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Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mạng 
TaxOutreach.org/TaxCredits hoặc gọi Sở 
Thuế Vụ số 1-800-829-1040.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện được hoàn 
thuế mấy ngàn đồng khi khai Tín Thuế 
Dành Cho Người Có Thu Nhập Thấp liên 
bang, Tín Thuế Nuôi Con Nhỏ, hoặc Tín 
Thuế Chăm Sóc Trẻ Em Và Người Phụ 
Thuộc. Năm nay nếu quý vị mới hội đủ 
điều kiện hưởng một tín thuế hoặc nhiều 
hơn, quý vị có thể nhận được nhiều tiền 
hơn bao giờ hết. 

Cách Lấy Tín Thuế Của Quý Vị:

1  Xem thử quý vị có đủ điều kiện 
hay không
 Tìm hiểu xem quý vị có thể nhận được bao 
nhiêu tiền tại TaxOutreach.org/TaxCredits. 

2Tìm sự giúp đỡ về thuế MIỄN PHÍ
 Xem trang GetYourRefund.org gọi số 
800-906-9887, ngay cả khi quý vị không 
thường khai thuế.

3 Khai thuế
 Tìm sự giúp đỡ nộp hồ sơ khai thuế miễn 
phí hạn chót là ngày 18 tháng 4. 

Những thứ nên đem đến buổi hẹn về thuế:
❏  Thẻ căn cước có hình hợp lệ

❏   Thẻ An Sinh Xã Hội, thư xác minh số An Sinh Xã Hội, 
hoặc số ITIN cho tất cả mọi người trong hồ sơ khai 
thuế của quý vị

❏  Các mẫu W-2 hoặc 1099

❏   Mẫu 1095-A

❏  Hồ sơ trả tiền dịch vụ chăm sóc trẻ em (nếu khai Tín 
Thuế Chăm Sóc Trẻ Em Và Người Phụ Thuộc) 

❏  Bất cứ giấy thông báo nào từ Sở Thuế Vụ gồm 
Thư 6419 IRS, các Khoản Trả Trước Tín Thuế 
Nuôi Con Nhỏ
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Nếu quý vị có con thì quý vị có thể hội đủ điều kiện cho ba tín thuế này nếu:

Tình trạng cư trú:  
Con sống với quý vị hơn nửa năm 2021.

Độ tuổi – con của quý vị phải:
  EITC: 18 tuổi trở xuống vào ngày 31 tháng 12, 2021 (sinh viên toàn thời gian có thể nhỏ 

hơn 24 tuổi và con bị tàn phế hoàn toàn và vĩnh viễn có thể ở bất cứ độ tuổi nào).

  CTC: 17 tuổi trở xuống vào ngày 31 tháng 12, 2021.

  CDCTC: 13 tuổi trở xuống vào ngày 31 tháng 12, 2021, hoặc người phụ thuộc không thể 
nào tự chăm sóc.

Thu nhập năm 2021: 
  Đối với CTC của chính phủ liên bang, không có điều kiện về mức thu nhập tối thiểu để 

hưởng tín thuế này. Mức tối đa của tín thuế này là $3,600 cho trẻ em 5 tuổi trở xuống, và 
lên đến $3,000 cho trẻ em 6-17 tuổi. 

   Đối với EITC của chính phủ liên bang, thu nhập của quý vị phải thấp hơn những  
mức sau đây:

Số con
Người độc thân có thu 
nhập thấp hơn:

Người có gia đình có 
thu nhập thấp hơn:

EITC 
lên đến:

1 con $42,158 $48,108 $3,618

2 con $47,915 $53,865 $5,980

3 con trở lên $51,464 $57,414 $6,728

  Đối với CDCTC của chính phủ liên bang, tsố tiền quý vị có thể lấy lại tùy thuộc vào việc 
nuôi dưỡng bao nhiêu con, thu nhập của gia đình, và số tiền quý vị chi vào việc nuôi dưỡng.

Số con
Phí tổn nuôi dưỡng 
năm 2021 Thu nhập

Tín thuế 
tối đa

1 con Tối đa $8,000

$0-$125,000 $4,000

$125,000-$183,000 Số tiền  
thay đổi 

$183,000-$400,000 $1,600

2 con Tối đa $16,000

$0-$125,000 $8.000

$125,000-$183,000 Số tiền  
thay đổi 

$183,000-$400,000 $3,200

Tôi Có Đủ 
Điều Kiện 
Không?
Lần đầu tiên từ trước đến nay 
sẽ có nhiều người hơn bao 
giờ hết đủ điều kiện hưởng 
tín thuế liên bang và có thể 
lấy lại tiền tại lúc khai thuế.

Tín Thuế Dành Cho Người Có 
Thu Nhập Thấp (EITC): Nếu 
quý vị đi làm trong năm 2021 
thì quý vị có thể đủ điều kiện 
hưởng EITC ngay cả khi trước 
đây quý vị không đủ điều kiện.

Tín Thuế Nuôi Con Nhỏ (CTC): 
Hầu hết mọi gia đình có con 
nhỏ đều đủ điều kiện hưởng 
CTC trong năm 2021. Quý vị có 
thể hưởng tín thuế này ngay 
cả khi đã về hưu, hưởng tiền 
khuyết tật, hoặc trước đây 
không hội đủ điều kiện. Nộp 
hồ sơ khai thuế để nhận toàn 
bộ tín thuế ngay cả khi quý 
vị được trả trước tiền CTC 
trong năm 2021. 

Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em Và 
Người Phụ Thuộc (CDCTC): 
Mấy triệu gia đình trả tiền 
cho dịch vụ chăm sóc trẻ 
em và người lớn đủ điều kiện 
hưởng CDCTC. 

Phúc Lợi Công Cộng: Khai 
những tín thuế này sẽ không 
thay đổi khả năng hội đủ điều 
kiện hưởng các phúc lợi liên 
bang của quý vị, chẳng hạn như 
SNAP (phiếu thực phẩm), SSI, 
Medicaid, trợ giúp bằng tiền 
mặt, hoặc nhà ở công cộng. 
Nếu quý vị tiết kiệm tiền hoàn 
thuế, khoản tiền này sẽ không 
được trừ vào các giới hạn về 
nguồn trợ giúp/tài sản của 
chương trình phúc lợi do chính 
phủ liên bang tài trợ trong 
12 tháng sau khi quý vị nhận 
khoản hoàn thuế này.

Phân chia ra tính hội đủ điều kiện cho EITC, CTC, và CDCTC:

Nếu quý vị không có con thì quý 
vị có thể đủ điều kiện hưởng 
EITC nếu:
Độ tuổi  
Quý vị 19 tuổi trở lên. Quý vị không 
thể khai tín thuế nếu bạn từng là sinh 
viên hơn 5 tháng trong năm 2021 và 
ở độ tuổi 19-23. 

Thu nhập năm 2021:  
Quý vị kiếm ít hơn $21,430 ($27,380 
nếu có gia đình), quý vị có thể nhận 
khoản tiền EITC tối đa là $1,502. 

Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ 
thì quý vị có thể hội đủ điều kiện cho ba tín 
thuế này nếu:
  EITC: Quý vị, người phối ngẫu, và bất cứ trẻ 

em nào là người phụ thuộc của quý vị có số 
An Sinh Xã Hội (SSN) hợp lệ. 

  CTC: Bất cứ trẻ em nào là người phụ thuộc 
của quý vị có SSN, ngay cả khi bản thân quý 
vị không có SSN. 

  CDCTC: Bất cứ trẻ em nào là người phụ thuộc 
của quý vị có SSN, ngay cả khi bản thân quý 
vị không có SSN. 


