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Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề A: Thông Tin Chung và Chủ Đề F: Cập 
Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em của Quý Vị Trong Năm 2021 

FS-2021-13VI, Ngày 8 Tháng 11, 2021 

Tờ Thông Tin này cập nhật Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Chủ Đề A FAQ bằng cách thêm một câu hỏi 
mới, Q.17, dưới Chủ Đề A và Chủ Đề F FAQ bằng cách thêm các câu hỏi mới từ Q 2 đến Q 6, dưới Chủ Đề 
F. 

Độ Tin Cậy đối với FAQ 

Những FAQ này đang được ban hành để cung cấp thông tin chung cho người đóng thuế và các chuyên gia 
thuế càng sớm càng tốt. Theo đó, các FAQ này có thể không đề cập đến những sự kiện và hoàn cảnh cụ thể 
của người đóng thuế, và chúng có thể được cập nhật hoặc sửa đổi khi xem xét thêm. Do các FAQ này chưa 
được công bố trong Bản Tin của Sở Thuế Vụ nên chúng sẽ không được IRS sử dụng để giải quyết một trường 
hợp. Tương tự, nếu FAQ là một phát biểu không chính xác của luật được áp dụng đối với trường hợp cụ thể 
của người đóng thuế thì luật sẽ kiểm soát trách nhiệm thuế của người đóng thuế. Tuy nhiên, một người đóng 
thuế tin cậy những FAQ này một cách hợp lý và có thiện chí sẽ không bị phạt vì giảm nhẹ hình phạt do lý do 
hợp lý, bao gồm một hình phạt bất cẩn hoặc một hình phạt có liên quan đến tính chính xác khác, trong phạm vi 
mà việc tin cậy sẽ dẫn đến tình trạng đóng thuế thiếu. Mọi cập nhật hoặc sửa đổi sau này đối với các FAQ này 
sẽ được ghi ngày tháng để cho phép người đóng thuế xác nhận ngày thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với 
FAQ. Ngoài ra, các phiên bản trước đây của các FAQ này sẽ được duy trì trên IRS.gov để đảm bảo rằng 
người đóng thuế, những người có thể dựa vào phiên bản trước, có thể định vị phiên bản đó nếu sau này họ 
cần làm như vậy. 

Để biết thêm thông tin về độ tin cậy xem Tổng Quan về Độ Tin Cậy  Đối Với Hướng Dẫn Được Công Bố Trong 
Bản Tin và Các Câu Hỏi Thường Gặp của Sở Thuế Vụ cho Người Đóng Thuế.  Bản cập nhật FAQ này được 
công bố trong IR-2021-218. 

Cập nhật FAQ của CTC Ứng Trước 

• Chủ Đề A: Thông Tin Chung (đã cập nhật)
• Chủ Đề B: Tính Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em Năm

2021
• Chủ Đề C: Cách Tính Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021
• Chủ Đề D: Cách Tính Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em
• Chủ Đề E: Quy Trình của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em
• Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em của Quý Vị Trong Năm 2021 (đã cập nhật)
• Chủ Đề G: Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em
• Chủ Đề H: Điều Chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 của Quý Vị
• Chủ Đề I: Thường Trú Nhân của Lãnh Thổ Hoa Kỳ và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em
• Chủ Đề J: Hủy Đăng Ký Nhận Các Khoản Ứng Trước
• Chủ Đề K: Xác Minh Danh Tính Của Quý Vị để Quản Lý Các Khoản Thanh Toán Của Quý Vị
• Chủ Đề L: Hỗ Trợ Cá Nhân Đăng Ký Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em
• Chủ Đề M: Các Câu Hỏi Thường Gặp về việc Chia Sẻ Quyền Giám Hộ

https://www.irs.gov/vi/newsroom/general-overview-of-taxpayer-reliance-on-guidance-published-in-the-internal-revenue-bulletin-and-faqs
https://www.irs.gov/vi/newsroom/general-overview-of-taxpayer-reliance-on-guidance-published-in-the-internal-revenue-bulletin-and-faqs
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-a-general-information
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-d-calculation-of-advance-child-tax-credit-payments
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-e-advance-payment-process-of-the-child-tax-credit
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-f-updating-your-child-tax-credit-information-during-2021
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-g-receiving-advance-child-tax-credit-payments
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-h-reconciling-your-advance-child-tax-credit-payments-on-your-2021-tax-return
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-i-us-territory-residents-and-advance-child-tax-credit-payments
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-j-unenrolling-from-advance-payments
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-k-verifying-your-identity-to-manage-your-payments
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-l-assisting-individuals-to-enroll-for-advance-child-tax-credit-payments
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-m-commonly-asked-shared-custody-questions


 
 

• Chủ Đề N: Các Câu Hỏi Thường Gặp về Vấn Đề Nhập Cư 
• Chủ Đề O: Gửi Lại Khoản Thanh Toán 

Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ 
Đề A: Thông Tin Chung 

Q A1. Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Là Gì? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A1. Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em là tiền ứng trước của IRS cho 50% khoản Tín Thuế Trẻ Em ước tính hợp lệ mà quý vị có 
thể yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022. Nếu IRS đã xử lý tờ khai thuế năm 2020 hoặc tờ khai 
thuế năm 2019 của quý vị, thì các khoản chi trả hàng tháng này sẽ được thực hiện bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm 
2021, dựa trên thông tin có trong tờ khai đó. 

Lưu ý: Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không được tính dựa vào Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác, vì tín thuế người phụ 
thuộc khác là khoản không được hoàn lại. Để biết thêm thông tin về Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác, hãy xem Ấn Phẩm 972, 
Tín Thuế Trẻ Em Và Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác của IRS (tiếng Anh) PDF. 

Để biết thêm thông tin về cách tính Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị, hãy xem Chủ Đề D: Cách Tính Khoản Ứng 
Trước Tín Thuế Trẻ Em. 

Q A2. Tôi cần làm gì để nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em? (cập nhật Ngày 1 Tháng 7 Năm 2021) 
A2. Quý vị thường không cần phải làm gì. Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em theo tờ 
khai thuế năm 2020 hoặc tờ khai thuế năm 2019 (bao gồm thông tin quý vị đã nhập vào công cụ đăng ký dành cho Người 
Không Phải Khai Thuế để nhận các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trên trang IRS.gov vào năm 2020), quý vị thường sẽ 
tự động nhận được các khoản chi trả đó mà không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. 

Quý vị phải kê khai nếu quý vị chưa nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc tờ khai thuế năm 2019. Vào tháng 6, IRS sẽ cung cấp 
công cụ đăng ký trực tuyến dành cho Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế để cho phép những cá nhân 
không bắt buộc phải nộp (và chưa nộp) tờ khai thuế cho năm 2020 có thể nộp một tờ khai thuế giản lược. Tờ khai thuế giản 
lược này sẽ cho phép các cá nhân đủ điều kiện đăng ký nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Thanh Toán 
Tác Động Kinh Tế lần thứ ba, cũng như yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Người đóng thuế cũng có thể truy cập 
IRS.gov/filing để biết thông tin chi tiết về: 

• Free File của IRS 
• Các Mẫu Đơn Tự Điền của Free File (tiếng Anh) 
• Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế hoặc 
• Tìm một chuyên gia thuế đáng tin cậy. 

Cách nhanh nhất để nhận tiền ứng trước là nộp tờ khai thuế của quý vị theo dạng điện tử và cung cấp thông tin về trương 
mục tài chánh của quý vị để quý vị có thể nhận khoản chi trả của mình bằng phương thức nhận tiền trực tiếp. Quý vị có thể 
sử dụng trương mục ngân hàng, thẻ ghi nợ trả trước hoặc ứng dụng di động để nhận tiền gửi trực tiếp và sẽ cần phải cung 
cấp số định tuyến và trương mục ngân hàng. Nếu quý vị muốn tiền của mình được gửi trực tiếp, có nhiều tổ chức tài chính sẽ 
giúp quý vị mở một tài khoản ngân hàng chi phí thấp hoặc miễn phí. Truy cập trang web của Công Ty Bảo Hiểm Tiền Gửi 
Liên Bang (FDIC) (tiếng Anh) để biết chi tiết về cách mở tài khoản trực tuyến hoặc sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) của 
FDIC để xác định một ngân hàng được FDIC bảo hiểm. BankOn (tiếng Anh), Hiệp Hội Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh), Chủ 
Ngân Hàng Cộng Đồng Độc Lập Hoa Kỳ (tiếng Anh), Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) có danh sách 
các ngân hàng và hiệp hội tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến. 

https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-n-commonly-asked-immigration-related-questions
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-o-returning-a-payment
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-a-general-information#collapseCollapsible1637165091999
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p972.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p972.pdf
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-d-calculation-of-advance-child-tax-credit-payments
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-d-calculation-of-advance-child-tax-credit-payments
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-a-general-information#collapseCollapsible1637165091986
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/vi/filing
https://www.irs.gov/vi/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://www.irs.gov/e-file-providers/free-file-fillable-forms
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/vi/tax-professionals/choosing-a-tax-professional
https://www.irs.gov/vi/filing/e-file-options
https://www.irs.gov/vi/refunds/get-your-refund-faster-tell-irs-to-direct-deposit-your-refund-to-one-two-or-three-accounts
https://www.fdic.gov/about/initiatives/getbanked/index.html
https://www.fdic.gov/about/initiatives/getbanked/index.html
https://banks.data.fdic.gov/bankfind-suite/bankfind
https://covidbanking.joinbankon.org/
https://www.aba.com/advocacy/community-programs/consumer-resources/manage-your-money/choosing-safe-affordable-account
https://www.icba.org/about/find-a-community-bank/open-a-bank-account-remotely
https://www.icba.org/about/find-a-community-bank/open-a-bank-account-remotely
https://www.mycreditunion.gov/about-credit-unions/credit-union-locator


 
 
Để biết thêm thông tin về yêu cầu đủ điều kiện và phương thức giải ngân các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, hãy 
xem Chủ Đề B: Tính Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 và Chủ Đề E: 
Quy Trình của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. 

Q A3. Tôi có cần phải có thu nhập để nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A3. Không. Ngay cả khi quý vị có thu nhập bằng $0, quý vị vẫn có thể nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em nếu quý 
vị đủ điều kiện. 

Để biết thông tin về yêu cầu đủ điều kiện, hãy xem Chủ Đề B: Yêu Cầu Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ 
Em Và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021. 

Q A4. Tôi có thể nhận hỗ trợ để điền tờ khai thuế năm 2020 ở đâu nếu tôi không thể tự hoàn thành? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 
Năm 2021) 
A4. Nếu quý vị không thể hoặc chọn không sử dụng công cụ dành cho Người Không Phải Khai Thuế, phần mềm Khai Thuế 
Miễn Phí Của IRS hoặc Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí để nộp tờ khai thuế năm 2020, quý vị có thể tìm kiếm hỗ trợ 
từ các chuyên viên khai thuế khác, bao gồm kế toán viên công chứng có chứng chỉ hành nghề, đại lý đã đăng ký, luật sư và 
những người khác mà có thể giúp quý vị nộp tờ khai thuế. Để biết thêm thông tin về những nguồn trợ giúp này và các 
chuyên viên khai thuế khác mà có thể hỗ trợ quý vị, hãy truy cập Quý vị cần ai đó giúp chuẩn bị tờ khai thuế?. 

Q A5. Tôi nên làm gì nếu không muốn nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A5. Nếu quý vị không muốn nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng vì quý vị muốn yêu cầu nhận toàn bộ số tín 
thuế khi nộp tờ khai thuế năm 2021, hoặc quý vị biết mình sẽ không đủ điều kiện để nhận Tín Thuế Trẻ Em của năm thuế 
2021, quý vị có thể hủy đăng ký thông qua qua Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). CTC UP cho phép 
quý vị hủy đăng ký trước khi Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đầu tiên được chi trả. 

Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021. 

Q A6. Khi nào IRS sẽ bắt đầu giải ngân các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A6. IRS sẽ bắt đầu giải ngân các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em vào ngày 15 tháng 7. Sau đó, các khoản chi trả sẽ được 
giải ngân hàng tháng đến hết tháng 12, 2021. 

Để biết thêm thông tin về phương thức giải ngân các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, hãy xem Chủ Đề E: Quy Trình Đăng 
Ký Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. 

Q A7. IRS có liên lạc với tôi về các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em trước khi thực hiện giải ngân không? (bổ sung Ngày 14 
Tháng 6 Năm 2021) 
A7. Có. Vào tháng 6, IRS sẽ gửi Thư Thông Báo 6417 cho quý vị. Thư này sẽ thông báo cho quý vị về số tiền được chi trả hàng 
tháng của khoản Tín Thuế Trẻ Em ước tính của quý vị. Thư này cũng sẽ cung cấp thông tin về địa chỉ mà quý vị có thể tìm 
hiểu thêm thông tin về Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. 

Q A8. Tôi nên làm gì để đủ điều kiện nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em? (bổ sung Ngày 24 Tháng 6 Năm 2021) 
A8. Quý vị đủ điều kiện nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em nếu quý vị có trẻ đủ điều kiện. Ngoài ra, quý vị – hoặc người 
phối ngẫu của quý vị, nếu đã kết hôn, khai thuế chung – phải có nhà ở chính thuộc một trong 50 tiểu bang hoặc Đặc Khu 
Columbia trong hơn nửa năm. Nhà ở chính của quý vị có thể là bất kỳ địa điểm nào mà quý vị thường xuyên sinh sống. Nhà ở 
chính của quý vị có thể là nhà ở, căn hộ, nhà ở di động, nơi tạm trú, chỗ ở tạm thời hoặc địa điểm khác và không cần phải ở 
cùng một địa điểm thực trong suốt năm thuế. Quý vị không cần cung cấp địa chỉ thường trú để nhận các khoản chi trả này. 
Nếu quý vị tạm thời không sống trong nhà ở chính vì lý do bị bệnh, học tập, làm việc, kỳ nghỉ hoặc thực hiện nghĩa vụ quân 
sự, quý vị vẫn được coi như đang sống tại nhà ở chính của mình. 

Để biết thêm thông tin về yêu cầu đủ điều kiện để nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em nói chung, 
hãy xem Chủ Đề B: Yêu Cầu Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021. 
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Để biết thông tin về mức giảm trừ khoản Tín Thuế Trẻ Em của quý vị dựa trên thu nhập, hãy xem Chủ Đề C: Cách Tính Tín 
Thuế Trẻ Em Năm 2021. 

Q A9. Việc nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em có làm chậm việc nhận tiền hoàn thuế của tôi khi nộp tờ khai thuế năm 2021 
vào năm sau không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A9. Không. 

