
Đừng Để Vuột Mất Cơ Hội!
Hãy Khai Thuế Ngay Cả Khi Thông
Thường Quý Vị Không Khai Báo!

Hãy khai thuế năm 2021 để nhận được tất cả các khoản tín dụng hoàn lại mới mà
quý vị có quyền hưởng, như Tín Thuế Trẻ Em hay Tín Dụng Chăm Sóc Trẻ Em và
Người Phụ Thuộc!

Nếu quý vị đã nhận khoản tạm ứng CTC vào năm 2021, quý vị có thể khai thuế và kê con của quý
vị là người phụ thuộc để nhận được phần còn lại của khoản tiền còn nợ quý vị.
Nếu gia đình của quý vị chưa nhận khoản tạm ứng CTC thì hãy khai thuế năm 2021 để xem có
thể nhận được số tiền này hay không.
Quý vị còn có thể đủ điều kiện để nhận được nhiều khoản tiền khác, như chi phí Chăm Sóc Người
Phụ Thuộc, Tín Thuế Thu Nhập hoặc các gói kích thích kinh tế khác (Hỗ Trợ Kích Thích Kinh Tế).
Quý vị có thể nhận được những khoản này bằng cách khai thuế.

Chương trình Tín Thuế Trẻ Em Mở Rộng là gì?

Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ đã mở rộng chương trình Tín Thuế Trẻ Em để có thể hỗ trợ cho hầu hết
các hộ gia đình với mức hỗ trợ từ $3.000 (cho trẻ em 6-7) đến $3.600 (cho trẻ 0-5 tuổi) mỗi trẻ, ngay
cả khi các gia đình có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập. Một số hộ gia đình đã nhận được $250-
$300 từ khoản tín dụng này trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021, nhưng họ vẫn
cần khai thuế năm 2021 để nhận khoản tiền hỗ trợ còn lại chưa được thanh toán. Các hộ gia đình
chưa nhận được hỗ trợ vẫn có thể nhận được toàn bộ khoản hỗ trợ chưa thanh toán bằng cách khai
thuế năm 2021 trong năm nay. Chương trình Tín Thuế Trẻ Em sẽ không ảnh hưởng đến Medicaid,
SNAP/Tem Phiếu Thực Phẩm, Trợ Cấp Tiền Mặt TANF, SSI hoặc các phúc lợi công cộng khác của
quý vị.

Con tôi có đủ điều kiện không?

Để đủ điều kiện, trẻ cần phải:
Có mã số An Sinh Xã Hội.
Sống với quý vị ít nhất nửa năm.
Dưới 18 tuổi tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Trẻ có đủ điều kiện phải là con, con nuôi, con riêng, anh chị em cùng cha khác mẹ, cháu
nội/ngoại, cháu họ, hoặc một số đối tượng người thân khác của quý vị.
Người lớn đến nộp hồ sơ khai thuế phải có mã số An Sinh Xã Hội hoặc Số Nhận Dạng Người Nộp
Thuế.
Quý vị không cần phải có thu nhập mới được nhận khoản tín dụng này. Các gia đình sẽ đủ điều
kiện nhận mức tín dụng tối đa nếu thu nhập của họ thấp hơn $75.000 đối với người độc thân,
$112.000 đối với chủ hộ hoặc $150.000 đối với người đã kết hôn khai thuế chung.
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Lập Kế Hoạch Nộp Thuế!

Hãy Lưu Lại Chứng Từ Để Nhận Khoản Tiền Này!

Tất cả các thư và thông báo mà quý vị nhận được từ IRS, bao gồm Thư 6419 và 6475 có vào
tháng 1 năm 2022.
Tất cả các biểu mẫu W-2 và 1099 mà quý vị nhận được và tất cả hồ sơ về thu nhập và chi phí nếu
quý vị là người lao động tự do
Biên lai thanh toán tiền thuê người chăm sóc con dưới 13 tuổi, vợ/chồng bị tàn tật hoặc người phụ
thuộc để quý vị có thể đi làm
Mã PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) mà IRS gửi cho quý vị
Quý vị cần có thông tin về ngày sinh và giấy tờ tùy thân của tất cả các thành viên trong gia đình
(bằng lái xe hiện tại, mã số định danh tiểu bang, hộ chiếu, Thẻ Xanh hoặc Giấy Phép Làm Việc) và
thẻ An Sinh Xã Hội hoặc giấy tờ An Sinh Xã Hội có mã SSN đầy đủ trên đó.

Thu thập và lưu lại các chứng từ sau để giúp khai thuế cho năm 2021:

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.cwfphilly.org/what-to-bring/

Quý vị không cần phải trả tiền cho bất kỳ ai để khai thuế!

Nếu quý vị là người có thu nhập thấp, khả năng cao là quý vị không nợ tiền chính phủ và có thể nhận
lại một khoản tiền!

Nếu quý vị sống ở Philadelphia hoặc các vùng lân cận, hãy đặt lịch hẹn để được hỗ trợ khai thuế
miễn phí tại Campaign for Working Families. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 1 năm 2022, quý vị có thể đặt
lịch hẹn để được hỗ trợ khai thuế miễn phí trực tuyến tại Campaign for Working Families theo đường
dẫn www.cwfphilly.org hoặc gọi đến số (215) 454-6483.

Chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng trang web khai thuế miễn phí do IRS phê duyệt này thay vì trả
tiền cho những người khai thuế tư nhân, khiến quý vị tốn kém và có nguy cơ trở thành nạn nhân của
hoạt động gian lận!

Có Cách Nào Khác Để Nhận Hỗ Trợ CTC Và Lợi Ích Thuế Không?

Năm ngoái, nhiều người đã nộp đơn xin khoản trợ cấp này thông qua cổng thông tin cho người chưa
khai thuế hoặc cổng thông tin đơn giản hóa. Cổng này đã ngừng hoạt động vào ngày 15 tháng 11
năm 2021. Kể từ tháng 1 năm 2022, các gia đình sẽ không thể đăng ký CTC qua cổng thông tin cho
người chưa khai thuế trong mùa khai thuế sắp tới. Ngay cả khi năm ngoái gia đình quý vị sử dụng
công cụ khai thuế cho người chưa khai thuế hoặc công cụ khai thuế đơn giản hóa để đăng ký CTC,
quý vị cũng nên có kế hoạch khai thuế theo cách truyền thống vào năm nay.
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