Những câu hỏi thường gặp về Child Tax Credit
(Tín dụng thuế trẻ em)
1. Child Tax Credit là gì và ai được hưởng?
Child Tax Credit là quyền lợi dành cho tất cả cha mẹ có con đã được cấp Social Security Number
(Số An sinh xã hội) và tính đến cuối năm 2020 là dưới 17 tuổi (sinh ngày 1 tháng 1, 2004 trở về
sau). Năm nay, Child Tax Credit được cấp cho nhiều gia đình hơn, kể cả những người chưa
khai thuế lợi tức trước đây.
2. Tôi có phải trả lại số tiền này không?
Một số quy định bảo vệ được mang ra áp dụng giúp quý vị không phải trả lại số tiền này nếu lợi
tức năm 2021 của quý vị dưới $40,000 ($60,000 cho hai vợ chồng và $50,000 cho chủ gia đình).
Nhưng, nếu quý vị nhận được tiền cho một đứa trẻ không còn phụ thuộc quý vị, hoặc nếu lợi tức
của quý vị đã thay đổi đáng kể, quý vị có thể phải trả lại một phần hoặc toàn phần số tiền.
3. Tôi xin Child Tax Credit như thế nào và tôi cần có những giấy tờ gì?
Nếu quý vị chưa khai thuế hoặc chưa nhận được ngân phiếu tiền kích thích kinh tế trước đây,
quý vị có thể xin hưởng Child Tax Credit tại GetCTC.org, đây là cổng thông tin khai thuế đơn giản
do Code for America thiết lập, phối hợp với Tòa Bạch Ốc và Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Trang mạng
này dễ sử dụng, dùng được với thiết bị di động dễ dàng và có tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Quý vị sẽ cần:
●

Số Social Security Number cho các con và số Social Security Number hoặc số Individual
Taxpayer Identification Number (ITIN) (Số nhận diện cá nhân đóng thuế) của quý vị (và
vợ/chồng của quý vị)

●

Địa chỉ gửi thư qua bưu điện chắc chắn

●

Địa chỉ e-mail

●

Không bắt buộc: thông tin trương mục ngân hàng của quý vị (nếu quý vị muốn được gửi tiền
trực tiếp, nếu không, quý vị sẽ nhận tiền bằng ngân phiếu)

4. Có thời hạn để được cấp Child Tax Credit không?
Quý vị có thể ghi danh nhận tiền hàng tháng qua GetCTC.org hạn chót là ngày 15 tháng 11, 2021.
Tuy nhiên, những gia đình hội đủ điều kiện nên ghi danh càng sớm càng tốt. Ghi danh sớm sẽ
cho phép Sở IRS có thêm thời giờ cứu xét thông tin của quý vị và bắt đầu gửi tiền hàng tháng
cho quý vị. Quý vị sẽ phải khai thuế năm 2022 để nhận phần tiền còn lại.
5. Tôi có được cấp Child Tax Credit nếu tôi không phải là công dân Hoa Kỳ không?
Nếu con của quý vị có số Social Security Number (SSN), quý vị đủ điều kiện được hưởng Child
Tax Credit. Cha mẹ không bắt buộc phải có SSN, nhưng họ phải có số Individual Taxpayer
Identification Number (ITIN) để xin Child Tax Credit cho những đứa con đủ điều kiện. Quý vị
có thể ghi danh qua cổng thông tin GetCTC.org dùng số Individual Taxpayer Identification
Number (ITIN).
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Quý vị có thể ghi danh xin ITIN để nhận tiền Child Tax Credit. Nhưng quý vị không thể sử dụng
mẫu dành cho người không khai thuế của GetCTC.org. Thay vào đó, quý vị nên điền đơn xin số
ITIN và gửi chung với giấy khai thuế năm 2020, bản in trên giấy, đến Sở IRS.

6. Tôi có được hưởng quyền lợi này không nếu tôi là người chăm sóc hoặc là ông bà
đang chăm sóc cháu?
Có. Miễn sao đứa trẻ từ 17 tuổi trở xuống, được xác nhận là người phụ thuộc của quý vị, sống
với quý vị trong hơn một nửa năm và không tự cung cấp hơn một nửa chi phí cho chính bản
thân, quý vị có thể được hưởng Child Tax Credit cho đứa trẻ.
7. Điều này có ảnh hưởng đến những trợ cấp công khác tôi đang hưởng như bảo hiểm
y tế, các chương trình thực phẩm và dinh dưỡng, và nhà ở không?
Không, nhận Child Tax Credit không được xem là lợi tức gia đình cho bất cứ người nào. Số tiền
này sẽ không làm thay đổi số tiền quý vị nhận được qua những trợ cấp liên bang khác, như bảo
hiểm thất nghiệp, Medicaid, SNAP, SSI, SSDI, TANF, WIC, Mục 8, hoặc Nhà ở công.
8. Nhận Child Tax Credit có ảnh hưởng đến tình trạng di trú hoặc khả năng được cấp
thẻ xanh của tôi không?
Không, nhận Child Tax Credit hoặc những tín dụng thuế khác mà quý vị đủ điều kiện sẽ không
ảnh hưởng đến tình trạng di trú, khả năng được cấp thẻ xanh hoặc kế hoạch di dân trong tương
lai của quý vị. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ không xem việc dùng tín dụng thuế là thuộc quy
chế "gánh nặng xã hội".
9. Tôi tin vào ai để giúp tôi xin Child Tax Credit?
Cách duy nhất để ghi danh xin Child Tax Credit là nộp giấy khai thuế năm 2020 với IRS hoặc
dùng mẫu dành cho người không khai thuế của IRS hoặc vào GetCTC.org.
IRS cảnh báo mọi người nên lưu ý rằng có những kẻ gian sử dụng những số tiền này làm mồi
để lường gạt người khác. Hãy cảnh giác với những kẻ gian yêu cầu quý vị — qua điện thoại,
email, tin nhắn hoặc ngay cả trên mạng xã hội — xác nhận thông tin của quý vị để quý vị được
ứng trước Child Tax Credit.
Sở IRS không bao giờ liên lạc với người nộp thuế qua email, tin nhắn hay mạng xã hội để hỏi
thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chánh.
Còn về gọi điện thoại, xin nhớ rằng Sở IRS không bao giờ để lại trong điện thoại bất cứ người
nào những tin nhắn ghi âm sẵn, khẩn cấp hoặc đe dọa. Thí dụ, nếu quý vị được nhắn trong điện
thoại là sẽ có lệnh được ban hành để bắt giữ quý vị thì đây không phải là Sở IRS.