Q A10. Các khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em có phải chịu thuế không? (cập nhật Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A10. Không. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không phải là thu nhập và sẽ không cần khai là thu nhập trên tờ khai 
thuế năm 2021 của quý vị. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em là tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em cho năm thuế 2021. 

Tuy nhiên, tổng số tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị nhận được trong năm 2021 sẽ dựa trên khoản Tín Thuế Trẻ 
Em của quý vị mà IRS ước tính cho năm 2021. Nếu tổng số tiền là lớn hơn khoản Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị được phép yêu 
cầu trên tờ khai thuế năm 2021, quý vị có thể phải hoàn trả số tiền bị trả thừa trên tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai 
thuế năm 2022. Ví dụ, nếu quý vị nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho hai trẻ đủ điều kiện được yêu cầu phù 
hợp trên tờ khai thuế năm 2020, nhưng con của quý vị không còn thuộc đối tượng đủ kiện vào năm 2021, thì Khoản Ứng 
Trước Tín Thuế Trẻ Em cho những trẻ đó mà quý vị nhận được sẽ được cộng vào thuế thu nhập của quý vị cho năm 2021 trừ 
khi quý vị đủ điều kiện được bảo vệ hoàn trả. Để biết thêm thông tin về yêu cầu đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả và 
cách điều chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em với Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2021 của quý vị, hãy xem Chủ 
Đề H: Điều Chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 của Quý Vị. 

Vì lý do này, quý vị có thể muốn hủy đăng ký nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. Quý vị có thể hủy đăng ký thông 
qua Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật 
Thông Tin về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021. 

Q A11. IRS có gửi cho tôi thư thông báo về Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em để giúp tôi yêu cầu khoản Tín Thuế Trẻ Em chính 
xác trên tờ khai thuế năm 2021 của tôi vào năm sau không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A11. Có. Vào tháng 1/2022, IRS sẽ gửi cho quý vị Thư Thông Báo 6419 để cung cấp thông tin về tổng số tiền của Khoản Ứng 
Trước Tín Thuế Trẻ Em đã được giải ngân cho quý vị trong năm 2021. Vui lòng giữ thư thông báo về các Khoản Ứng Trước Tín 
Thuế Trẻ Em này cùng với hồ sơ kê khai thuế của quý vị. Quý vị có thể cần tham khảo thư thông báo này khi nộp tờ khai thuế 
năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022. 

Để biết thêm thông tin về thư thông báo này và cách điều chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em với Tín Thuế Trẻ Em trên 
tờ khai năm 2021 của quý vị, hãy xem Chủ Đề H: Điều Chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 
Của Quý Vị. 

Q A12. Các khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em có ảnh hưởng đến bất kỳ khoản trợ cấp chính phủ nào mà tôi được nhận không? 
(bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A12. Không. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không được tính là thu nhập trong quá trình xác định khả năng đủ điều 
kiện của quý vị hoặc bất kỳ ai để nhận trợ cấp hoặc hỗ trợ, hay số tiền quý vị hoặc bất kỳ ai khác có thể nhận được, theo bất 
kỳ chương trình liên bang nào hoặc theo bất kỳ chương trình tiểu bang hoặc địa phương nào được tài trợ toàn bộ hoặc một 
phần bằng quỹ liên bang. Các chương trình này cũng không xem Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em là một nguồn để nhằm 
mục đích xác định khả năng đủ điều kiện trong ít nhất 12 tháng sau khi quý vị nhận được tín thuế. 

Q A13. Tôi có thể gọi cho IRS hoặc công ty phần mềm thuế hoặc ngân hàng của tôi để cập nhật thông tin trương mục ngân 
hàng của tôi cho các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không? (cập nhật Ngày 1 Tháng 7 Năm 2021) 
A13. IRS đã cung cấp trên trang IRS.gov một Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP), cho phép quý vị cập 
nhật thông tin với IRS. 
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CTC UP hiện cho phép quý vị chọn không nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và cập nhật thông tin tài khoản ngân 
hàng. IRS sẽ thêm các tính năng cho CTC UP tính đến cuối năm nay, theo mô tả Tôi nên làm gì nếu thông tin về ngân hàng, 
địa chỉ gửi thư, lợi tức hoặc gia đình của tôi thay đổi trong năm 2021? 

Q A14. Tôi nên làm gì để tránh bị lừa đảo liên quan đến các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 
2021) 
A14. IRS khuyến khích mọi người nên cảnh giác cao với những kẻ lừa đảo đang tìm cách sử dụng Khoản Ứng Trước Tín Thuế 
Trẻ Em như một bình phong để che giấu các âm mưu thực hiện hành vi đánh cắp thông tin cá nhân và tiền của quý vị. IRS 
không thực hiện việc liên lạc qua email, tin nhắn văn bản hoặc các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu cung cấp thông tin 
cá nhân hoặc tài chánh – thậm chí bao gồm cả thông tin liên quan đến các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. Ngoài ra, hãy 
cảnh giác với các email có tệp đính kèm hoặc liên kết tự nhận là có thông tin đặc biệt về các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ 
Em hoặc tiền hoàn lại Tín Thuế Trẻ Em. 

Nếu quý vị nhận được email đáng ngờ liên quan đến IRS, hãy xem Báo Cáo Giả Mạo Và Lừa Đảo Trực Tuyến để biết thêm 
thông tin. 

Q A15. Tôi muốn giúp chia sẻ thông tin về các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em trong cộng đồng của tôi. Tôi phải làm như thế 
nào? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A15. IRS sẽ phát hành các tài liệu và thông tin bổ sung có thể dễ dàng chia sẻ bằng phương tiện truyền thông xã hội, email 
và các phương pháp khác. IRS khuyến khích chủ thuê lao động, các nhóm cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, hiệp hội, nhóm 
hỗ trợ giáo dục và bất kỳ ai có mối liên hệ với những người có con cái nên chia sẻ thông tin quan trọng này về các Khoản Ứng 
Trước Tín Thuế Trẻ Em và các quy định mở rộng Tín Thuế Trẻ Em cho năm thuế 2021. 

Q A16.Khi nào tôi có thể cập nhật thông tin của mình? (bổ sung Ngày 4 Tháng 10 Năm 2021) 
A16. Hầu hết những người mà Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em hiển thị là đủ điều kiện để nhận các khoản ứng 
trước của CTC hiện có thể cập nhật một số thông tin nhất định và sẽ có thể cập nhật thông tin bổ sung trong những tháng 
tới. 

* Ngày Quý Vị Có Thể Thực 
Hiện Thay Đổi Những Gì Quý Vị Có Thể Làm 

21 Tháng 6 
• Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không 
• Hủy đăng ký nhận các khoản thanh toán 
• Xem danh sách các khoản thanh toán của quý vị 

30 Tháng 6 
• Thực hiện các thay đổi đối với thông tin ngân hàng cho các khoản 

thanh toán của quý vị bắt đầu từ Tháng 8 

20 Tháng 8 
• Thực hiện các thay đổi đối với địa chỉ của quý vị 
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Mùa Thu 

• Thực hiện các thây đổi về thu nhập 
• Thực hiện các thay đổi về những người phụ thuộc hoặc tình trạng 

khai thuế 

* Ngày có thể thay đổi 

Q A17. Thu nhập của tôi cho năm 2021 sẽ khác đáng kể so với thu nhập được hiển thị trên tờ khai thuế năm 2020 mà tôi đã nộp. 
IRS có cập nhật số tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em của tôi để tính vào thay đổi đó không? (bổ sung Ngày 8 Tháng 11 Năm 
2021) 
A17. Có, nhưng không phải tự động. Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận các khoản ứng trước của CTC, quý vị có thể cung cấp 
cho chúng tôi ước tính về thu nhập năm 2021 của quý vị trong Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Quý 
vị có thể sử dụng cổng thông tin trực tuyến này để ước tính thu nhập mà quý vị định báo cáo trên tờ khai thuế năm 2021 của 
mình. Chúng tôi sẽ sử dụng ước tính thu nhập đó để tính toán lại ước tính của chúng tôi về Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của 
quý vị và số tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng của quý vị. 

Cân nhắc cung cấp cho chúng tôi ước tính về thu nhập năm 2021 của quý vị nếu: 

• Quý vị mong đợi tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi của mình vào năm 2021 cao hơn ngưỡng dưới đây. 
• Tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi của quý vị vào năm 2020 cao hơn ngưỡng bên dưới. 

Tình Trạng Khai Thuế năm 2021 Ngưỡng Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh Đã 
Sửa Đổi của năm 2021 

Độc Thân hoặc Vợ Chồng Khai Riêng Hồ Sơ Thuế $75.000 

Chủ Gia Đình $112.500 

Vợ Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế hoặc Người Góa 
Vợ/Chồng Đủ Điều Kiện $150.000 

Các khoản thanh toán của quý vị có thể giảm xuống nếu quý vị ước tính có nhiều thu nhập hơn vào năm 2021. Các khoản 
thanh toán của quý vị có thể tăng lên nếu quý vị ước tính có ít thu nhập hơn vào năm 2021. 

Nếu quý vị đã khai thuế chung cho năm 2020, quý vị chỉ có thể cập nhật thu nhập của mình trong CTC UP nếu quý vị dự định 
khai thuế chung cho năm 2021 với cùng một người phối ngẫu. Nếu quý vị sẽ không khai thuế chung với cùng một người phối 
ngẫu vào năm 2021 và nếu thu nhập của quý vị tăng lên đáng kể, quý vị nên cân nhắc việc hủy đăng ký các khoản ứng trước 
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của Tín Thuế Trẻ Em để tránh nhận trước các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em có thể cần được hoàn lại khi quý vị nộp 
tờ khai thuế cho năm 2021. Nếu quý vị không nhận trước bất kỳ khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em nào cho trẻ đủ điều 
kiện mà quý vị sẽ khai vào năm 2021, quý vị có thể yêu cầu toàn bộ số tiền Tín Thuế Trẻ Em được phép của quý vị cho đứa 
trẻ đó khi quý vị nộp tờ khai thuế cho năm 2021. 

Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ 
Đề B: Tính Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em 
và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 

Q B1. Ai là đối tượng đủ điều kiện để nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A1. Quý vị đủ điều kiện nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em nếu quý vị có trẻ đủ điều kiện. Ngoài ra, quý vị – hoặc người 
phối ngẫu của quý vị, nếu đã kết hôn, khai thuế chung – phải có nhà ở chính của quý vị thuộc một trong 50 tiểu bang hoặc 
Đặt Khu Columbia trong hơn nửa năm. Nhà ở chính của quý vị có thể là bất kỳ địa điểm nào mà quý vị thường xuyên sinh 
sống. Nhà ở chính của quý vị có thể là nhà ở, căn hộ, nhà ở di động, nơi tạm trú, chỗ ở tạm thời hoặc địa điểm khác và không 
cần phải ở cùng một địa điểm thực trong suốt niên thuế. Quý vị không cần cung cấp địa chỉ thường trú để nhận các khoản 
chi trả này. Nếu quý vị tạm thời không sống trong nhà ở chính vì lý do bị bệnh, học tập, làm việc, kỳ nghỉ hoặc thực hiện 
nghĩa vụ quân sự, quý vị vẫn được coi như đang sống tại nhà ở chính của mình. 

Để biết thông tin về mức giảm trừ khoản Tín Thuế Trẻ Em của quý vị dựa trên thu nhập, hãy xem Chủ Đề C: Cách Tính Tín 
Thuế Trẻ Em Năm 2021. 

Q B2. Các yêu cầu về “trẻ đủ điều kiện” để nhận Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 có thay đổi không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 
2021) 
A2. Có. 

Q B3. Ai là đối tượng thuộc nhóm "trẻ đủ điều kiện" cho các mục đích để nhận được Tín Thuế Trẻ Em năm 2021? (bổ sung Ngày 
14 Tháng 6 Năm 2021) 
A3. Đối với niên thuế 2021, trẻ đủ điều kiện là cá nhân chưa đủ 18 tuổi trước ngày 1/1/2022 và đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Cá nhân đó là con trai, con gái, con riêng, con nuôi tạm đủ điều kiện, anh/chị/em ruột, anh/chị/em là con riêng của 
cha mẹ kế, anh/chị/em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha của người đóng thuế, hoặc con cháu của bất kỳ ai 
trong số họ (ví dụ: các cháu nội/ngoại, các cháu là con của anh/chị/em). 

2. Cá nhân đó không tự kiếm được hơn một nửa số tiền để chi trả cho bản thân trong năm 2021. 
3. Cá nhân đó sống với người đóng thuế trong khoảng thời gian lâu hơn mộtnửa năm của niên thuế2021. Đối với các 

trường hợp ngoại lệ theo yêu cầu này, hãy xem Ấn Phẩm 972: Tín Thuế Trẻ Em Và Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác 
(tiếng Anh) PDF của IRS. 

4. Cá nhân được kê khai phù hợp là người phụ thuộc của người đóng thuế. Để biết thêm thông tin về cách kê khai phù 
hợp một cá nhân là người phụ thuộc, hãy xem Ấn Phẩm 501: Người Phụ Thuộc, Khấu Trừ Tiêu Chuẩn và Thông Tin 
Khai Thuế (tiếng Anh) PDF của IRS. 

5. Cá nhân đó không khai thuế chung với người phối ngẫu của mình cho niên thuế 2021 hoặc chỉ kê khai để yêu nhận 
tiền hoàn thuế thu nhập đã bị khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp. 

6. Cá nhân đó là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thường trú người nước ngoài ở Hoa Kỳ. Để biết thêm 
thông tin về điều kiện này, hãy xem Ấn Phẩm 519: Hướng Dẫn về Thuế cho Người Nước Ngoài (tiếng Anh). PDF của 
IRS. 
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Q B4. Tôi hoặc các con của tôi có cần phải có số An Sinh Xã Hội để đủ điều kiện nhận Khoản Tín Thuế Trẻ Em không? (cập nhật 
Ngày 22 Tháng 6 Năm 2021) 
A4. Quý vị – hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế – phải có số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Số 
Nhận Diện Người Đóng Thuế (ITIN) của IRS. Quý vị sẽ chỉ nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em nếu quý vị sử dụng 
đúng mã số SSN hoặc ITIN của mình khi nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc tờ khai thuế năm 2019 (bao gồm cả khi quý vị nhập 
thông tin vào công cụ đăng ký dành cho Người Không Phải Khai Thuế trên trang IRS.gov vào năm 2020). 

Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em sẽ được chi trả cho mỗi trẻ đủ điều kiện có mã số SSN hợp lệ để làm việc tại Hoa Kỳ.  

Q B5. Số An Sinh Xã Hội hợp lệ để làm việc là gì? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A5. Đối với trẻ đủ điều kiện, SSN hợp lệ là mã số hợp lệ để làm việc (tiếng Anh) tại Hoa Kỳ và được cấp bởi Cơ Quan Quản Lý 
An Sinh Xã Hội (SSA) trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 của quý vị (bao gồm cả thời gian gia hạn). 

