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MAGING HANDA SA PAGKUHA NG
PERA SA IYONG MGA BUWIS PARA
MAKATULONG SA PAGBABAYAD SA
IYONG PANGANGAILANGAN.

Ang California Earned Income Tax Credit (CalEITC, Kredito ng Buwis sa
Pinagtrabahuhang Kita ng California) at ang Young Child Tax Credit (YCTC,
Kredito ng Buwis para sa may Maliit na Anak) ay mga kredito ng buwis ng
estado para sa mga nagtatrabahong Californian.

Narito ang kakailanganin mo para ihanda ang iyong mga buwis:
Kasalukuyang ID na may litrato
Mga kard ng Social Security o mga ITIN form
para sa iyo at sa iyong pamilya
Mga iniulat na buwis sa nakaraang taon
(kung mayroon)
Naka-void na tseke o bank statement (pahayag ng
nilalaman ng bangko) para direktang ideposito ang
iyong refund
Mga pahayag ng kita (income statement) at/o iba pang mga form:

Mga sahod mula sa bawat trabaho (W-2)
Interes (Form 1099-INT)
Mga dividend (Form 1099-DIV)
Mga plano sa pagreretiro (Form 1099-R)
Mga panalo sa sugal (Form 1099-2G)
Benepisyo sa Kawalan ng Trabaho (Form 1099-G)

Matrikula sa unibersidad o teknical
na kolehiyo (Form 1098-T)
Interes na ibinayad sa mga utang
ng estudyante (Form 1098-E)
Mga gastos sa daycare na
binayaran para sa iyong mga anak;
dalhin ang pangalan ng provider,
address, ID ng buwis o numer ng
Social Security

Magkano
ang makukuha mo?
*I-text ang EITC sa
47177 at gamitin ang
aming calculator upang
malaman kung magkano
ang iyong magiging
makukuhang kredito ng
buwis.
*Maaaring iangkop ang mga
singil sa mensahe at data.

Mga donasyon sa kawanggawa
Interes na mortgage at buwis sa real estate na
binayaran sa 2020 (Form 1098)
Katibayan ng Saklaw ng Segurong Pangkalusugan
Form 1095
Form 1095-A kung ikaw o ang mga dumedepende sa
iyo ay nakatanggap ng segurong pangkalusugan sa
pamamagitan ng Covered California

Mga benepisyo sa Social Security (Form SSA)

Maaari mong i-claim ang CalEITC sa buong taon!
Walang numero ng Social Security?
Walang problema! Ang mga nagbabayad ng buwis
na may ITIN (Individual Taxpayer Identification
Number o Numero ng Pagkakakilanlan ng
Indibidwal na Nagbabayad ng Buwis), kabilang ang
mga hindi dokumentadong imigrante, ay karapatdapat na ngayon para sa CalEITC at YCTC. Bumisita
sa CalEITC4Me.org para madagdagan ang kaalaman.

Ang mge kredito ng buwis na gaya ng CalEITC at
EITC, ay hindi itinuturing na mga pampublikong
benepisyo sa patakaran sa sagutin ng pamahalaan
sa ilalim ng U.S. Citizenship and Immigration
Services (Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at
Imigrasyon ng Estados Unidos). Alamin kung ikaw ay
karapat-dapat sa CalEITC4Me.org.

Bumisita sa CalEITC4Me.org para madagdagan
ang kaalaman tungkol sa CalEITC at YCTC.

@CalEITC4Me

