
Khai Tín Thuế Tiểu 
Bang và Liên Bang 

2019 của Quý Vị

ĐÓ LÀ TIỀN CỦA QUÝ VỊ
Quý vị đã kiếm được!
TÍN THUẾ THU NHẬP TỪ VIỆC 
LÀM CỦA TIỂU BANG VÀ LIÊN 
BANG (EITCs) là cơ hội giảm thuế đặc 
biệt cho những người làm toàn thời gian 
hoặc bán thời gian. Điều đó nghĩa là quý 
vị có thêm tiền. Nếu 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.  
Quý vị cũng có thể sửa đổi đơn khai thuế 
cho ba năm trở về trước nếu đã không khai 
EITC hoặc Tín thuế Trẻ em (CTC)  trong 
những năm trước. Quý vị sẽ không bị phạt 
tiền khai trễ nếu quý vị không nợ bất cứ 
khoản thuế nào trong các năm trước. 

CALIFORNIA EITC (CalEITC) yêu cầu nộp 
đơn khai thuế tiểu bang (mẫu 540 2EZ / 540) 
và một tờ khai FTB 3514. CalEITC là dành cho 
cho ngườI đi làm trên 18 tuổi; không có yêu 
cầu về độ tuổi đối với các cá nhân đang đi làm 
và có con nhỏ đủ điều kiện. Người khai thuế 
phải sống ở California ít nhất sáu tháng của 
năm tính thuế hiện tại để đủ điều kiện.

Giới hạn Thu nhập CalEITC 2019

Số con đủ 
điều kiện 

hợp lệ

Giới hạn Thu 
nhập EITC 

của Tiểu bang

Tín thuế EITC 
Tối đa của 
Tiểu bang

Không $30,000 $240
1 $30,000 $1,605
2 $30,000 $2,651

3 hoặc hơn $30,000 $2,982

EITC LIÊN BANG  yêu cầu nộp tờ khai 
thuế liên bang của quý vị (mẫu 1040EZ, 1040 
hoặc 1040A) và Phụ bản Tín thuế Thu nhập 
Từ Việc làm. Người khai thuế phải ít nhất 25 
tuổi, nhưng không quá 65 tuổi vào cuối năm 
tính thuế để đủ điều kiện.

Giới hạn Thu nhập EITC 2019 Liên bang

Số con đủ 
điều kiện 

hợp lệ

Độc thân, Chủ 
hộ hoặc Quả 

phụ

Kết hôn 
Khai thuế 

chung

Tín thuế 
EITC Tối 

đa của Liên 
bang

Không $15,570 $21,370 $529
1 $41,094 $46,884 $3,526
2 $46,703 $52,493 $5,828

3 hoặc hơn $50,162 $55,952 $6,557

Phần hoàn tiền EITC không được tính như thu 
nhập khi tính toán các phúc lợi CalWORKs, 
CalFresh hoặc Medi-Cal của quý vị. Hỏi nhân 
viên về điều kiện hợp lệ để biết thêm chi tiết.

Tín thuế Trẻ em (CTC) 
và Tín thuế Con Nhỏ

Tín thuế Trẻ em liên bang là $2,000 cho 
mỗi trẻ đủ điều kiện. Các gia đình phải 
có ít nhất một trẻ em dưới 17 tuổi vào 
cuối năm tính thuế và phải khai thuế liên 
bang.

Tín thuế Con Nhỏ lên đến $1,000 mỗi 
gia đình. Các gia đình phải có ít nhất 
một trẻ em dưới 6 tuổi vào cuối năm 
tính thuế và phải nộp tờ khai thuế của 
tiểu bang California.

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

trực tuyến tại Franchise Tax Board:
(800) 852-5711
www.ftb.ca.gov/file/ways-to-file

• Công cụ tính EITC của CalEITC trực
tuyến: www.caleitc4me.org/earn-it-2/

• Nhân Viên Hỗ Trợ EITC thông qua Sở
Thuế Vụ:  www.irs.gov/

• Các địa điểm có Tình nguyện viên
Hỗ trợ Khai Thuế Thu nhập (VITA):
www.irs.treasury.gov/freetaxprep/

• Chương trinh Trợ giúp Khai thuế của
Hiệp hội Hưu trí Hoa Kỳ (AARP):
https://taxaideqa.aarp.org/hc/en-us

• Nộp tờ khai thuế liên bang và tiểu
bang của quý vị miễn phí trực tuyến:
www.MyFreeTaxes.org
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