Nếu một cá nhân  là công dân Hoa Kỳ khi cá nhân đó nhận được số SSN, thì mã số đó hợp lệ để làm việc tại Hoa Kỳ. Nếu 
thông tin “Not Valid for Employment” (“Không Hợp Lệ Để Làm Việc”) được in trên thẻ An Sinh Xã Hội của cá nhân và tình 
trạng nhập cư  của cá nhân đó đã thay đổi nên người đó hiện trở thành công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ, hãy yêu cầu 
SSA cấp thẻ An Sinh Xã Hội mới (tiếng Anh). 

Tuy nhiên, nếu dòng chữ “Valid for Work Only With DHS Authorization” ("Chỉ Hợp Lệ Để Làm Việc Với Sự Cho Phép Của Bộ An 
Ninh Nội Địa Hoa Kỳ”) được in trên thẻ An Sinh Xã Hội của cá nhân đó, thì cá nhân đó có số SSN theo yêu cầu với điều kiện là 
giấy phép của Bộ An Ninh Nội Địa còn hiệu lực. 

Q B6. Tôi có được nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em nếu tôi có con cái thuộc đối tượng đủ điều kiện nhưng qua đời vào 
năm 2021 không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A6. Có. Nếu quý vị có con cái thuộc đối tượng đủ điều kiện còn sống vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2021 và sống với 
quý vị trong khoảng thời gian hơn nửa năm 2021 vào thời điểm mà đứa trẻ đó còn sống, thì con của quý vị là trẻ đủ điều kiện 
cho các mục đích nhận Tín Thuế Trẻ Em năm 2021. Do đó, quý vị sẽ nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em dành cho 
trẻ đủ điều kiện của quý vị. 

Q B7. Vì tờ khai thuế năm 2019 của tôi không kê khai trẻ đủ điều kiện hoặc đã kê khai khoản thu nhập lớn nên tôi đã không 
nhận được Tín Thuế Trẻ Em năm 2019. Tuy nhiên, tôi đủ điều kiện để nhận Tín Thuế Trẻ Em dựa trên thông tin năm 2020 của tôi. 
Bây giờ, tôi nên làm gì để nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em trong năm 2021? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A7. Hãy nộp tờ khai thuế năm 2020 của quý vị. Mặc dù quý vị đã không nhận được Tín Thuế Trẻ Em dựa theo thông tin trên 
tờ khai thuế năm 2019, nhưng quý vị có thể nhận được khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em theo tổng số trẻ đủ điều kiện được 
cho phép trên tờ khai thuế năm 2020 của quý vị. Quá trình chi trả sẽ bắt đầu vào tháng 7 hoặc vào tháng ngay sau khi tờ 
khai thuế năm 2020 của quý vị được xử lý, tùy vào thời gian nào đến muộn hơn. 

Q B8. Làm cách nào để biết liệu tôi có đủ điều kiện nhận các khoản ứng trước hay không? (bổ sung Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021) 
A8. Để xem liệu quý vị có đủ điều kiện nhận các khoản ứng trước hay không, hãy sử dụng Trợ Lý Đủ Điều Kiện cho Khoản 
Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em.  

Q B9. Tiền của tôi đã phát nhưng tôi không nhận được? Tôi có thể làm gì? (bổ sung Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021) 
A9. Quý vị có thể yêu cầu một dấu vết thanh toán để theo dõi khoản thanh toán của mình nếu quý vị chưa nhận được nó 
trong các khung thời gian bên dưới. Chúng tôi sẽ không thể theo dõi khoản thanh toán của quý vị trừ khi: 

• 5 ngày kể từ ngày gửi tiền và ngân hàng cho biết họ chưa nhận được tiền 
• 4 tuần kể từ khi tiền được gửi bằng ngân phiếu đến một địa chỉ tiêu chuẩn  
• 6 tuần kể từ khi tiền được gửi bằng thư và quý vị có địa chỉ chuyển tiếp trong hồ sơ với bưu điện địa phương  
• 9 tuần kể từ khi thanh toán được gửi bằng thư và quý vị có địa chỉ nước ngoài 
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Để bắt đầu theo dõi thanh toán, hãy hoàn tất và gửi qua thư hoặc fax Mẫu 3911 Báo Cáo của Người Đóng Thuế về Tiền Hoàn 
Thuế (tiếng Anh). 

Q B10. Tính đủ điều kiện đang chờ xử lý có nghĩa là gì trong Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em? (bổ sung Ngày 21 Tháng 6 Năm 
2021) 
A10. Chúng tôi vẫn đang xem xét tài khoản của quý vị để xem có đủ điều kiện hay không. Quý vị có thể tiếp tục kiểm tra lại 
các cập nhật tình trạng trong Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em. 

Q B11. Tại sao tôi không đủ điều kiện? (bổ sung Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021) 
A11. Xem Ai là đối tượng đủ điều kiện để nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em?  

Q B12. Tôi vẫn có thể nhận được tiền trong lúc điều kiện đang chờ xử lý? (bổ sung Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021 
A12. Không. Quý vị sẽ không nhận được tiền ứng trước của CTC cho đến khi chúng tôi có thể xác nhận tính đủ điều kiện của 
quý vị. Nếu chúng tôi không thể xác nhận tính đủ điều kiện trong năm 2021, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu toàn bộ 
Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2021. 

Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ 
Đề C: Cách Tính Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 

Q C1. Số tiền của khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 là bao nhiêu? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A1. Đối với niên thuế 2021, khoản Tín Thuế Trẻ Em cho mỗi trẻ đủ điều kiện tăng từ $2,000 lên: 

• $3,600 cho trẻ từ 5 tuổi trở xuống tính đến cuối năm 2021; và 
• $3,000 cho trẻ từ 6 đến 17 tuổi tính đến cuối năm 2021. 

Lưu ý: Khoản Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác không hoàn lại là $500 vẫn không thay đổi. Để biết thêm thông tin về Tín 
Thuế Người Phụ Thuộc Khác, hãy xem Ấn Phẩm 972: Tín Thuế Trẻ Em Và Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác của IRS (tiếng 
Anh). PDF 

Q C2. Khoản Tín Thuế Trẻ Em của tôi có thể bị cắt giảm dựa trên tổng thu nhập năm 2021 của tôi không? (bổ sung Ngày 14 
Tháng 6 Năm 2021) 
A2. Có. Mức Tín Thuế Trẻ Em sẽ bị giảm trừ trong hai bước khác nhau dựa trên tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) đã sửa 
đổi của quý vị vào năm 2021. 

Bước giảm trừ đầu tiên có thể giảm mức Tín Thuế Trẻ Em xuống còn $2,000 cho mỗi trẻ. 

• Điều này có nghĩa là bước giảm trừ đầu tiên có thể chỉ giảm mức tăng $1,600 đối với trẻ đủ điều kiện từ 5 tuổi trở 
xuống và mức tăng $1,000 đối với trẻ đủ điều kiện từ 6 đến 17 tuổi tính đến cuối năm 2021. 

Bước giảm trừ thứ hai có thể giảm mức Tín Thuế Trẻ Em còn lại xuống dưới mức $2,000 cho mỗi trẻ. 

Để biết thêm thông tin về các mức AGI đã sửa đổi quy định mức giảm trừ Tín Thuế Trẻ Em năm 2021, hãy xem QC-4 và QC-5, 
bên dưới. 

Q C3. AGI đã sửa đổi là gì? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A3. Nhằm mục đích liên quan đến Tín Thuế Trẻ Em và các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, AGI đã sửa đổi của quý vị là 
tổng thu nhập điều chỉnh của quý vị (từ Mẫu 1040 của IRS năm 2020, dòng 11 hoặc Mẫu 1040 của IRS năm 2019, dòng 8b), 
cộng với các khoản tiền sau có thể áp dụng đối với quý vị. 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f3911.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f3911.pdf
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1632426769564
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1632426769564
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1632426769562
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#whoiseligible
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1632426769561
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1638454933042
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p972.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p972.pdf
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1638454933039
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1638454933039
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1638454933036


 
 

• Bất kỳ số tiền nào ở dòng 45 hoặc dòng 50 ở Mẫu 2555, Thu nhập Kiếm Được Từ Nước Ngoài (tiếng Anh)của IRS năm 
2020 hoặc 2019. 

• Bất kỳ số tiền nào bị loại trừ khỏi tổng thu nhập vì khoản tiền đó được nhận từ các nguồn ở Puerto Rico hoặc 
American Samoa. 

Nếu quý vị không có bất kỳ khoản tiền nào ở trên, mức AGI đã sửa đổi của quý vị giống với AGI của quý vị 

Q C4. Bước giảm trừ đầu tiên cắt giảm khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 xuống còn $2,000 cho mỗi trẻ như nào? (bổ sung Ngày 
14 Tháng 6 Năm 2021) 
A4. Khoản Tín Thuế Trẻ Em bắt đầu giảm xuống còn $2,000 cho mỗi trẻ nếu mức AGI đã sửa đổi của quý vị vào năm 2021 lớn 
hơn: 

• $150,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện. 
• $112,500 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; hoặc 
• $75,000 nếu quý vị là người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng. 

Bước giảm trừ đầu tiên giảm $50 của khoản Tín Thuế Trẻ Em trên mỗi $1,000 (hoặc một phần theo tỉ lệ đó) nếu mức AGI đã 
sửa đổi của quý vị lớn hơn ngưỡng thu nhập được áp dụng đối với quý vị theo mô tả ở trên. 

Q C5. Bước giảm trừ thứ hai cắt giảm khoản Tín Thuế Trẻ Em $2,000 còn lại như nào? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A5. Khoản Tín Thuế Trẻ Em sẽ không bị cắt giảm xuống dưới mức $2,000 cho mỗi trẻ trừ khi mức AGI đã sửa đổi của quý vị 
vào năm 2021 lớn hơn: 

• $400,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung; hoặc 
• $200,000 đối với tất cả tư cách khai thuế. 

Bước giảm trừ thứ hai giảm $50 của khoản Tín Thuế Trẻ Em trên mỗi $1,000 (hoặc một phần theo tỉ lệ đó) nếu AGI đã sửa đổi 
của quý vị lớn hơn ngưỡng thu nhập được áp dụng đối với quý vị theo mô tả ở trên. 

Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ 
Đề D: Cách Tính Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em 

Q D1. Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em được xác định bằng cách nào? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A1. Chúng tôi sẽ xác định số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị bằng cách ước tính khoản Tín Thuế Trẻ 
Em mà quý vị sẽ yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 của mình trong mùa khai thuế năm 2022. 

Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của quý vị được ước tính dựa trên thông tin quý vị cung cấp trên tờ khai thuế năm 2020 đã xử lý. 
Nếu chúng tôi chưa xử lý tờ khai thuế năm 2020 của quý vị khi xác định số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của 
quý vị cho bất kỳ tháng nào bắt đầu từ tháng 7, chúng tôi sẽ ước tính khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của quý vị dựa trên 
thông tin được cung cấp trên tờ khai thuế năm 2019 của quý vị (bao gồm cả thông tin quý vị đã nhập vào công cụ đăng ký 
dành cho Người Không Phải Khai Thuế trên trang IRS.gov vào năm 2020). Khi chúng tôi đã xử lý tờ khai năm 2020 của quý vị, 
chúng tôi sẽ tính toán lại các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị và điều chỉnh tất cả các khoản chi trả hàng tháng 
còn lại. 

Lưu ý: Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không bao gồm khoản tiền $500 của Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác, vì tín thuế 
người phụ thuộc khác là khoản không được hoàn lại. Để biết thêm thông tin về Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác, hãy xem Ấn 
Phẩm 972: Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh). PDF 

https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-2555
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1638454933034
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1638454933034
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-c-calculation-of-the-2021-child-tax-credit#collapseCollapsible1638454933031
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-d-calculation-of-advance-child-tax-credit-payments#collapseCollapsible1632426850228
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p972.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p972.pdf


 
 
Q D2. Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền từ Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A2. Tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em quý vị nhận được sẽ bằng một nửa khoản Tín Thuế Trẻ Em ước tính 
của quý vị trong năm 2021. Số tiền này sau đó được chia thành các khoản trả trước hàng tháng cho quý vị. 

Do đó: 

• Đối với mỗi trẻ đủ điều kiện của quý vị từ 5 tuổi trở xuống, quý vị sẽ thường nhận được $300. Số tiền đó được xác 
định bằng cách chia đôi $3,600, tương ứng được $1,800. Mỗi khoản chi trả $300 hàng tháng trong sáu tháng sẽ cung 
cấp cho quý vị khoản tiền tương ứng là $1,800. 

• Đối với mỗi trẻ đủ điều kiện của quý vị từ 6 đến 17 tuổi, quý vị sẽ thường nhận được $250. Số tiền đó được xác định 
bằng cách chia đôi $3,000, tương ứng được $1,500. Mỗi khoản chi trả $250 hàng tháng trong sáu tháng sẽ cung cấp 
cho quý vị khoản tiền tương ứng là $1,500. 

Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ 
Đề E: Quy Trình của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em 

Q E1. Nếu tôi đủ điều kiện để nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, khi nào tôi sẽ bắt đầu nhận được các khoản chi trả 
này? (cập nhật Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021) 
A1. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em sẽ được giải ngân theo từng đợt thanh toán hàng tháng bắt đầu từ ngày 15 tháng 
7, 2021 đến hết tháng 12, 2021. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời gian quý vị sẽ nhận được các 
Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. 

Tháng Thanh Toán Ngày Thanh Toán 

Tháng 7 15 tháng 7, 2021 

Tháng 8 13 tháng 8, 2021 

Tháng 9 15 tháng 9, 2021 

Tháng 10 15 tháng 10, 2021 

https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-d-calculation-of-advance-child-tax-credit-payments#collapseCollapsible1632426850225
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-e-advance-payment-process-of-the-child-tax-credit#collapseCollapsible1626964904391
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-e-advance-payment-process-of-the-child-tax-credit#collapseCollapsible1626964904391


 
 

Tháng 11 15 tháng 11, 2021 

Tháng 12 15 tháng 12, 2021 

Q E2. Làm thế nào để tôi nhận được các tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em? (cập nhật Ngày 25 Tháng 6 Năm 2021) 
A2. Nếu IRS đã nhận được thông tin ngân hàng của quý vị, tiền của quý vị sẽ được gửi đến quý vị dưới hình thức nhận trực 
tiếp. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin trương mục ngân hàng từ các nguồn sau, theo thứ tự sau: 

• Tờ khai thuế năm 2020 của quý vị. 
• Tờ khai thuế năm 2019 của quý vị, bao gồm thông tin quý vị đã nhập vào công cụ dành cho Người Không Phải Khai 

Thuế trên trang IRS.gov vào năm 2020. 
• Cơ quan liên bang cung cấp trợ cấp cho quý vị, chẳng hạn như: Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội, Bộ Cựu Chiến Binh, 

hoặc Ban Hưu Trí Đường Sắt. 

