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Các Khoản Ứng Trước của Tín Thuế Trẻ
Em cho Người Mỹ Trải Nghiệm Vô Gia Cư
Quý vị không cần có địa chỉ thường trực để nhận được tiền ứng trước.
Quý vị đủ tiêu chuẩn nhận tiền ứng trước cho Tín Thuế Trẻ Em nếu quý vị có trẻ em đủ điều kiện. Ngoài ra, quý vị — hay vợ/chồng
của quý vị, nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế — phải có nhà chính tại một trong 50 tiểu bang hay Đặc Khu Columbia trong hơn
một nửa năm.

Nhà chính của quý vị có thể là bất kỳ vị trí nào quý vị thường xuyên sinh sống.
Đối với tín thuế này, ngoài một căn nhà, căn hộ, hay nhà di động, nhà đủ điều kiện cũng có thể là nơi trú ẩn, chỗ ở tạm thời hoặc vị trí
khác và không cần phải ở cùng một vị trí thực tế trong suốt năm thuế.

Nếu quý vị không chắc mình đủ điều kiện hoặc cần gửi thông tin cho IRS, thì các công cụ trực
tuyến này có thể giúp quý vị.
•

Sử dụng Trợ Lý Đủ Điều Kiện để xem quý vị có đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán không.

•

Sử dụng Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Khai Thuế để nộp thông tin cơ bản nếu quý vị không bắt buộc phải khai
thuế và chưa cung cấp cho IRS thông tin của quý vị trước đây.

•

Sử dụng Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em để kiểm tra xem quý vị có đăng ký nhận tiền ứng trước hay không. Quý vị cũng
có thể sử dụng công cụ này để hủy đăng ký nhận tiền ứng trước và cung cấp hoặc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng
của quý vị.
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