Hưởng Mức
Tiền Bồi Hoàn
EITC Cao Nhất
Hãy sắp xếp hồ sơ của quý vị!
Truy cập trang CalEITC4Me.org để biết quý vị cần những giấy tờ gì
để nộp hồ sơ hoàn thuế và bắt đầu thu thập chúng ở một nơi an
toàn. Mẫu giấy báo lương W-2 của quý vị là một trong những
giấy tờ khai thuế quan trọng nhất. Nếu tới ngày 15 tháng 2 mà
. của quý vị.
quý vị chưa có phiếu này, hãy liên hệ với chủ lao động

Giữ an toàn cho quý vị!
Nếu quý vị nộp hồ sơ yêu cầu yêu cầu hưởng Tín Thuế Dành Cho
Người có Thu Nhập Thấp Liên Bang và/hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ
Sung, luật mới quy định IRS giữ khoản hoàn thuế liên bang của
quý vị cho tới ít nhất là ngày 15 tháng Hai để chống trộm danh
tính và gian lận.

Làm hồ sơ khai thuế miễn phí!

Nếu quý vị có thu nhập 54.000 USD hoặc thấp hơn vào năm
2017, quý vị có thể được hướng dẫn kê khai thuế miễn phí tại
một địa điểm VITA trong cộng đồng của mình. Việc chuẩn bị hồ
sơ thuế miễn phí có nghĩa là quý vị sẽ có nhiều tiền hơn trong túi
mình trong mùa đóng thuế này. Tìm các địa điểm gần quý vị trên
trang CalEITC4Me.org/get-it.

Nhận tiền hoàn thuế miễn phí!
Sử dụng dịch vụ tiền gửi trực tiếp hoặc dịch vụ séc tiền mặt miễn
phí. Quý vị chưa có tài khoản ngân hàng? Truy cập trang
bankoncalifornia.ca.gov để tìm hiểu về chương trình tài khoản
séc và tài khoản tiết kiệm chi phí thấp ở gần quý vị.

Đừng bỏ lỡ CalEITC khi không nộp đơn xin
hoàn thuế!
Xin hãy nhớ rằng, không bao giờ là quá muộn để nộp đơn xin
hoàn thuế! Nếu bạn đủ điều kiện để nhận EITC của California và
Liên bang nhưng không nộp đơn, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội để
nhận lại lên đến $6,000.
Để biết thông tin mới nhất và các nguồn lực hỗ trợ về EITC, vui lòng truy cập trang mạng
CalEITC4Me.org/caleitc4me-vietnamese-page/

MONEY

Nhắn
gửi đến số (760) 970-839 để
biết quý vị có thể được bồi hoàn bao nhiêu tiền EITC!
Quý vị có thể phải trả phí tin nhắn và dữ liệu