Nếu chúng tôi không có thông tin trương mục ngân hàng để cấp khoản tiền gửi trực tiếp cho quý vị, chúng tôi sẽ gửi các 
Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em qua đường bưu điện. Chúng tôi sẽ phát hành các khoản ỨngTrước Tín Thuế Trẻ Em vào 
ngày 15 tháng 7, ngày 13 tháng 8, ngày 15 tháng 9, ngày 15 tháng 10, ngày 15 tháng 11 và ngày 15 tháng 12. 

Q E3. Gần đây, tôi đã nộp tờ khai thuế năm 2020 của mình. Tôi có cần thực hiện thêm hành động nào khác để nhận các Khoản 
Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A3. Không. Quý vị không cần thực hiện thêm hành động nào khác ngoài việc nộp tờ khai thuế năm 2020 để nhận được tiền 
hàng tháng.  

Nếu quý vị đã nhận được một hoặc nhiều khoản tiền theo tờ khai thuế năm 2019, thì số tiền của quý vị có thể thay đổi sau 
khi chúng tôi xử lý tờ khai thuế năm 2020 của quý vị. Nếu không, các khoản chi trả hàng tháng của quý vị sẽ bắt đầu vào 
tháng 7 hoặc vào tháng ngay sau khi tờ khai thuế năm 2020 của quý vị được xử lý, tùy vào thời gian nào đến muộn hơn. 

Q E4. Tờ khai thuế năm 2019 của tôi đã được sử dụng để xác định các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. Gần đây, tôi đã nộp tờ 
khai thuế năm 2020 với thông tin kê khai khoản thu nhập kiếm được thay đổi. IRS có cập nhật số tiền Khoản Ứng Trước Tín Thuế 
Trẻ Em của tôi không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A4. Có. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị sẽ được tính lại sau khi IRS xử lý tờ khai thuế năm 2020 của quý vị. 
Chúng tôi sẽ điều chỉnh các khoản tiền còn lại của quý vị vào năm 2021 để tăng hoặc giảm tổng số tiền cho Khoản Ứng 
Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị được giải ngân trong năm 2021. 

Q E5: Tôi có cần phải nộp tờ khai sửa đổi để nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không? (cập nhật Ngày 24 Tháng 6 
Năm 2021) 
A5. Không. Quý vị không cần phải nộp tờ khai sửa đổi để nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. Như đã nêu trong Chủ 
Đề E này, nếu IRS chưa xử lý tờ khai thuế năm 2020 của quý vị kể từ ngày xác định thanh toán cho Khoản Ứng Trước Tín Thuế 
Trẻ Em hàng tháng, chúng tôi sẽ xác định số tiền để chi trả cho Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đó dựa trên thông tin quý 
vị đã cung cấp trên tờ khai thuế năm 2019. 

Quý vị sẽ có thể cập nhật thông tin của mình thông qua Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Để biết thêm thông tin 
về CTC UP và cách cập nhật thông tin của quý vị, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị 
Trong Năm 2021. 

https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-e-advance-payment-process-of-the-child-tax-credit#collapseCollapsible1626964904387
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https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-e-advance-payment-process-of-the-child-tax-credit#collapseCollapsible1626964904385
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Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ 
Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 
2021 

Q F1. Tôi nên làm gì nếu thông tin về ngân hàng, địa chỉ gửi thư, lợi tức hoặc gia đình của tôi thay đổi trong năm 2021? (cập 
nhật Ngày 1 Tháng 17 Năm 8 2021) 
A1. IRS cung cấp trên trang IRS.gov một Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) cho phép quý vị chọn không 
nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em trong năm 2021 và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng. Nhiều chức năng sẽ 
được bổ sung cho đến cuối năm nay và cho phép quý vị: 

1. Cập nhật địa chỉ gửi thư của quý vị; 
2. Thêm hoặc bớt số trẻ đủ điều kiện của quý vị, bao gồm cả lý do sinh con hoặc nhận con nuôi; 
3. Báo cáo sự thay đổi về tình trạng hôn nhân của quý vị; và 
4. Báo cáo sự thay đổi về thu nhập của quý vị. 

Nếu quý vị muốn tiền của mình được nhận trực tiếp, nhưng không có tài khoản, có nhiều tổ chức tài chính sẽ giúp quý vị mở 
một tài khoản ngân hàng chi phí thấp hoặc miễn phí. Truy cập trang web của Công Ty Bảo Hiểm Tiền Gửi Liên Bang (FDIC) 
(tiếng Anh) để biết chi tiết về cách mở tài khoản trực tuyến hoặc sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) của FDIC để xác định 
một ngân hàng được FDIC bảo hiểm. BankOn (tiếng Anh), Hiệp Hội Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh), Chủ Ngân Hàng Cộng 
Đồng Độc Lập Hoa Kỳ (tiếng Anh), Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) có danh sách các ngân hàng và 
hiệp hội tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến. 

Các chi tiết khác liên quan đến CTC UP sẽ được cung cấp thông qua mục hỏi đáp. 

Q F2. Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh đã sửa đổi  (AGI) là gì? Làm thế nào để tìm thấy của tôi? (bổ sung Ngày 8 Tháng 11 Năm 
2021) 
A2. Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh đã sửa đổi (AGI) được sử dụng để tính số tiền thanh toán cho Tín Thuế Trẻ Em. 

AGI đã sửa đổi của quý vị từ tờ khai thuế đã được sử dụng để tính số tiền ứng trước của quý vị cho Tín Thuế Trẻ Em năm 
2021. 

Tìm AGI Đã Sửa Đổi của Quý Vị 

AGI đã sửa đổi của quý vị cho Tín Thuế Trẻ Em bằng: 

• Tổng thu nhập được điều chỉnh trên tờ khai thuế của quý vị.  
o Tìm Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh của quý vị trong Hồ Sơ Thuế trong tài khoản trực tuyến của quý vị 

hoặc dòng 11 của  Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ năm 2020, hoặc dòng 8b của Mẫu 
1040 năm 2019. 

Cộng (nếu áp dụng): 

• Bất kỳ số tiền nào ở dòng 45 hoặc dòng 50 của Mẫu 2555, Thu Nhập Kiếm Được từ Nước Ngoài (tiếng Anh). 

Hoặc 

• Bất kỳ số tiền nào bị loại trừ khỏi tổng thu nhập vì nó được nhận từ các nguồn ở Puerto Rico hoặc American Samoa. 
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Nếu quý vị không có bất kỳ điều nào ở trên, AGI đã sửa đổi của quý vị giống với AGI của bạn. 

Q F3. Làm thế nào để báo cáo thay đổ về Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh đã sửa đổi (AGI) của tôi? (bổ sung Ngày 8 Tháng 11 
Năm 2021) 
A3.  Đăng nhập vào Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP), nhấp vào “Manage Advance Payments” (“Quản 
Lý Các Khoản Ứng Trước”) và xem “Report Life Changes” (“Báo Cáo Thay Đổi Trong Cuộc Sống”). 

Q F4. Điều gì xảy ra với các khoản ứng trước của tôi nếu tôi báo cáo các thay đổi đối với Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh (AGI) 
đã sửa đổi của tôi? (bổ sung Ngày 8 Tháng 11 Năm 2021) 
A4. Số tiền ứng trước của quý vị sẽ được điều chỉnh để phù hợp với Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh (AGI) đã sửa đổi cập 
nhật của quý vị. 

• Nếu cập nhật của AGI được sửa đổi của quý vị cao hơn: Số tiền ứng trước của quý vị có thể sẽ bị giảm xuống. 
• Nếu cập nhật của AGI được sửa đổi của quý vị thấp hơn: Số tiền ứng trước của quý vị có thể sẽ được tăng lên. 

Q F5. Thu nhập của tôi đã thay đổi vào năm 2021. Tại sao tôi nên báo cáo những thay đổi đối với Tổng Thu Nhập Được Điều 
Chỉnh (AGI) đã sửa đổi được sử dụng để tính các khoản ứng trước của tôi? (bổ sung Ngày 8 Tháng 11 Năm 2021) 
A5. Các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em của quý vị dựa trên Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh (AGI) đã sửa đổi từ tờ 
khai thuế của quý vị hoặc từ những thay đổi trong cuộc sống mà quý vị báo cáo cho chúng tôi. Nếu quý vị nghĩ rằng AGI đã 
sửa đổi của mình cho năm 2021 khác với AGI đã sửa đổi năm 2020, quý vị có thể cập nhật trong Cổng Thông Tin Cập Nhật về 
Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Nếu thu nhập của của quý vị đã tăng lên đáng kể, bản cập nhật sẽ điều chỉnh các khoản ứng 
trước còn lại của quý vị để giúp ngăn chặn việc nợ thuế thêm khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2021 vào năm 2022. 

Chỉ cân nhắc báo cáo thay đổi đối với AGI đã sửa đổi của quý vị nếu: 

• Quý vị nghĩ rằng AGI đã sửa đổi của mình vào năm 2021 cao hơn ngưỡng sau; hoặc 
• AGI đã sửa đổi của quý vị vào năm 2020 cao hơn ngưỡng sau. 

Ngưỡng AGI được sửa đổi để Tính Số Tiền cho Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 

Tình Trạng Khai Thuế Ngưỡng Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh 
Đã Sửa Đổi 

Độc Thân hoặc Vợ Chồng Khai Riêng Hồ Sơ Thuế $75.000 

Chủ Gia Đình $112.500 
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Ngưỡng AGI được sửa đổi để Tính Số Tiền cho Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 

Tình Trạng Khai Thuế Ngưỡng Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh 
Đã Sửa Đổi 

Vợ Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế hoặc Người Góa 
Vợ/Chồng Đủ Điều Kiện $150.000 

Q F6. Tôi đã khai là Vợ Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế cho năm 2020. Ai nên báo cáo những thay đổi đối với Tổng Thu Nhập 
Được Điều chỉnh (AGI) đã sửa đổi của chúng tôi? (bổ sung Ngày 8 Tháng 11 Năm 2021) 
A6. Quý vị có thể thực hiện các thay đổi nếu quý vị dự định khai là Vợ Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế cho tờ khai thuế năm 
2021 với cùng một người trên tờ khai thuế năm 2020 của quý vị. Trong trường hợp đó, chỉ một người cần báo cáo các thay 
đổi đối với Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh (AGI) đã sửa đổi của mình. Bản cập nhật sẽ áp dụng cho cả hai người và sẽ ảnh 
hưởng đến cả hai khoản thanh toán của quý vị. 

Q F7. Thu nhập trong năm 2021 của tôi có thể khác đáng kể so với thu nhập trên tờ khai thuế năm 2020 mà tôi đã nộp. IRS có 
tính các thay đổi đó để cập nhật số tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em của tôi không? (cập nhật Ngày 24 Tháng 6 Năm 2021) 
A7. Có, nếu quý vị cung cấp thông tin cập nhật về thu nhập của mình bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín 
Thuế Trẻ Em (CTC UP). Vào cuối năm 2021, cổng thông tin trực tuyến này sẽ cho phép quý vị cập nhật thu nhập mà quý vị dự 
kiến sẽ khai trên tờ khai thuế năm 2021, vì thế chúng tôi có thể thay đổi khoản ước tính của Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của 
quý vị. Điều này sẽ cho phép chúng tôi thay đổi số tiền của khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng của quý vị. Các 
chi tiết khác liên quan đến CTC UP sẽ được cung cấp thông qua mục hỏi đáp. 

Q F8. Tôi nên làm gì nếu tôi khai con của mình trên tờ khai thuế năm 2021 nhưng lại không khai người đó trên tờ khai thuế năm 
2020? (cập nhật Ngày 24 Tháng 6 Năm 2021) 
A8.  Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em đầu tiên của quý vị sẽ dựa trên những trẻ mà quý vị đã khai để nhận Tín Thuế Trẻ 
Em trên tờ khai thuế năm 2020 (hoặc tờ khai thuế năm 2019, nếu tờ khai thuế năm 2020 của quý vị chưa được xử lý kể từ 
ngày xác định thanh toán cho bất kỳ Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng nào). 

Vào cuối năm nay, Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) sẽ được cập nhật và cho phép quý vị thông báo về 
số trẻ đủ điều kiện mà quý vị sẽ khai trên tờ khai thuế năm 2021 để chúng tôi có thể điều chỉnh mức Tín Thuế Trẻ Em ước 
tính năm 2021 của quý vị – cũng như điều chỉnh số tiền để chi trả Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng của quý vị. 

Nếu quý vị không nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho trẻ đủ điều kiện mà quý vị sẽ khai vào năm 2021, quý vị có thể 
yêu cầu nhận toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em được cho phép của quý vị đối với đứa trẻ đó khi nộp tờ khai thuế năm 2021. 

Các chi tiết khác liên quan đến CTC UP sẽ được cung cấp thông qua mục hỏi đáp. 

Q F9. Tôi phải làm gì để hủy đăng ký nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em? (cập nhật Ngày 24 Tháng 6 Năm 2021) 
A9. Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) sẽ cho phép quý vị hủy đăng ký nhận các Khoản Ứng Trước Tín 
Thuế Trẻ Em. Các chi tiết khác liên quan đến CTC UP sẽ được cung cấp thông qua mục hỏi đáp. 
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Q F10. Bằng cách nào sự mở rộng và gia tăng Tín Thuế Trẻ Em và các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em, cùng với việc khấu 
lưu thuế thu nhập hiện tại từ tiền lương của tôi, có thể ảnh hưởng đến số tiền hoàn thuế hoặc số nợ đến hạn trên tờ khai thuế 
thu nhập của tôi cho năm 2021? (bổ sung Ngày 29 Tháng 7 Năm 2021) 
A10. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2021, IRS bắt đầu gửi tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 cho người đóng thuế. Đối 
với nhiều người đóng thuế, số tiền của Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 cũng đã tăng lên so với số tiền của Tín Thuế Trẻ Em năm 
2020. Tuy nhiên, tổng số tiền ứng trước có thể lớn hơn bất kỳ mức tăng nào trong khoản tín thuế năm 2021, tùy thuộc vào 
hoàn cảnh của người đóng thuế. Đối với những người đóng thuế trong tình huống này mà không làm gì trong năm 2021 để 
điều chỉnh khấu lưu thuế thu nhập từ lương của họ (và không hủy đăng ký các khoản ứng trước hàng tháng), số tiền hoàn 
thuế của họ nhận được trong năm 2022 có thể giảm so với số tiền hoàn thuế nhận được vào năm 2021, hoặc số nợ đến hạn 
vào năm 2022 trên tờ khai thuế thu nhập năm 2021 của họ có thể tăng lên so với số sợ đến hạn vào năm 2021. Một số người 
đóng thuế cũng có thể chuyển từ nhận hoàn thuế vào năm 2021 sang nợ vào năm 2022. 

