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Nộp Tờ Khai Thuế Năm 2021 Để Nhận Phần Còn
Lại Của Khoản Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021
Nhiều gia đình đã nhận tới một nửa khoản Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 ước tính dưới dạng các
khoản ứng trước vào năm ngoái. Dưới đây là ba bước để nhận phần tín thuế còn lại của quý vị:

Bước 1: Thư Duyệt Xét 6419
• Quý vị đáng lẽ đã nhận được thư
này vào tháng 1 năm 2022 nếu quý
vị đã nhận các Khoản Ứng Trước
Tín Thuế Trẻ Em vào năm 2021.
• Thư này cho biết số tiền của các
khoản ứng trước mà quý vị đã nhận
và số trẻ đủ điều kiện để từ đó xác
định các khoản thanh toán này.
• Quý vị hoặc chuyên viên khai thuế
của quý vị sẽ sử dụng thông tin này
để tính toán chính xác khoản tín thuế
còn lại của quý vị.
• Nếu quý vị thất lạc thư của mình, quý
vị có thể tra cứu thông tin của mình
bằng cách sử dụng Cổng Cập Nhật
Tín Thuế Trẻ Em hoặc Tài Khoản
Trực Tuyến của IRS.

Bước 2: Yêu Cầu Phần Còn
Lại Của Khoản Tín Thuế Trẻ
Em Năm 2021 Của Quý Vị
• Nộp tờ khai thuế liên bang năm 2021
của quý vị và yêu cầu Tín Thuế Trẻ
Em, nếu quý vị đủ điều kiện.
• Chọn ký thác trực tiếp nếu quý vị
nhận được tiền hoàn thuế. Đảm bảo
thông tin tài khoản ngân hàng của
quý vị là chính xác.

Bước 3: Được Trả Tiền!
• Sau khi nộp tờ khai thuế, quý vị có
thể kiểm tra tình trạng khoản tiền
hoàn thuế của mình bằng cách sử
dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của
Tôi Đâu? trên IRS.gov hoặc ứng
dụng di động IRS2Go.
• Quý vị có thể kiểm tra trong vòng 24
giờ sau khi khai thuế điện tử hoặc
trong vòng bốn tuần kể từ khi gửi tờ
khai thuế qua đường bưu điện. Các
cập nhật lên công cụ trực tuyến này
được thực hiện hàng ngày, thường
là qua đêm.
• Để sử dụng công cụ này, quý vị cần
có Số An Sinh Xã Hội, tư cách khai
thuế và số tiền làm tròn chính xác
của khoản tiền hoàn thuế của quý vị.

Thông Tin Quan Trọng

» Nộp tờ khai thuế là cách duy nhất để nhận được phần còn lại của Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của quý vị.
» Khai thuế điện tử với hình thức ký thác trực tiếp là cách an toàn nhất và nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế.
» Nhiều người đủ điều kiện để khai thuế điện tử miễn phí thông qua công cụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS hoặc tại
một địa điểm khai thuế tự nguyện.
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