Thông Tin Chung

Khoản Trả Trước
Tín Thuế Trẻ Em năm 2021
Việc chi trả bắt đầu từ ngày 7/15

Quý vị đã nộp tờ khai thuế
rồi?

■ Các gia đình đủ điều kiện có thể nhận

Quý vị chưa nộp tờ khai thuế?

■ Việc chi trả sẽ bắt đầu từ ngày 7/15 và sẽ

Quý vị không cần phải làm gì ngay bây giờ
nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế năm 2020.
Quý vị hãy nộp tờ khai thuế càng sớm
càng tốt. Đối với những người không bắt
buộc phải nộp tờ khai thuế và những người
không nộp vào năm 2019 hoặc 2020, hãy
nhanh chóng đăng ký sử dụng Công Cụ
Đăng Ký Người Không Phải Khai Thuế
(Non-Filer) của IRS. Quý vị có thể hội đủ
điều kiện cho khoản Tín Thuế Trẻ em và
Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.

được khoản trả trước lên đến $300 mỗi
tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến
$250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 tuổi trở
lên.
được gửi hàng tháng đến hết ngày 12/15
mà không cần quý vị phải làm gì thêm.

■ Quý vị có thể hưởng lợi từ khoản tín thuế

ngay cả khi quý vị không có lợi tức lao
động hoặc không nợ bất kỳ khoản thuế lợi
tức nào.

■ Khoản tín thuế chỉ bao gồm các khoản trả

trước cho năm 2021.

Các quy định về khoản trả
trước Tín Thuế Trẻ Em trong
Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu
Người Mỹ bao gồm:
■ Khoản Tín Thuế Trẻ Em tối đa tăng lên

$3,600 đối với trẻ dưới 6 tuổi và lên
$3,000 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

■ Khoản tín thuế áp dụng cho cả trẻ bước

sang tuổi 17 vào năm 2021.

■ Người đóng thuế có thể nhận được một

phần tín thuế của họ vào năm 2021
trước khi nộp tờ khai thuế năm 2021.

Những người đóng thuế đủ điều kiện không muốn nhận khoản trả trước Tín Thuế
Trẻ Em năm 2021 sẽ có cơ hội hủy đăng ký nhận các khoản chi trả này.
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