Do đó, những người đóng thuế đã nhận được một khoản hoàn thuế nhỏ hoặc có số  nợ đến hạn khi họ khai thuế cho năm 
2020 vào năm 2021 nên xem xét việc hủy đăng ký các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em, cập nhật Mẫu W-4 của họ bằng 
cách nhập một số tiền bổ sung sẽ được khấu lưu mỗi kỳ lương trên bước 4c của biểu mẫu hoặc nộp thuế ước tính hàng quý 
cho thời gian còn lại của năm 2021. 

Để biết thêm thông tin về cách tính và giải ngân các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em của quý vị, hãy xem Chủ Đề D: 
Cách Tính Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, và Chủ Đề E: Quy Trình của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em.  Quý vị có thể 
hủy đăng ký các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em thông qua Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Để 
biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021. 

Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ 
Đề G: Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em 

Q G1. Tôi nên làm gì nếu nghĩ rằng số tiền Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của một tháng là không chính xác? (cập nhật 
Ngày 24 Tháng 6 Năm 2021) 
A1. Trước tiên, quý vị nên xem lại Thư Thông Báo 6417 mà IRS sẽ gửi cho quý vị trước khi quý vị nhận được Khoản Ứng Trước 
Tín Thuế Trẻ Em đầu tiên. Thư này sẽ thông báo cho quý vị về khoản Tín Thuế Trẻ Em ước tính của quý vị cho niên thuế 2021 
và số tiền được chi trả cho Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị. 

Nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế năm 2019, nhưng không phải tờ khai thuế năm 2020, quý vị nên nộp tờ khai thuế năm 2020 
trong thời gian sớm nhất có thể để cung cấp cho IRS thêm thông tin cập nhật nhất. Quý vị cũng có thể cung cấp thông tin 
cập nhật tính đến cuối năm nay bằng cách sử dụng Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Nếu quý vị đã nộp tờ khai 
thuế năm 2020, quý vị cũng có thể cung cấp thông tin cập nhật bằng cách sử dụng CTC UP. 

Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021. 

Q G2. Tôi có bị giảm trừ bất kỳ Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em nào nếu còn nợ thuế từ những năm trước hay các khoản nợ 
liên bang hoặc tiểu bang khác  không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A2. Không. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em sẽ không bị giảm trừ (tức là sử dụng để đền bù) cho các khoản thuế quá 
hạn từ những năm trước hay các khoản nợ liên bang hoặc tiểu bang khác mà quý vị còn nợ.  

Tuy nhiên, nếu quý vị nhận được tiền hoàn thuế khi nộp tờ khai thuế năm 2021, thì mọi khoản Tín Thuế Trẻ Em còn lại được 
bao gồm trong tiền hoàn thuế của quý vị có thể được dùng để đền bù cho các khoản nợ thuế hay các khoản nợ liên bang 
hoặc tiểu bang khác mà quý vị còn nợ. 
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Q G3. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của tôi có được dùng để đền bù nếu người phối ngẫu của tôi hoặc tôi còn nợ khoản 
trợ cấp nuôi con quá hạn không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A3. Không. 

Q G4. Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của tôi có bị khấu trừ để thu hồi nợ không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A4. Có. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không được miễn trừ khỏi việc bị khấu trừ để trả nợ cho các chủ nợ không 
thuộc liên bang theo luật liên bang. Do đó, trong phạm vi cho phép của pháp luật của chính quyền tiểu bang và địa phương 
của quý vị, các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị có thể bị khấu trừ để trả nợ bởi chính quyền tiểu bang, địa 
phương và các chủ nợ tư nhân của quý vị, bao gồm cả theo lệnh của tòa án liên quan đến một bên không thuộc liên bang 
(có thể bao gồm tiền phạt liên quan đến tội phạm, án phí hành chánh, bồi thường và các khoản nợ khác theo lệnh của tòa 
án). 

Tuy nhiên, một số tiểu bang và tổ chức tài chánh đã chọn ban hành luật để bảo vệ các khoản chi trả này và các khoản chi trả 
này vẫn được chính quyền liên bang bảo vệ khỏi mục đích sử dụng để đền bù. Ví dụ: nếu người đóng thuế nhận một phán 
quyết chống lại họ do một bên tư nhân yêu cầu nhưng đồng thời cũng nợ một khoản thuế liên bang đã giám định, IRS sẽ 
không yêu cầu sử dụng khoản chi trả đó để đền bù vào khoản nợ thuế liên bang.  

Q G5. Tôi có cần phải kê khai thương tật của người phối ngẫu (Mẫu Đơn 8379) nếu người phối ngẫu của tôi có khoản nợ liên 
bang hoặc tiểu bang và tôi thì không có? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A5. Không. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em sẽ không bị giảm trừ (tức là sử dụng để đền bù) cho các khoản thuế quá 
hạn từ những năm trước hay các khoản nợ liên bang hoặc tiểu bang khác mà người phối ngẫu của quý vị còn nợ. 

Tuy nhiên, nếu quý vị khai thuế chung năm 2021 với người phối ngẫu của mình và nhận được tiền hoàn thuế, thì mọi khoản 
Tín Thuế Trẻ Em còn lại được bao gồm trong tiền hoàn thuế của quý vị có thể được dùng để đền bù cho các khoản nợ thuế 
hay các khoản nợ liên bang hoặc tiểu bang khác mà người phối ngẫu của quý vị còn nợ. Quý vị có thể nộp Mẫu 8379 (tiếng 
Anh) cùng với tờ khai thuế năm 2021. 
 

Q G6. Tôi đã nộp tờ khai thuế năm 2020 với một địa chỉ ở Hoa Kỳ mặc dù tôi và con cái hiện không sống ở Hoa Kỳ. Tôi đã nhận 
được Thư Thông Báo 6417 tại địa chỉ ở Hoa Kỳ của tôi cho biết rằng IRS sẽ bắt đầu giải ngân Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em 
cho tôi. Tôi nên làm gì? (cập nhật Ngày 24 Tháng 6 Năm 2021) 
A6. Quý vị không có quyền nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu nhận Tín Thuế Trẻ 
Em khi nộp tờ khai thuế năm 2021 nhưng không thể yêu cầu nhận toàn bộ khoản tiền $3,000 hoặc $3,600 cho mỗi trẻ đủ 
điều kiện vì nhà ở chính của quý vị không phải là ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian hơn nửa năm 2021. Các khoản trả trước 
mà chúng tôi gửi cho quý vị có thể lớn hơn khoản Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị sẽ được phép yêu cầu trên tờ khai thuế năm 
2021 vào năm sau. 

Quý vị sẽ có thể hủy đăng ký nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em bằng cách sử dụng Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em 
(CTC UP). Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong 
Năm 2021. 

Q G7. Tôi đã nhận được một hoặc nhiều Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho trẻ đủ điều kiện của mình, nhưng đứa trẻ đó đã 
chuyển đến sống cùng phụ huynh kia của trẻ vào tháng 3/2021. Tôi nên làm gì? (cập nhật Ngày 24 Tháng 6 Năm 2021) 
A7. Quý vị nên thực hiện một trong những hành động sau: 

• Thỏa thuận với phụ huynh kia của trẻ đủ điều kiện để cho phép quý vị kê khai đứa trẻ đó để nhận Tín Thuế Trẻ Em 
cho năm 2021. Quý vị phải nhận được từ phụ huynh kia của trẻ Mẫu 8332, Mẫu Đơn Cấp Phép/Thu Hồi Quyền Kê 
Khai Con Cái Của Cha Mẹ Giám Hộ Để Miễn Trừ Thuế (tiếng Anh), đã ký tên và đính kèm vào tờ khai thuế năm 2021 
mà quý vị yêu cầu nhận Tín Thuế Trẻ Em. 

• Cân nhắc sử dụng Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) để hủy đăng ký nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế 
Trẻ Em, hoặc xóa thông tin của đứa trẻ đó khỏi thông tin Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị đã cung cấp cho IRS. Do đó, số 
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tiền Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em trong tương lai của quý vị sẽ bị cắt giảm để tính đến việc quý vị hủy đăng ký 
hoặc xóa thông tin về tín thuế của đứa trẻ đó. 

Nếu quý vị không thực hiện bất kỳ hành động nào, quý vị có thể cần phải hoàn trả cho IRS số tiền của Khoản Ứng Trước Tín 
Thuế Trẻ Em mà quý vị đã nhận được của đứa trẻ đó khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2021 vào năm sau. 

Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021. 

Q G8. Nếu tôi đã báo cáo rằng tôi là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế, làm thế nào tôi có thể bảo 
đảm rằng tôi sẽ nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A8. Nếu quý vị đã báo cáo rằng quý vị là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế, IRS sẽ không giải ngân 
các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho quý vị cho đến khi vấn đề về trộm cắp danh tính liên quan đến thuế của quý vị 
được giải quyết. Thông tin chi tiết hơn về hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế sẽ được cung cấp thông qua phần 
hỏi đáp này. 

Q G9. Nếu tôi nghi ngờ mình là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế, tôi có thể làm gì để bảo đảm rằng 
tôi nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A9. Nếu quý vị tin rằng mình là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế và chưa báo cáo vấn đề trộm 
cắp danh tính liên quan đến thuế cho IRS, quý vị nên thực hiện các bước để tự bảo vệ mình. Thông báo cho IRS bằng cách 
nộp Mẫu Đơn 14039, Bản Khai Về Việc Bị Mạo Danh (tiếng Anh) PDF thông qua IdentityTheft.gov (tiếng Anh) hoặc bằng cách 
nộp bản giấy của Mẫu 14039. 

IRS sẽ không giải ngân các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho quý vị cho đến khi vấn đề trộm cắp danh tính liên quan 
đến thuế của quý vị được giải quyết. Nếu quý vị không nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho trẻ đủ điều kiện mà quý 
vị sẽ kê khai vào năm 2021, quý vị có thể yêu cầu nhận toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em được cho phép của quý vị đối với đứa 
trẻ đó khi nộp tờ khai thuế năm 2021. 

Q G10. Tôi cần làm gì để nhận được tiền trước? (cập nhật Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021) 
A10. Chúng tôi sẽ sử dụng tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 của quý vị hoặc thông tin quý vị đã nhập vào công cụ Người 
Không Khai Thuế trên IRS.gov vào năm 2020 để đăng ký Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, nhằm xác định xem bạn có 
đủ điều kiện hay không và tự động đăng ký cho bạn. Bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. 

Nếu bạn không phải nộp thuế trong năm nay hoặc năm ngoái và bạn không đăng ký Khoản thanh toán Tác động Kinh tế vào 
năm ngoái, bạn vẫn có thể đăng ký khoản thanh toán Tín Thuế Trẻ Em bằng Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Khai Thuế. 

Q G11. Tại sao tôi nhận được tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng dưới dạng séc giấy qua đường bưu 
điện? (bổ sung Ngày 19 Tháng 8 Năm 2021) 
A11. IRS sẽ gửi tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em dưới dạng séc giấy qua đường bưu điện nếu IRS không có thông tin tài 
khoản ngân hàng của quý vị để gửi khoản thanh toán bằng cách gửi trực tiếp. 
 
Ngoài ra, nếu quý vị có một tài khoản ngân hàng đã đóng hoặc không hợp lệ trong hồ sơ, IRS sẽ phát hành lại thanh toán 
của quý vị dưới dạng séc giấy qua đường bưu điện. Để biết thêm thông tin về cách cung cấp hoặc cập nhật thông tin tài 
khoản ngân hàng của quý vị, hãy xem FAQ F1. Tôi nên làm gì nếu thông tin về ngân hàng, địa chỉ gửi thư, lợi tức hoặc gia 
đình của tôi thay đổi trong năm 2021? 
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Q G12. Tôi đang nhận tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em dưới dạng séc giấy qua đường bưu điện vì tài khoản 
ngân hàng của tôi mà IRS có trong hồ sơ đã bị đóng hoặc không hợp lệ. Tại sao Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín 
Thuế Trẻ Em (CTC UP) hiển thị số tiền thanh toán nhiều hơn số tiền tôi nhận được? (bổ sung Ngày 19 Tháng 8 Năm 
2021) 
A12. Số tiền hiển thị trên Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) là số tiền không chính xác. Số tiền chính xác của 
khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em là số tiền mà quý vị nhận được dưới dạng séc giấy qua đường bưu điện. IRS đang làm việc để 
sửa lỗi này trên CTC UP. 
Thông tin bổ sung: Nếu quý vị có một tài khoản ngân hàng bị đóng hoặc không hợp lệ trong hồ sơ với IRS, IRS sẽ phát hành 
lại khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị dưới dạng séc giấy qua đường bưu điện. Nếu CTC UP hiển thị số tiền thanh 
toán không chính xác, số tiền thanh toán không chính xác này thường sẽ gấp đôi số tiền quý vị dự kiến nhận được. Nói cách 
khác, số tiền thanh toán không chính xác này sẽ bằng tổng số tiền quý vị nhận được qua thư và số tiền mà lần đầu tiên IRS 
cố gắng gửi trực tiếp nhưng không thể. 

Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ 
Đề H: Điều Chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai 
Thuế Năm 2021 của Quý Vị 

Q H1. Tôi nên làm gì để đối chiếu Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em của tôi trên tờ khai thuế năm 2021? (bổ 
sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A1. Khi nộp tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022, quý vị sẽ cần đối chiếu: 

1. Tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị nhận được trong năm 2021; với 
2. Khoản Tín Thuế Trẻ Em hợp lệ mà quý vị có thể yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 của mình. 

Số Tiền Tín Thuế Trẻ Em Bị Trả Thừa: Nếu khoản Tín Thuế Trẻ Em của quý vị lớn hơn tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín 
Thuế Trẻ Em, quý vị có thể yêu cầu nhận số tiền còn lại của Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2021 của quý vị. 

Số Tiền Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Bị Trả Thừa: Nếu quý vị nhận được tổng số tiền Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ 
Em lớn hơn khoản Tín Thuế Trẻ Em hợp lệ mà quý vị có thể yêu cầu vào niên thuế 2021 của mình, quý vị có thể cần phải 
hoàn trả cho IRS một phần hoặc toàn bộ khoản chi trả thừa đó. 

