THUẾ LÀ KHÓ KHĂN.
CHÚNG TÔI LÀM NÓ
TRỞ LÊN DỄ DÀNG.
Hãy để các chuyên gia của chúng tôi làm công việc
này giúp quý vị—miễn phí.
Để thuế của quý vị được khai chính xác tại một trong số
hơn 200 địa điểm khắp Bay Area.
Hãy gọi 211 hoặc truy cập
www.earnitkeepitsaveit.org
để tìm trung tâm thuế gần quý vị.

Starting in January, services are available to households
with a 2016 income of $54,000 or less. Come in to see if
you qualify, and find out if you’re eligible for the California
Earned Income Tax Credit.

BRING YOUR :
P Photo ID and Social Security card or ITIN for each person on your
tax return
P W-2s for all jobs held in 2016
P All 1099s, 1098s and any other tax forms
P Last year’s tax return
P Your household’s health coverage information (Forms 1095-A, B or C)
P Savings and checking account and routing numbers for direct deposit

Bắt đầu vào tháng Một, có sẵn các dịch vụ cho hộ gia đình với
thu nhập năm 2016 từ $54.000 trở xuống. Hãy đến để xem quý
vị có đủ điều kiện không, và tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện
hưởng Tín Dụng Thuế Thu Nhập của California hay không.

HÃY MANG THEO NHỮNG THỨ SAU CỦA QUÝ VỊ:
P CĂN CƯỚC dán Ảnh và thẻ An sinh Xã hội hoặc ITIN cho mỗi người
trên tờ khai thuế của quý vị
P Các mẫu W-2 đối với mọi công việc có được trong năm 2016
P Tất cả các mẫu 1099, 1098 và bất kỳ mẫu đơn thuế nào khác
P Tờ khai thuế của năm ngoái
P Thông tin bảo hiểm sức khỏe của hộ gia đình quý vị (Mẫu 1095-A,
B hoặc C)
P Tài khoản tiết kiệm và tài khoản séc và số định tuyến để gửi trực tiếp
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