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NHỮNG CÁ NHÂN TỰ KINH DOANH CÓ
THỂ TẬN DỤNG TÍN DỤNG THUẾ ÁP
DỤNG CHO NGƯỜI DÂN CALIFORNIA
CÓ LÀM VIỆC. GIỐNG NHƯ QUÝ VỊ
Nếu quý vị tự kinh doanh và có thu nhập từ $30,000 trở
xuống, quý vị có thể đủ điều kiện cho Tín Thuế Lợi Tức Do
Thu Nhập California - CalEITC!
Số tiền tín dụng thuế được hoàn lại của quý vị phụ thuộc
vào thu nhập của quý vị và số người trong hộ gia đình.

Quý vị được xem là tự kinh doanh nếu
quý vị không nhận W-2 và làm một
công việc chẳng hạn như:
Tài xế cho các công ty •Người làm vườn •Người dọn vệ
sinh •Người giữ trẻ •Người nhận dịch vụ chăm sóc tại
gia •Người làm việc thời vụ khi được gọi •Người thầu
độc lập •Người giúp việc gia đình •Người bán hàng rong

Đừng quên: Ngoài thuế thu nhập, những người tự kinh doanh phải
đóng thuế An Sinh Xã Hội và Y tế. Quý vị cũng có thể phải thanh toán
thuế dự tính theo quý.
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).

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

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.

Hãy truy cập trang CalEITC4Me.org và sử dụng máy tính trực
tuyến của chúng tôi để ước tính số tín dụng thuế của quý vị.

@CalEITC4Me

