Yêu cầu tiền hoàn thuế của quý vị
Quý vị có thể đủ điều kiện để lấy về $6,000 hoặc nhiều hơn tiền hoàn
thuế khi quý vị yêu cầu Tín thuế Thu nhập do Lao động và
Tiền hoàn thuế/Tín thuế dành cho Trẻ em.

3 BƯỚC DỄ DÀNG
Tìm một trung
tâm khai thuế
MIỄN PHÍ*
Xem quý vị có đủ
điều kiện không

Khai thuế

1

Truy cập: cashoregon.org.

2

Tìm hiểu tại: eitcoutreach.org/help.

3

Ghé đến trung tâm khai thuế miễn
phí trước ngày 15 tháng 4 để khai
thuế và nhận tiền hoàn thuế.

*Quý vị vẫn có thể yêu cầu tín thuế nếu quý vị không tìm được một
nơi khai thuế miễn phí gần quý vị.
Nếu quý vị cần được giúp khai thuế miễn phí:
cashoregon.org; hoặc gọi số 211 miễn phí.

DANH SÁCH KIỂM TRA ĐỂ CHUẨN BỊ CHO VIỆC KHAI THUẾ
Mang theo giấy tờ thuế năm 2019 của quý vị và mỗi người trong hộ gia đình quý vị

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Mang theo tất cả các tài liệu dưới đây
ID có ảnh hợp lệ
 ố xác định đối tượng nộp thuế. Mang theo một trong những tài liệu sau: Thẻ an sinh xã hội,
S
thư xác minh số an sinh xã hội, hoặc số xác định đối tượng nộp thuế dành cho cá nhân

2. BẰNG CHỨNG THU NHẬP
Mang theo tất cả các tài liệu dưới đây
Các mẫu W-2 cho tất cả việc làm trong năm ngoái
Các mẫu 1099 cho bất kỳ thu nhập nào khác nhận được trong năm ngoái
Báo cáo trúng giải thưởng, học bổng, hoặc trúng xổ số/cờ bạc

3. BẰNG CHỨNG BẢO HIỂM Y TẾ
Mang theo tất cả các tài liệu áp dụng
Mẫu 1095-A nếu quý vị có bảo hiểm thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế
Mẫu 1095-B hoặc 1095-C nếu quý vị có các loại bảo hiểm khác

4. HẠNG MỤC BỔ SUNG
Mang theo tất cả các tài liệu áp dụng
Thông tin tài khoản chi tiêu và tiết kiệm để chuyển khoản trực tiếp tiền hoàn thuế
Hồ sơ khai thuế từ năm ngoái, nếu có
Chi phí chăm sóc trẻ em: địa chỉ của nhà trẻ/người giữ trẻ, ID thuế liên bang và chứng từ thanh toán
Chủ nhà: giấy tờ thế chấp và hóa đơn thuế bất động sản
Giáo dục: giấy tờ học phí đại học và các bảng kê khoản vay giáo dục
	
Tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng: đã trả hoặc đã nhận
	
Các thư báo: IRS, thuế tiểu bang, Thị trường bảo hiểm sức khỏe hoặc bất kỳ thư, tài liệu nào có
đề là “IMPORTANT TAX DOCUMENT/TÀI LIỆU THUẾ QUAN TRỌNG”
VI DHS 7296 (rev 1/2019)