Vào tháng 1, 2022, IRS sẽ gửi cho quý vị Thư Thông Báo 6419 để cung cấp thông tin về tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín 
Thuế Trẻ Em đã được giải ngân cho quý vị trong năm 2021. Vui lòng cất giữ thư thông báo về Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ 
Em này của quý vị cùng với hồ sơ kê khai thuế. Quý vị có thể cần tham khảo thư thông báo này khi nộp tờ khai thuế năm 
2021 trong mùa khai thuế năm 2022. 

Q H2. Tại sao tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em có thể lớn hơn tổng khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2021? (cập 
nhật Ngày 24 Tháng 6 Năm 2021) 
A2. Số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị nhận được trong năm 2021 được tính toán dựa trên ước tính 
của IRS về mức Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị sẽ được phép yêu cầu nhận vào niên thuế 2021. Luật yêu cầu khoản ước tính này 
phải dựa trên hai nguồn thông tin chính: 

1. Tờ khai niên thuế 2020 của quý vị hoặc nếu không có tờ khai đó, thì phải sử dụng tờ khai của niên thuế 2019; và 
2. Mọi thông tin cập nhật mà quý vị cung cấp cho IRS vào năm 2021, bao gồm thông tin được cung cấp qua Cổng Cập 

Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP), sẽ cho phép quý vị cập nhật với IRS các thông tin về Tín Thuế Trẻ Em của quý vị 
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trong suốt năm 2021, bao gồm bất kỳ thay đổi nào về số trẻ đủ điều kiện của quý vị, những thay đổi về thu nhập 
kiếm được và tư cách khai thuế của quý vị. 

Các điều kiện về gia đình và cuộc sống có thể thay đổi trong suốt một năm nhất định. Danh sách sau đây cung cấp các ví dụ 
về những thay đổi có thể dẫn đến Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em bị trả thừa. 

• Một trẻ đủ điều kiện sống với quý vị có thể đổi nhà ở trong năm 2021 và sống trong khoảng thời gian hơn nửa năm 
của niên thuế 2021 với một cá nhân khác. 

• Thu nhập của quý vị tăng vào năm 2021. 
• Tư cách khai thuế của quý vị thay đổi vào năm 2021. 
• Nhà ở chính của quý vị nằm bên ngoài Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2021. 

Do những thay đổi bình thường này về gia đình và cuộc sống, quý vị có thể nhận được tổng số tiền Khoản Ứng Trước Tín 
Thuế Trẻ Em lớn hơn mức Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị được phép yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021. 

Để biết thêm thông tin về khả năng đủ điều kiện nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, bao gồm định nghĩa về nhà ở 
chính của quý vị, hãy xem Chủ Đề B: Tính Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em Năm 
2021. 

Q H3. Tôi có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để giảm bớt hoặc xóa bỏ số tiền bị trả thừa của Khoản 
Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em mà tôi có thể cần phải hoàn trả lại cho IRS vào năm 2022 không? (cập nhật Ngày 1 Tháng 7 Năm 
2021) 
A3. Có. IRS khuyến khích quý vị nên sử dụng Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) trong suốt năm 2021 để giúp bảo 
đảm rằng IRS có thông tin cập nhật nhất về khả năng đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của quý vị. Thông tin cập 
nhật này sẽ giúp IRS tiếp tục cải thiện độ chính xác mức ước tính của IRS về mức Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị sẽ được phép 
nhận trên tờ khai thuế năm 2021 của mình. Bắt đầu từ tháng 6, CTC UP sẽ có sẵn trên trang IRS.gov và ban đầu sẽ chỉ cho 
phép quý vị chọn không nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em. IRS sẽ thêm các tính năng cho CTC UP tính đến cuối 
năm nay, theo mô tả trong Tôi nên làm gì nếu thông tin về ngân hàng, địa chỉ gửi thư, lợi tức hoặc gia đình của tôi thay đổi 
trong năm 2021? 

Với ước tính cập nhật này về mức Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị được phép yêu cầu, IRS có thể giảm số tiền Khoản Ứng Trước 
Tín Thuế Trẻ Em của quý vị ở mức phù hợp trong suốt năm 2021. 

Quan trọng: Những điều chỉnh này sẽ làm giảm khả năng chi trả thừa Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị có thể 
cần phải hoàn trả cho IRS vào năm 2022. 

Để biết thêm thông tin về CTC UP và khi nào các tính năng mới sẽ được thêm vào CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật 
Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em của Quý Vị Trong Năm 2021. 

Q H4. Tôi có cần phải hoàn trả Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho IRS nếu các khoản đó lớn khoản Tín Thuế Trẻ Em mà tôi 
được phép nhận trên tờ khai thuế năm 2021 của mình không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A4. Có thể. Nếu quý vị đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả theo mô tả trong Chủ Đề H này, quý vị sẽ được miễn trả lại một 
phần hoặc toàn bộ số tiền bị trả thừa. Nếu quý vị không đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả, quý vị sẽ cần phải kê khai 
toàn bộ số tiền bị trả thừa trên tờ khai thuế năm 2021 dưới dạng thuế thu nhập bổ sung. Số tiền thuế thu nhập bổ sung này 
sẽ làm giảm số tiền hoàn thuế của quý vị hoặc tăng tổng số tiền thuế đến hạn phải trả cho năm 2021. 

Q H5. Tôi nên làm gì để biết liệu mình có thuộc đối tượng người khai thuế không đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả dựa trên 
thu nhập kiếm được trong năm 2021 không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A5. Quý vị sẽ không đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả nếu mức AGI đã sửa đổi của quý vị bằng hoặc cao hơn các số tiền 
được liệt kê dưới đây dựa trên tư cách khai thuế trên tờ khai năm 2021 của quý vị . 
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• $120,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện; 
• $100,000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; và 
• $80,000 nếu quý vị là người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng. 

Để biết thông tin về định nghĩa về AGI đã sửa đổi, hãy xem Chủ Đề C: Cách Tính Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021. 

Q H6. Tôi nên làm gì để biết liệu mình có thuộc đối tượng người khai thuế đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả đầy đủ dựa trên 
thu nhập kiếm được trong năm 2021 không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A6. Quý vị đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả đầy đủ và sẽ không cần hoàn trả bất kỳ số tiền bị trả thừa nào nếu nhà ở 
chính của quý vị nằm trong phạm vi Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2021 và tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) đã sửa đổi của quý vị 
cho năm 2021 bằng hoặc thấp hơn các số tiền sau dựa trên tư cách khai thuế trên tờ khai năm 2021 của quý vị: 

• $60,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện; 
• $50,000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; và 
• $40,000 nếu quý vị là người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng. 

Điều kiện bảo vệ hoàn trả của quý vị có thể bị giới hạn nếu mức AGI đã sửa đổi của quý vị lớn hơn các số tiền này hoặc nhà ở 
chính của quý vị không nằm bên trong Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2021. 

Để biết thêm về định nghĩa nhà ở chính của quý vị, hãy xem Chủ Đề B: Tính Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Ứng Trước Tín 
Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021. Để biết thông tin về định nghĩa về AGI đã sửa đổi, hãy xem Chủ Đề C: Cách Tính 
Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021. 

Q H7. Nếu tôi đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả, tôi sẽ đủ điều kiện để nhận hỗ trợ số tiền được bảo vệ hoàn trả là bao 
nhiêu? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A7. Nếu quý vị đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả, quý vị được giảm trách nhiệm trả thuế của quý vị từ Khoản Ứng Trước 
Tín Thuế Trẻ Em tối đa lên tới bằng với số tiền được bảo vệ hoàn trả đầy đủ. Số tiền được bảo vệ hoàn trả đầy đủ tương 
đương với $2,000, nhân với giá trị sau: 

• Số trẻ đủ điều kiện mà IRS đã tính để xác định khoản ước tính ban đầu các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của 
quý vị, trừ đi 

• Số trẻ đủ điều kiện được tính phù hợp khi xác định mức Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị được phép yêu cầu trên tờ khai 
thuế năm 2021. 

Ví dụ: Quý vị đã kê khai ba trẻ đủ điều kiện phù hợp trên tờ khai thuế năm 2020, nhưng chỉ kê khai một trẻ đủ điều kiện trên 
tờ khai thuế năm 2021. Quý vị có thể nhận tối đa $4,000 số tiền được bảo vệ hoàn trả (hay $2,000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện bị 
trả thừa) nếu quý vị đủ điều kiện. 

Quý vị sẽ có thể áp dụng số tiền được bảo vệ hoàn trả đầy đủ là $2,000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện bị trả thừa nếu tổng thu 
nhập điều chỉnh (AGI) đã sửa đổi của quý vị bằng hoặc thấp hơn số tiền sau dựa trên tư cách khai thuế trên tờ khai năm 2021 
của quý vị: 

• $60,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện; 
• $50,000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; và 
• $40,000 nếu quý vị là người độc thân hoặc quý vị đã kết hôn và khai thuế riêng. 

Để biết thông tin về định nghĩa về AGI đã sửa đổi, hãy xem Chủ Đề C: Cách Tính Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021. 
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Q H8. Số tiền được bảo vệ hoàn trả của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của tôi có giảm không nếu mức AGI đã sửa đổi của tôi 
cao hơn mức AGI đã sửa đổi để đủ điều kiện nhận số tiền được bảo vệ hoàn trả đầy đủ? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A8. Có. Số tiền được bảo vệ hoàn trả của quý vị sẽ giảm dựa trên mức chênh lệch lớn hơn của tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) 
đã sửa đổi của quý vị so với các số tiền sau dựa trên tư cách khai thuế trên tờ khai năm 2021 của quý vị: 

• $60,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện; 
• $50,000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; và 
• $40,000 nếu quý vị là người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng. 

Số tiền được bảo vệ hoàn trả này sau đó sẽ bị giảm trừ – hay giảm bớt – nếu mức AGI đã sửa đổi của quý vị lớn hơn các số 
tiền trên. Số tiền được bảo vệ hoàn trả của quý vị sẽ là $0 và số tiền hoàn trả của quý vị sẽ không được giảm bớt nếu mức AGI 
đã sửa đổi của quý vị bằng hoặc cao hơn các số tiền này dựa trên tư cách khai thuế trên tờ khai năm 2021 của quý vị: 

• $120,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện; 
• $100,000 nếu khai thuế với tư cách chủ hộ; hoặc 
• $80,000 nếu quý vị là người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng. 

Ví dụ: Quý vị đã khai thuế chung với người phối ngẫu của mình cho niên thuế 2020 và yêu cầu đúng khoản Tín Thuế Trẻ Em 
cho ba trẻ đủ điều kiện. IRS ước tính tổng số tiền của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em dựa trên số trẻ đủ điều kiện của quý 
vị. Tuy nhiên, khi quý vị khai thuế chung cho năm 2021 với mức AGI đã sửa đổi là $75,000, quý vị chỉ được yêu cầu Tín Thuế 
Trẻ Em cho một trẻ đủ điều kiện – và do đó tín thuế của hai trẻ đủ điều kiện còn lại sẽ được tính là bị trả thừa. Mức AGI đã 
sửa đổi của quý vị là $75,000 lớn hơn 25 phần trăm so với ngưỡng AGI đã sửa đổi hiện hành được áp dụng ở mức $60,000. Số 
tiền được bảo vệ hoàn trả đầy đủ dự tính của quý vị tương ứng với $4,000 (hay $2,000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện bị trả thừa) bị 
giảm 25 phần trăm xuống còn $3,000. 

Q H9. Tôi nên làm gì nếu nợ IRS khoản tiền trả thừa đến hạn do Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em bị trả thừa, nhưng tôi không 
đủ khả năng thực hiện khoản chi trả đến hạn khi nộp tờ khai thuế năm 2021? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A9. Hầu hết các cá nhân cần hoàn trả Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em bị trả thừa có thể hoàn thành trách nhiệm hoàn lại 
khoản tiền trả thừa thông qua việc giảm tiền hoàn thuế thu nhập liên bang dự kiến của họ. Tuy nhiên, nếu quý vị nợ khoản 
tiền trả thừa lớn hơn số tiền hoàn thuế của mình, IRS sẽ thường làm việc với những người đóng thuế nợ số tiền mà họ không 
có khả năng chi trả. Quy trình thu xếp thanh toán khoản tiền trả thừa đến hạn này cũng giống như các khoản tiền trả thừa 
của các loại thuế khác. Để biết thêm thông tin về cách trả nợ thuế thu nhập liên bang quá hạn của quý vị, hãy xem Trả Tiền 
Thuế Của Quý Vị. 

Q H10. IRS có cung cấp thông tin để giúp tôi đối chiếu Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2021 của tôi 
không? (cập nhật Ngày 24 Tháng 6 Năm 2021) 
A10. Có. Vào tháng 1/2022, IRS sẽ gửi cho quý vị Thư Thông Báo 6419 để cung cấp thông tin về tổng số tiền của Khoản Ứng 
Trước Tín Thuế Trẻ Em đã được giải ngân cho quý vị trong năm 2021. Vui lòng cất giữ thư thông báo về Khoản Ứng Trước Tín 
Thuế Trẻ Em này của quý vị cùng với hồ sơ kê khai thuế. Quý vị có thể cần tham khảo thư thông báo này khi nộp tờ khai thuế 
năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022. 

Thư này sẽ được gửi đến địa chỉ của quý vị trong tờ kê khai tại thời điểm của ngày gửi thư. Đây thường sẽ là địa chỉ trên tờ 
khai thuế gần đây nhất của quý vị hoặc được cập nhật thông qua Cổng Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) hoặc Dịch Vụ 
Bưu Chính Hoa Kỳ (USPS). Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em của 
Quý Vị Trong Năm 2021. 
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Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ 
Đề I: Thường Trú Nhân của Lãnh Thổ Hoa Kỳ và Khoản Ứng Trước Tín 
Thuế Trẻ Em 

Q I1. Nếu tôi là cư dân của Puerto Rico, tôi có nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 
Năm 2021) 
A1. Quý vị sẽ không nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, nhưng quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trẻ 
Em cho trẻ đủ điều kiện của quý vị trên 

• Mẫu 1040-PR (tiếng Anh) năm 2021 
• Mẫu 1040-SS (tiếng Anh) năm 2021 
• Các loại mẫu đơn 1040 khác được nộp cho IRS. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang IRS.gov hoặc xem hướng dẫn về Mẫu 1040-PR (tiếng Anh)hay Mẫu 1040-SS 
(tiếng Anh). Hoặc, nếu quý vị nộp một loại mẫu đơn 1040 khác cho IRS, Bảng 8812 (Mẫu 1040) (tiếng Anh) và Hướng Dẫn về 
Bảng 8812 (tiếng Anh). 

