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NHIỀU NGƯỜI CAO TUỔI CẦN
HOẶC MUỐN TIẾP TỤC LÀM VIỆC
ĐỂ CÁC KHOẢN TÍN DỤNG THUẾ
HIỆU QUẢ VỚI QUÝ VỊ.
Nếu quý vị đang làm việc sau tuổi 65 và quý vị có thu nhập$30,000 trở xuống, quý
vị có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Lợi Tức Do Thu Nhập California - CalEITC!
Hãy truy cập trang CalEITC4Me.org để sử dụng máy tính trực tuyến và ước tính
số tín dụng của mình.
Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng
thuế và phúc lợi khác của tiểu bang:
■ Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, quý vị có thể yêu cầu một khoản tiền miễn thuế tiểu
bang $118.
■ Nếu quý vị từ 62 tuổi trở lên, với mức thu nhập dưới $45,000 một năm và có
ít nhất 40% vốn chủ sở hữu trong tài sản, quý vị có thể đủ điều kiện hoãn
nộp thuế tài sản tiểu bang.
■ Quý vị có thể đủ điều kiện nhận chương trình hỗ trợ thực phẩm CalFresh
và các phúc lợi khác cũng như tín dụng thuế. Để biết mình có đủ điều
kiện không, hãy truy cập trang CalEITC4Me.org.

Người cao tuổi California cũng đủ điều kiện nhận hỗ trợ khai
thuế miễn phí trên toàn tiểu bang:

Quý vị sẽ
nhận lại được
bao nhiêu?
*Hãy soạn EITC và
gửi tin nhắn đến số
47177 và sử dụng
máy tính của chúng
tôi để ước tính số
tiền hoàn thuế quý vị
có thể nhận.

■ Tổ chức AARP Foundation Tax-Aide hỗ trợ khai thuế miễn thuế và có hơn 5,000
địa điểm tại các khu vực trên toàn tiểu bang. Hãy truy cập trang AARP.org/TaxAide
hoặc gọi số 888-OUR-AARP (888-687-2277) để biết thêm chi tiết.

*Tin nhắn và dữ liệu truy cập
có thể bi tính phí.

■T
 ổ chức Tư Vấn Khai Thuế cho Người Cao Tuổi (TCE) trợ giúp khai thuế miễn phí từ
ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 4 hàng năm. Tìm một địa điểm trợ giúp tại trang
irs.treasury.gov/freetaxprep/.

Không có số An Sinh Xã Hội?
Không sao! Những người nộp thuế với Mã
số Nộp Thuế Cá nhân (ITIN), bao gồm cả
những người nhập cư không có giấy tờ hợp
pháp, hiện tại đủ điều kiện để nhận Tín Thuế
CalEITC và Tín Thuế Trẻ Nhỏ (YCTC).

Các tín dụng thuế, như Tín Thuế CalEITC tiểu
bang và tín thuế EITC liên bang, không được
coi là phúc lợi công theo quy tắc về gánh
nặng xã hội của Cơ quan Di trú và Nhập tịch
Hoa Kỳ.

Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện,
hãy truy cập trang CalEITC4Me.org.

@CalEITC4Me

