đáng tin cậy. 

Hủy đăng ký các khoản ứng 
trước của tín thuế trẻ em. 

Quý vị có thể sử dụng Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em để hủy đăng ký bất kỳ lúc nào 
các  khoản thanh toán tự động nếu quý vị: 

• muốn yêu cầu toàn phần tín thuế khi nộp tờ khai thuế 2021 của mình, hoặc

• quý vị biết mình không đủ điều kiện vì tình hình của quý vị đã thay đổi trong năm 2021. 

Quản lý thông tin tài 
khoản ngân hàng 

IRS sẽ phát các khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng mà quý vị nêu trong tờ khai 
thuế năm 2020 hoặc 2019 hoặc một tài khoản mà chính phủ liên bang biết, ví dụng tài 
khoản mà quý vị nhận An Sinh Xã Hội, hưu bổng của cựu chiến binh hay nghành đường 
sắt. Những người không đăng ký nhận tiền trực tiếp sẽ nhận được ngân phiếu qua thư. 
Sử dụng Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em nếu quý vị cần cập nhật thông tin tài khoản 
ngân hàng hoặc thêm một tài khoản ngân hàng. 

Xem lịch sử thanh toán của quý 
vị 

Sau khi các khoản thanh toán đã được phát, công cụ Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ 
Em          sẽ hiển thị ngày thanh toán và số tiền của quý vị. 

Cập nhật địa chỉ của quý vị 
  Quý vị có thể sử dụng Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em để cập nhật địa chỉ của mình. 

Khai báo cập nhật có thể ảnh 
hưởng đến khoản thanh toán của 
quý vị 

Bắt đầu từ đầu mùa thu, IRS lên kế hoạch hàng loạt cập nhật cho Cổng Cập 
Nhật Tín Thuế Trẻ Em  để cho quý vị khai báo cập nhật có ảnh hưởng đến số 
tiền thanh toán của quý vị chẳng hạn như thay đổi về: 

• số lượng trẻ đủ điều kiện

• tình trạng hôn nhân

• thu nhập

• thỏa thuận về quyền giám hộ

Nếu tình hình của quý vị đã thay đổi trong năm 2021, cập nhật thông tin này sẽ giúp quý vị 
nhận được những khoản tiền ứng trước một cách chính xác. 
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