Q I2. Đối với cư dân Puerto Rico, mức Tín Thuế Trẻ Em đã thay đổi như thế nào cho năm 2021? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 
2021) 
A2. Khoản Tín Thuế Trẻ Em tối đa cho năm 2021 đã tăng từ $2,000 lên $3,000 đối với trẻ từ 6 đến 17 tuổi ($3,600 đối với trẻ từ 
5 tuổi trở xuống) tính đến cuối năm 2021. Quý vị có thể yêu cầu mức tín thuế gia tăng này ngay cả khi quý vị không có thu 
nhập hoặc không phải trả thuế an sinh xã hội Hoa Kỳ. Yêu cầu có ba trẻ đủ điều kiện đã bị xóa bỏ bắt đầu từ năm 2021 và 
quý vị chỉ cần một trẻ đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em trên: 

• Mẫu 1040-PR (tiếng Anh) 
• Mẫu 1040-SS (tiếng Anh) 
• Các loại mẫu đơn 1040 khác được nộp cho IRS. 

Q I3. Nếu tôi là cư dân của American Samoa, Khối Thịnh Vượng Chung Của Quần Đảo Bắc Mariana, Guam hoặc Quần Đảo Virgin 
Của Hoa Kỳ, tôi có nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em không? Và mức Tín Thuế Trẻ Em đã thay đổi như thế nào cho 
năm 2021? (bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A3. Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em với cơ quan thuế trên lãnh thổ Hoa Kỳ của quý vị. 
Vui lòng liên lạc với cơ quan thuế trên lãnh thổ địa phương của quý vị để biết thêm thông tin về bất kỳ khoản trả trước nào 
và các thay đổi khác về Tín Thuế Trẻ Em. 

Q I4. Tôi là công dân hoặc cư dân của một trong các Tiểu Bang Liên Kết Tự Do (Liên Bang Micronesia, Cộng Hòa Quần Đảo 
Marshall, hoặc Cộng Hòa Palau). Tôi có đủ điều kiện để nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hoặc Tín Thuế Trẻ Em không? 
(bổ sung Ngày 14 Tháng 6 Năm 2021) 
A4. Quốc tịch hoặc tình trạng cư trú tại các Tiểu Bang Liên Kết Tự Do không cho phép quý vị nhận các Khoản Ứng Trước Tín 
Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trẻ Em. Nếu nhà ở chính của quý vị thuộc một trong 50 tiểu bang hoặc District of Columbia trong 
hơn nửa năm, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em và khoản trả trước của tín thuế này với IRS. Nếu quý vị là cư 
dân của Puerto Rico, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em với IRS, nhưng không phải là khoản trả trước của tín 
thuế này. Nếu quý vị là cư dân của American Samoa, Khối Thịnh Vượng Chung Của Quần Đảo Bắc Mariana, Guam hoặc Quần 
Đảo Virgin Của Hoa Kỳ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em với cơ quan thuế trên lãnh thổ 
Hoa Kỳ của quý vị. Vui lòng liên lạc với cơ quan thuế trên lãnh thổ địa phương của quý vị để biết thêm thông tin về bất kỳ 
khoản trả trước nào và các thay đổi khác về Tín Thuế Trẻ Em. 
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Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — 
Chủ Đề J: Hủy Đăng Ký Nhận Các Khoản Ứng Trước 

Q J1. Tại sao tôi nên hủy đăng ký? (bổ sung Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021)  
A1. Quý vị có thể muốn hủy đăng ký nhận các Khoản Ứng trước Tín Thuế Trẻ Em vì một số lý do, bao gồm cả việc nếu quý vị 
dự kiến số tiền nợ thuế lớn hơn số tiền hoàn thuế dự tính khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Các khoản chi trả quý vị nhận được 
là khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị thường nhận được khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Vì các khoản tín thuế 
này được ứng trước nên mỗi khoản tiền mà quý vị nhận được tương ứng sẽ làm giảm số tiền của Khoản Tín Thuế Trẻ Em mà 
quý vị sẽ được phép yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021. Điều này có nghĩa là bằng cách chấp nhận các khoản ứng trước tín 
thuế trẻ em, số tiền hoàn thuế của quý vị có thể sẽ bị giảm bớt hoặc số tiền nợ thuế của quý vị có thể tăng lên. 

Quý vị có thể tránh các khoản nợ thuế với IRS nếu quý vị hủy đăng ký và yêu cầu nhận toàn bộ khoản tín thuế khi nộp tờ 
khai thuế năm 2021. 
 

Q J2. Hạn chót để hủy đăng ký là khi nào? (cập nhật Ngày 29 Tháng 6 Năm 2021) 
A2. Để ngừng nhận các khoản ứng trước, quý vị phải hủy đăng ký 3 ngày trước ngày Thứ Năm đầu tiên của tháng tiếp theo 
trước 11:59 tối Giờ Miền Tây. 

Tháng Chi Trả Hạn Chót Hủy Đăng Ký Ngày Chi Trả 

Tháng Bảy 28 tháng 6, 2021 15 tháng 7, 2021 

Tháng Tám 2 tháng 8, 2021 13 tháng 8, 2021 

Tháng Chín 30 tháng 8, 2021 15 tháng 9, 2021 

Tháng Mười 4 tháng 10, 2021 15 tháng 10, 2021 

Tháng Mười Một 1 tháng 11, 2021 15 tháng 11, 2021 
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Tháng Mười Hai 29 tháng 11, 2021 15 tháng 12,2021 

Q J3. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ lỡ hạn chót hủy đăng ký?  (bổ sung Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021) 
A3. Quý vị sẽ nhận được khoản ứng trước đã lên lịch tiếp theo cho đến khi chúng tôi xử lý yêu cầu hủy đăng ký của quý vị. 

Q J4. Mất bao lâu để xử lý yêu cầu hủy đăng ký của tôi?  (bổ sung Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021) 
A4. Quá trình này có thể mất đến 7 ngày theo lịch. Kiểm tra lại sau khi hủy đăng ký để bảo đảm yêu cầu của quý vị đã được 
xử lý thành công. 

Q J5. Khi nào tôi có thể đăng ký lại? (cập nhật Ngày 6 Tháng 10 Năm 2021)  
A5. Quý vị không thể đăng ký lại vào lúc này. Hủy đăng ký là thao tác một lần.  

Q J6. Nếu tôi đã kết hôn, khai thuế chung, người phối ngẫu của tôi có cần hủy đăng ký không? (bổ sung Ngày 21 Tháng 6 Năm 
2021) 
A6. Có. Việc hủy đăng ký chỉ áp dụng đối với mỗi cá nhân. 

Q J7. Nếu người phối ngẫu của tôi hủy đăng ký và tôi không hủy đăng ký, điều gì sẽ xảy ra? (bổ sung Ngày 21 Tháng 6 Năm 
2021)  
A7. Nếu quý vị không hủy đăng ký, quý vị sẽ nhận được một nửa số tiền của khoản chi trả chung mà quý vị sẽ nhận được 
cùng với người phối ngẫu của mình. 

Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021— 
Chủ Đề K: Xác Minh Danh Tính Của Quý Vị Để Quản Lý Các Khoản 
Thanh Toán Của Quý Vị 

Q K1. Tại sao tôi phải xác thực danh tính của mình? (bổ sung Ngày 22 Tháng 6 Năm 2021) 
A K1. IRS cần bảo đảm thông tin danh tính của quý vị là chính xác - mà không phải người khác đang mạo danh quý vị - trước 
khi chúng tôi có thể cấp cho quý vị quyền truy cập vào các thông tin nhạy cảm liên quan đến trương mục của quý vị. Yêu cầu 
xác minh danh tính giúp quý vị bảo vệ thông tin của mình an toàn, cũng như ngăn chặn hành vi gian lận và mạo danh. 

Q K2. Tôi có thể xác thực danh tính của mình bằng cách nào? (bổ sung Ngày 22 Tháng 6 Năm 2021) 
A K2. Nếu quý vị là người dùng mới, quý vị phải tạo trương mục ID.me tại IRS và xác minh danh tính của mình. ID.me là nhà 
cung cấp dịch vụ thông tin xác thực đáng tin cậy được chọn để hỗ trợ các dịch vụ đăng nhập vào trang IRS.gov. 

ID.me sử dụng công nghệ xác minh danh tính mới nhất để xác thực danh tính của quý vị một cách nhanh chóng và dễ 
dàng. Tìm hiểu thêm về ID.me và quy trình xác minh của IRS tại Đăng Nhập hoặc Tạo Trương Mục Mới (tiếng Anh). 

Nếu quý vị đã có sẵn trương mục với IRS, hãy sử dụng tên người dùng và mật khẩu Truy Cập An Toàn của quý vị và nhập mã 
bảo mật như một phần của quy trình xác thực đa yếu tố (MFA). Nếu quý vị đã có sẵn trương mục ID.me do chính quyền tiểu 
bang hoặc cơ quan liên bang cấp, quý vị có thể sử dụng email và mật khẩu của mình và hoàn thành quy trình xác thực đa 
yếu tố. 
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Q K3. Tôi dưới 18 tuổi và nhận được thông báo không thể thực hiện quy trình xác thực; vậy tôi nên làm gì để quản lý các khoản 
chi trả của mình? (bổ sung Ngày 22 Tháng 6 Năm 2021) 
A K3. ID.me xác thực danh tính cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Nếu quý vị từ 17 tuổi trở xuống, hãy gọi đến số điện thoại 
trên thư của IRS để chọn hủy đăng ký nhận các khoản tiền trả hàng tháng hoặc sử dụng công cụ kiểm tra tình trạng đủ điều 
kiện trực tuyến. 

Q K4. ID.me có lưu trữ lại thông tin của tôi không? (bổ sung Ngày 22 Tháng 6 Năm 2021) 
A K4. Có, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thông tin xác thực đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn của liên bang, ID.me 
bắt buộc phải lưu trữ thông tin của các cá nhân.  ID.me bảo vệ tất cả dữ liệu nhạy cảm với mã hóa mạnh hơn nhiều tổ chức 
tài chánh. 

Q K5. Tôi khôn g thể xác minh danh tính của mình. Tôi cần phải làm gì? (cập nhật Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021) 
A K5. Nếu là người dùng mới, quý vị phải tạo tài khoản ID.me tại IRS để xác minh danh tính của mình. Quý vị có thể nhận trợ 
giúp xác minh danh tính của mình với ID.me trên trang trợ giúp ID.me (tiếng Anh). ID.me là nhà cung cấp dịch vụ xác thực 
thông tin đáng tin cậy được chọn để hỗ trợ các dịch vụ đăng nhập IRS.gov. 

Quý vị cũng có thể thử đăng nhập bằng tên người dùng của IRS mà quý vị sử dụng để truy cập các dịch vụ khác như Tài 
Khoản Trực Tuyến. Tài Khoản Trực Tuyến là một hệ thống trực tuyến cho phép quý vị truy cập an toàn vào thông tin tài 
khoản cá nhân của mình. 

Nếu quý vị không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến, quý vị có thể gọi đến số điện thoại có trong thư quý vị nhận 
được từ IRS cho quý vị biết rằng quý vị có thể đủ điều kiện để nhận các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em (Thư 6416 
(tiếng Anh) PDF). Khi gọi điện, quý vị cần trả lời các câu hỏi để xác minh danh tính của mình với đại diện phục vụ khách 
hàng. 

Q K6. Khi tôi gọi cho IRS để được trợ giúp xác thực danh tính của mình, tôi có thể cung cấp thông tin cập nhật nào cho IRS liên 
quan đến các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em của tôi? (bổ sung Ngày 19 Tháng 8 Năm 2021) 
A K6. Quý vị có thể cập nhật địa chỉ của mình hoặc hủy đăng ký các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em. Các cập nhật khác 
đối với thông tin của quý vị, chẳng hạn như thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của quý vị, chỉ có thể được thực hiện 
thông qua Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP), sau khi quý vị xác minh danh tính của mình. 

Q K7. Tôi nhận được thông báo cho biết "A condition has been identified that's preventing your access to this service." ("Đã xác 
định được một điều kiện đang ngăn cản quyền truy cập của quý vị vào dịch vụ này".) Điều đó có nghĩa là gì? (bổ sung Ngày 7 
Tháng 8 Năm 2021) 
A K7. Sau khi xác minh danh tính của quý vị với ID.me, quý vị có thể thấy thông báo của IRS nói rằng "A condition has been 
identified that's preventing your access to this service." ("Đã xác định được một điều kiện đang ngăn cản quyền truy cập 
của quý vị vào dịch vụ này".). Nếu quý vị thấy thông báo này, vui lòng thử đăng nhập lại sau. 

Nếu quý vị liên tục nhận được thông báo này, điều này có nghĩa là quý vị sẽ không thể sử dụng Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ 
Em trực tuyến. Thay vào đó, quý vị có thể gọi đến số điện thoại có trong thư quý vị nhận được từ IRS cho quý vị biết rằng quý 
vị có thể đủ điều kiện để nhận các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em (Thư 6416 (tiếng Anh) PDF). Khi gọi điện, quý vị cần 
trả lời các câu hỏi để xác minh danh tính của mình với đại diện phục vụ khách hàng. 

Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — 
Chủ Đề L: Hỗ Trợ Cá Nhân Đăng Ký Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em 
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Q L1. Những cá nhân không bắt buộc phải khai thuế đã yêu cầu tôi hỗ trợ khi họ nhập thông tin của họ vào Công Cụ Đăng Ký 
Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế. Tôi có thể cung cấp hỗ trợ này không? (bổ sung ngày 3 tháng 8 năm 
2021) 
A1. Có. Quý vị có thể hỗ trợ một người khác, chẳng hạn như bạn bè hoặc thành viên gia đình hoặc thông qua một dịch vụ 
khai thuế thiện nguyện như VITA hoặc TCE, miễn là quý vị được sự cho phép của cá nhân đó. Quý vị có thể hỗ trợ họ bằng 
cách giúp họ hiểu cách sử dụng Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế hoặc nhập thông 
tin của họ vào công cụ dành cho họ. Không hoàn thành Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai 
Thuế mà không có sự tham gia trực tiếp của cá nhân đó vì công cụ này yêu cầu cá nhân khai báo rằng thông tin đã nhập là 
đúng, chính xác và đầy đủ và nhập chữ ký của chính họ.  

Nếu quý vị đang thực hiện khai thuế cho người khác, quý vị phải tuân theo các quy tắc quản lý việc tiết lộ hoặc sử dụng 
thông tin khai thuế được cung cấp trong các mục 6713 và 7216 của Bộ Luật. Truy cập Mục 7216 Trung Tâm Thông Tin (tiếng 
Anh) để biết thêm thông tin.  

