TAXES ARE HARD.

WE MAKE IT EASY.

Let our experts do the work for you—for free.
Free tax filing is available to households
with a 2018 income of $55,000 or less. You
could be eligible for more than $6,000 when
you claim both the state and federal Earned
Income Tax Credit!

Bring your:
P Photo ID for each person on your tax return
P Social Security card or ITIN for each person on your
tax return

P W-2s from all jobs
P All 1099s, 1098s and any other tax forms
P Last year’s tax return
P Child care provider information
P Landlord’s name, address and phone number
for CA Renter’s Credit

P Your household’s health coverage information
(Forms 1095-A, B or C)

P Savings and checking account and routing numbers
for direct deposit

SAVING IS HARD.
WE MAKE IT EASY.
www.earnitkeepitsaveit.org

KHÓ NỘP THUẾ.

CHÚNG TÔI KHIẾN
NÓ DỄ DÀNG.
Hãy để các chuyên gia của chúng tôi làm công việc này giúp quý vị—miễn phí.
Hồ sơ khai thuế miễn phí có sẵn cho các hộ gia đình có lợi
tức $ 55,000 hoặc ít hơn vào năm 2018. Bạn có thể đủ điều
kiện cho hơn $6,000 khi bạn yêu cầu bồi thường nhà nước
và liên bang EITC.

Mang theo:
P Giấy tờ tùy thân có dán hình của từng người trên bản khai
thuế của quý vị

P Thẻ An Sinh Xã Hội hoặc ITIN của từng người trên bản
khai thuế của quý vị

P Tất cả W-2s, 1099s, 1098s, và các hình thức thuế khác
P Bản khai thuế của năm ngoái
P Thông tin về nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ
P Tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ nhà đối với Tín Dụng
của Người Thuê Nhà CA

PThông tin bảo hiểm sức khỏe của hộ gia đình (Mẫu 1095-A,
B hoặc C)

P Số định tuyến và tài khoản tiết kiệm và tài khoản thanh
toán đối với tiền gửi trực tiếp

KHÓ TIẾT KIỆM.
CHÚNG TÔI KHIẾN
NÓ DỄ DÀNG.

www.earnitkeepitsaveit.org

