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TÍN THUẾ THU NHẬP TỪ VIỆC
LÀM CỦA LIÊN BANG (EITC) 
là một cơ hội giảm thuế đặc biệt cho
những người làm việc toàn thời gian
hoặc bán thời gian. Điều này có nghĩa 
là quý vị thu được thêm một khoản tiền
mặt.  Nếu quý vị có thu nhập từ việc làm,
quý vị có thể khai thuế và khai tiền hoàn
lại EITC ngay cả khi quý vị không nợ bất
cứ tiền thuế thu nhập nào.

Cập Nhật IRS
Các cuộc hôn nhân đồng tính hợp pháp được
công nhận và sẽ được xem như là đã kết hôn

cho mục đích thuế liên bang (Quy Định về
Doanh Thu 2013-17). Quy định này áp dụng
cho tất cả điều khoản thuế liên bang với hôn
nhân là yếu tố bao gồm: tình trạng khai thuế,

khai miễn giảm cho cá nhân và người phụ
thuộc, giảm thuế theo tiêu chuẩn, lợi tức nhân
viên, đóng góp vào IRA và khai EITC hoặc CTC.

Xem Ấn Phẩm 555 hoặc vào trang mạng 
IRS để biết thông tin.

Tín Thuế Trẻ Em (CTC)
dành cho những gia đình có thu nhập từ việc làm. ọ có 

thể nhận được tối đa $1,000 cho mỗi đứa con dưới 17 tuổi
hội đủ điều kiện. Xem những hướng dẫn khai thuế của
quý vị và lấy Mẫu đơn 1040 hoặc 1040A và Bản Kê 8812.

ĐÓ LÀ TIỀN
CỦA QUÝ VỊ

Hãy Nhận Nó!

EITC của California 
ở đây! Khai Tín 
Thuế Tiểu Bang 

và Liên Bang 2016

Phần hoàn tiền EITC không được tính như thu nhập khi các phúc
lợi CalWORKs, CalFresh hoặc Medi-Cal của quý vị được tính.*

Giới Hạn Thu Nhập cho EITC của Liên Bang

Không $14,880 $20,430 $506

1 $39,296 $44,846 $3,373

2 $44,648 $50,198 $5,572

3 hoặc hơn $47,955 $53,505 $6,269

Số Con Đủ
Điều Kiện

Hợp Lệ

Độc Thân, Chủ
Gia Đình hoặc

Quả Phụ

Kết Hôn
Khai Thuế

Chung

Tín Thuế EITC
Lớn Nhất của

Liên Bang
Không $6,717 $217

1 $10,087 $1,452
2 $14,161 $2,406

3 hoặc hơn $14,161 $2,706

Tín Thuế EITC
Lớn Nhất của

Tiểu Bang 

Giới Hạn Thu Nhập
EITC của Tiểu Bang

Số Con Đủ
Điều Kiện

Hợp Lệ

*Hãy hỏi nhân viên về điều kiện hợp lệ để biết thêm chi tiết.

EITC của Tiểu Bang yêu
cầu nộp đơn khai thuế
(mẫu đơn 540 2EZ hoặc
540) và khai báo thu nhập

từ việc làm trên mẫu đơn W-2 (ví dụ,
lương theo giờ, lương hàng năm, và
tiền thưởng) theo quy định giữ thuế của
California. Thu nhập của người tự làm
chủ không thể được dùng để đủ điều
kiện hợp lệ cho tín thuế của tiểu bang.

EITC của Liên Bang yêu cầu
nộp đơn khai thuế liên bang
(mẫu đơn 1040EZ, 1040

hoặc 1040A và khi cần thiết là mẫu đơn
Bản Kê Tín Thuế Thu Nhập từ Việc Làm).
Quý vị cũng có thể sửa đổi đơn khai thuế
cho ba năm trở về trước nếu quý vị đã
không khai EITC hoặc CTC trong những
năm trước. Quý vị không bị phạt tiền cho
việc khai thuế trễ nếu quý vị không nợ
tiền thuế trong năm trước đó.

NHẬN ĐƯỢC TRỢ GIÚP KHAI THUẾ MIỄN PHÍ
• CalFile để nộp đơn khai thuế tiểu bang trực

tuyến tại Franchise Tax Board (Hội Đồng Thuế
Đặc Quyền Kinh Doanh): 1-800-852-5711
www.ftb.ca.gov/online/calfile/

• Hỗ Trợ EITC thông qua Sở Thuế Vụ:
1-800-829-1040 www.irs.gov

• Các Địa Điểm của Tình Nguyện Viên Hỗ Trợ Khai
Thuế Thu Nhập (VITA): 1-800-906-9887
www.ftb.ca.gov/individuals/vita/

• WeConnect: www.calendow.org/weconnect/
• Dụng cụ trực tuyến tính EITC của California cho tiểu 

bang và liên bang: http://caleitc4me.org/earn-it/
• MyFreeTaxes (Khai Thuế Miễn Phí cho Tôi) cho

phép nộp đơn khai thuế liên bang và tiểu bang
khai thuế trực tuyến: http://MyFreeTaxes.org

THẬT DỄ DÀNG ĐỂ KHAI EITC CỦA QUÝ VỊ!
Hãy nộp đơn khai thuế tiểu bang và/hoặc 

liên bang. Hãy chắc chắn kiểm tra các 
yêu cầu về điều kiện hợp lệ của tiểu bang

(http://caleitc4me.org)và liên bang
(www.irs.gov/Credits-&-Deductions/

Tín Thuế Cá Nhân/Thu Nhập Từ Việc Làm)

____________________________________