Q L2. Tôi có mã số chuyên viên khai thuế (PTIN). Nếu tôi hỗ trợ ai đó nhập thông tin của người đó vào Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế 
Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế, làm cách nào để cung cấp PTIN cho Sở Thuế Vụ? (bổ sung ngày 3 tháng 8 năm 
2021) 
A2. Quý vị không cần cung cấp PTIN cho Sở Thuế Vụ. Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai 
Thuế không có trường để nhập PTIN. 

Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — 
Chủ Đề M: Các Câu Hỏi Thường Gặp về việc Chia Sẻ Quyền Giám Hộ 

Q M1. Tôi và cha mẹ của con tôi cùng chia sẻ quyền giám hộ. Làm thế nào IRS quyết định ai trong chúng tôi sẽ nhận được khoản 
ứng trước Tín Thuế Trẻ Em? (bổ sung Ngày 19 Tháng 8 Năm 2021) 
A1. IRS sẽ quyết định người nhận khoản ứng trước tín thuế trẻ em trên cơ sở thông tin trên tờ khai thuế năm 2020 hoặc tờ 
khai thuế năm 2019 của quý vị nếu Sở chưa có thông tin về tờ khai thuế năm 2020. Nói cách khác, nếu quý vị yêu cầu khoản 
ứng trước tín thuế trẻ em cho con quý vị trên tờ khai thuế năm 2020 của mình, quý vị sẽ nhận được khoản ứng trước tín thuế 
trẻ em. Và nếu như phụ huynh khác của trẻ nhà quý vị yêu cầu khoản tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2020 của mình, 
họ cũng sẽ nhận được khoản ứng trước tín thuế trẻ em.  

Nếu như quý vị không có đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2021 của mình (đến hạn là vào tháng 
tư năm 2022), quý vị nên đi đến trang web của IRS để hủy đăng ký nhận khoản tín thuế bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin 
Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) . Nhận được các khoản tín thuế này hàng tháng hiện có thể mang nghĩa rằng quý vị 
phải hoàn trả các khoản tín thuế này khi quý vị nộp tờ khai thuế vào năm tới. Nếu như một số điều tiếp tục thay đổi, và quý 
vị có đủ điều kiện để nhận tín thuế trẻ em vào năm 2021, quý vị có thể yêu cầu khoản tín thuế tối đa khi quý vị khai thuế vào 
năm tới. 

Q M2. Tôi và cha mẹ của con tôi đồng ý rằng, cho thuế thu nhập Liên Bang, tôi sẽ yêu cầu tín thuế trẻ em vào năm chẵn trong 
khi phụ huynh kia sẽ yêu cầu tín thuế trong năm lẻ. Tôi đã yêu cầu tín thuế trẻ em cho con tôi trên tờ khai thuế năm 2020 của 
mình. Liệu IRS sẽ giải ngân tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 cho tôi mặc dù tôi không yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em trên 
tờ khai thuế năm 2021 của tôi? (bổ sung Ngày 19 Tháng 8 Năm 2021) 
A2. Có. Do quý vị đã yêu cầu khoản tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2020 của mình, Sở thuế vụ IRS sẽ tự động chi trả 
khoản tín thuế trẻ em ứng trước cho quý vị mặc dù quý vị hiểu mình sẽ không yêu cầu khoản tín thuế này trên tờ khai thuế 
năm 2021 của mình. Khi quý vị khai thuế năm 2021 (đến hạn vào tháng 4 năm 2022), quý vị có thể phải hoàn trả khoản tín 
thuế ứng trước vượt quá khoản tín thuế mà quý vị có đủ điều kiện để yêu cầu trên tờ khai thuế. Quý vị có thể được miễn trả 
một phần hoặc tất cả khoản tín thuế vượt quá nếu quý vị có đủ tiêu chuẩn để được bảo vệ hoàn trả. Để có thêm thông tin về 
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quyền bảo vệ hoàn trả, vui lòng tìm hiểu tại Chủ Đề H: Điều Chỉnh Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế 
Năm 2021 của Quý Vị. 

Nếu quý vị biết rằng mình sẽ không yêu cầu tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2021, quý vị cần đi đến trang web của Sở 
thuế vụ để hủy đăng ký nhận khoản tín thuế hàng tháng mình đang sử dụng trên Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ 
Em (CTC UP) Nếu như một số điều tiếp tục thay đổi, và quý vị có đủ điều kiện để nhận tín thuế trẻ em vào năm 2021, quý vị 
có thể yêu cầu khoản tín thuế tối đa khi quý vị khai thuế vào năm tới. 

Q M3. Người cha mẹ của con tôi đang nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em mặc dù tôi sẽ yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai 
thuế năm 2021 của mình. Vậy tôi sẽ vẫn có thể yêu cầu đầy đủ Tín Thuế Trẻ Em không? (bổ sung Ngày 19 Tháng 8 Năm 2021) 
A3. Có. Quý vị sẽ có thể yêu cầu đầy đủ Tín Thuế Trẻ Em cho con quý vị trên tờ khai thuế năm 2021, ngay cả khi phụ huynh 
kia đang nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em . Phụ huynh kia cần hủy đăng ký khỏi việc nhận khoản ứng trước này, tuy 
nhiên, quyết định của họ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng quý vị yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em .  

Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — 
Chủ Đề N: Các Câu Hỏi Thường Gặp về Vấn Đề Nhập Cư 

Q N1. Tôi không có số an sinh xã hội (SSN), nhưng tôi có mã số cá nhân đóng thuế (ITIN) từ Sở thuế vụ. Như vậy, tôi có đủ tiêu 
chuẩn để nhận Tín Thuế Trẻ Em không? (bổ sung ngày 19 tháng 8 năm 2021) 
A1. Có. Quý vị và vợ/ chồng quý vị – nếu đều khai chung một hồ sơ thuế - cần phải có một số an sinh xã hội (SSN) hoặc một 
mã số cá nhân đóng thuế (ITIN) để đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em. Quý vị sẽ nhận được các khoản Tín Thuế Trẻ Em ứng 
trước chỉ nếu quý vị sử dụng mã số SSN hoặc ITIN chính xác khi quý vị nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc 2019 (bao gồm khi 
quý vị nhập thông tin vào công cụ dành cho người không khai thuế trên trang IRS.gov năm 2020 hoặc Công cụ đăng ký dành 
cho người không khai thuế có nhu cầu về Tín Thuế Trẻ Em trên trang IRS.gov năm 2021. 

Các khoản Tín Thuế Trẻ Em ứng trước sẽ được trả cho trẻ đủ điều kiện với số SSN có giá trị việc làm (tiếng Anh) tại Hoa Kỳ. 

Q N2. Con tôi có cần số an sinh xã hội (SSN) để giúp tôi có đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em không? (bổ sung ngày 19 tháng 8 
năm 2021) 
A2. Có.  Với việc trẻ giúp quý vị có đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em, trẻ phải có một số an sinh xã hội (SSN) có giá trị làm 
việc. 

Do vậy, nếu con quý vị không có mã số SSN có giá trị làm việc, quý vị không đủ tiêu chuẩn để nhận được các khoản Tín Thuế 
Trẻ Em ứng trước cho con quý vị.  

Q N3. Số an sinh xã hội (SSN) có giá trị việc làm có nghĩa là gì? (bổ sung ngày 19 tháng 8 năm 2021) 
A3. Với trẻ đủ điều kiện, một số an sinh xã hội có giá trị là số có giá trị làm việc (tiếng Anh) tại Hoa Kỳ và được cấp bởi Sở An 
sinh xã hội (SSA) trước ngày tờ khai thuế năm 2021 của quý vị hết hạn (bao gồm ngày gia hạn). 

Nếu một người là công dân Hoa Kỳ khi anh ấy hoặc cô ấy nhận được số SSN, số này có giá trị làm việc tại Hoa Kỳ. Nếu dòng 
“Không có giá trị làm việc” được in trên thẻ an sinh xã hội của cá nhân đó và tình trạng nhập cư của cá nhân đó vừa thay đổi 
nhằm để để anh ấy hay cô ấy hiện trở thành một công dân Hoa Kỳ hay là một thường trú nhân Hoa Kỳ, vui lòng hỏi SSA 
về thẻ an sinh xã hội mới (tiếng Anh). 

Tuy nhiên, nếu dòng “hợp lệ để làm việc nếu được sự cho phép của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ” được in trên thẻ an sinh xã 
hội của cá nhân đó, cá nhân này chỉ cần có số an sinh xã hội được yêu cầu miễn là giấy phép từ Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ 
còn giá trị. 
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Q N4. Nhận khoản Tín Thuế Trẻ Em ứng trước hay Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 có ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư hay khả 
năng nhận được thẻ xanh không? (bổ sung ngày 19 tháng 8 năm 2021) 
A4. Không, theo pháp luật hiện hành, nhận Tín Thuế Trẻ Em hay tín thuế Liên Bang mà quý vị có đủ điều kiện sẽ không có 
ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư, khả năng để nhận thẻ xanh, hay tiêu chuẩn đối với các lợi ích nhập cư trong tương lai. Sử 
dụng tín thuế Liên Bang không được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ xét vào quyết định về “công phí”.  

Q N5. Là người được hưởng lệnh Tạm hoãn trục xuất với những người đến Hoa Kỳ từ nhỏ (DACA), tôi không được yêu cầu Tín 
Thuế Trẻ Em ứng trước hay Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 cho trẻ đủ điều kiện nhà tôi phải không? (bổ sung ngày 19 tháng 8 năm 
2021) 
A5. Không, có DACA không ảnh hưởng đến điều kiện nhận tín thuế của quý vị. Nếu quý vị và trẻ đáp ứng đủ yêu cầu về điều 
kiện, quý vị có thể yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 và nhận khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em cho con mình.  

Q N6. Con tôi là trẻ  được hưởng lệnh DACA. Tôi có thể yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em ứng trước và Tín Thuế Trẻ Em được không? (bổ 
sung ngày 19 tháng 8 năm 2021) 
A6. Có. Trẻ được hưởng lệnh DACA không gây ảnh hưởng đến điều kiện nhận tín thuế của quý vị. Nếu trẻ nhà quý vị có số an 
sinh xã hội (SSN) có giá trị việc làm, và quý vị cùng con mình đáp ứng được tất cả các yêu cầu về điều kiện khác, quý vị đủ 
tiêu chuẩn nhận được Tín Thuế Trẻ Em và các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em.  

Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — 
Chủ Đề O: Gửi Lại Khoản Thanh Toán 

Q O1. Tôi nên làm gì để gửi lại khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em nhận được bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp hoặc chi 
phiếu giấy? (bổ sung ngày 14 tháng 9, 2021) 
A1. Quý vị nên gửi lại khoản thanh toán như đã nêu dưới đây. 

Nếu khoản thanh toán là chi phiếu giấy chưa được chuyển đổi thành tiền mặt: 

• Viết chữ "Void" (Vô hiệu) trong mục ký hậu ở mặt sau của chi phiếu. Gửi chi phiếu đã vô hiệu của Bộ Tài Chánh đến 
địa chỉ IRS phù hợp được liệt kê dưới đây qua đường bưu điện. Không dập ghim, gập hay kẹp chi phiếu. 

• Gửi kèm văn bản giải thích ngắn gọn về lý do gửi lại chi phiếu, bao gồm cả việc cho biết liệu quý vị có muốn hủy 
đăng ký khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng trong tương lai hay không. 

Nếu khoản thanh toán là chi phiếu giấy đã được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc nếu khoản thanh toán được chuyển 
khoản trực tiếp: 

• Gửi chi phiếu cá nhân hoặc lệnh tiền trả cho "U.S. Treasury” (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ) đến địa chỉ IRS phù hợp được liệt 
kê dưới đây. Ở dòng ghi nhớ, hãy viết chữ "AdvanceCTC" và số An Sinh Xã Hội hoặc số nhận dạng cá nhân đóng thuế 
của người nhận chi phiếu hoặc chuyển khoản trực tiếp. 

• Gửi kèm văn bản giải thích ngắn gọn về lý do gửi lại khoản thanh toán, bao gồm cả việc cho biết liệu quý vị có muốn 
hủy đăng ký khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng trong tương lai hay không. 

Dưới đây là địa chỉ gửi thư của IRS theo tiểu bang: 

https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-n-commonly-asked-immigration-related-questions#collapseCollapsible1637096482426
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-n-commonly-asked-immigration-related-questions#collapseCollapsible1637096482426
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-n-commonly-asked-immigration-related-questions#collapseCollapsible1637096482425
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-n-commonly-asked-immigration-related-questions#collapseCollapsible1637096482425
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-n-commonly-asked-immigration-related-questions#collapseCollapsible1637096482425
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-n-commonly-asked-immigration-related-questions#collapseCollapsible1637096482419
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-n-commonly-asked-immigration-related-questions#collapseCollapsible1637096482419
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-o-returning-a-payment#collapseCollapsible1632426066131
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-topic-o-returning-a-payment#collapseCollapsible1632426066131


 
 

Nếu quý vị đang sống ở… hãy gửi đến địa chỉ này 
qua đường bưu điện 

Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Vermont 

Andover Internal Revenue 
Service 
310 Lowell St. 
Andover, MA 01810 

Georgia, Iowa, Kansas, Kentucky, Virginia 

Atlanta Internal Revenue 
Service 
4800 Buford Hwy 
Chamblee, GA 30341 

Florida, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Texas 

Austin Internal Revenue 
Service 
3651 S Interregional Hwy 35 
Austin, TX 78741 

New York 

Brookhaven Internal Revenue 
Service 
1040 Waverly Ave. 
Holtsville, NY 11742 

Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Nevada, New Mexico, Oregon, 
Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming 

Fresno Internal Revenue 
Service 
3211 S Northpointe Dr. 
Fresno, CA 93779 



 
 

Arkansas, Connecticut, Delaware, Indiana, Michigan, Minnesota, Missouri, 
Montana, Nebraska, New Jersey, Ohio, West Virginia 

Kansas City Internal Revenue 
Service 
333 W Pershing Rd. 
Kansas City, MO 64108 

Alabama, North Carolina, North Dakota, South Carolina, South Dakota, 
Tennessee 

Memphis Internal Revenue 
Service 
5333 Getwell Rd. 
Memphis, TN 38118 

District of Columbia, Idaho, Illinois, Pennsylvania, Rhode Island 

Philadelphia Internal 
Revenue Service 
2970 Market St. 
Philadelphia, PA 19104 

Nước ngoài, thuộc địa hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ, hoặc quý vị sử dụng địa chỉ 
APO/FPO hoặc quý vị nộp Mẫu 2555/Mẫu 4563 hoặc quý vị là người nước ngoài 
song tịch. 

Austin Internal Revenue 
Service 
3651 S Interregional Hwy 35 
Austin, TX 78741 
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