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CÁC EM LÀM VIỆC CHĂM CHỈ
KIẾM TIỀN.
ĐỂ CÓ TÍN THUẾ THÊM CHO CÁC EM.
Em từ 18 tuổi trở lên, lợi tức hàng năm
không quá $30,000, và tự khai thuế, không
là người thuộc quyền của ai? Em đủ tiêu
chuẩn được CalEITC!
Tín Thuế Lợi Tức Lao Động California (California Earned
Income Tax Credit, hay CalEITC) và Tín Thuế cho Con Nhỏ
(Young Child Tax Credit, hay YCTC) là các tín thuế của tiểu
bang cho cư dân California đang làm việc.

■ Nếu là phụ huynh có con dưới 6 tuổi*, quý vị có thể đủ điều
kiện được Tín Thuế cho Con Nhỏ.
■ Nếu là sinh viên hoặc đang trả nợ sinh viên, quý vị cũng có
thể đủ điều kiện được quyền lợi thuế giáo dục.
■Lợi tức hàng năm dưới $9,000? Quý vị vẫn có thể đủ điều

Quý vị sẽ được
bao nhiêu tiền
hoàn lại?
*Gởi tin nhắn EITC
đến số 47177 rồi dùng
dụng cụ tính của
chúng tôi để biết quý
vị sẽ được bao nhiêu
tiền tín thuế hoàn lại.
*Có thể phải trả phí tin nhắn và dữ liệu.

kiện được CalEITC nếu không là người thuộc quyền của ai
và tự khai thuế.
*Những đứa con đủ tiêu chuẩn phải dưới 6 tuổi tính đến ngày 31 tháng Chạp, 2020.

Quý vị không có số An Sinh Xã Hội?
Không sao! Những người nộp thuế có Mã
Số Nộp Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer
Identification Number, hay ITIN), bao gồm
những người nhập cư không có giấy tờ, bây giờ
đều đủ tiêu chuẩn được CalEITC và YCTC.
Truy cập CalEITC4Me.org
để biết thêm thông tin

Theo quy tắc phí công cộng của Sở Nhập Tịch và
Di Trú Hoa kỳ, các tín thuế, như CalEITC và EITC,
không được coi là quyền lợi công cộng. Truy cập
CalEITC4Me.org để xem quý vị có đủ tiêu chuẩn
hay không.

Truy cập CalEITC4Me.org để biết thêm
thông tin về CalEITC và YCTC.

@CalEITC4Me

