
Những Ngày Khai Thuế Tại Abrazar ! 
Ngày:  1.Thứ Bảy, 01 tháng Hai, 2020                2.Thứ Bảy, 08 tháng Hai, 2020  

             3. Thứ Bảy, 29 tháng Hai, 2020               4.Thứ Bảy, 07 tháng Ba, 2020 
             5. Thứ  Bảy, 28 tháng Ba, 2020               6.Thứ Bảy, 04 tháng Tư, 2020                                        
  Giờ hẹn :  08:30 giờ sáng – 3:30 giờ chiều 
  Địa điểm:  7101 Wyoming Street, Westminster, CA 92683 
  Chi Tiết:  Gọi số (714) 278-4679  ĐỂ LẤY HẸN (bắt buộc) 

 
Những người tự khai lấy 

Phòng Computer: mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 giờ sáng- 4:00 giờ chiều (Chương trình thuế 
bằng Anh Ngữ) 
Khai ở nhà qua mạng  - Thu nhập < $66,000                    myfreetaxes.com 
Lưu ý: những người tự khai thuế - trang Web chấp thuận của IRS đang chờ xử lý và có thể không 
coi được trong mùa khai thuế này. 

Nếu lợi tức trong gia đình ít hơn $64,000 quý vị có thể khai thuế miễn 
phí. 

 
Nếu lợi tức trong gia đình ít hơn $55,952 năm 2019 quý vị có thể hội đủ 
điều kiện được hưởng Tiền Trả Lại Do Đóng Thuế Lợi Tức (EITC). 

 
Tôi cần mang theo giấy tờ gì để khai thuế? 
 

• Căn cước ID có hình 
•  Mẫu đơn W-2s, 1099s của tất cả các việc làm của năm 

2019 
• Thẻ An Sinh Xã Hội hoặc ITIN (Số Căn Cước  Cá Nhân 

Đóng Thuế) của mỗi người trong gia đình, nếu vợ 
chồng khai thuế chung- cả hai nguời cần phải có mặt  

• Mẫu đơn 1095-A,B,C:bảng lịch trình(statement) củabảo 
hiểm sức khỏe  

• Tất cả các mẫu 1098 E&T tiền đi học 
• Chi tiết về người giữ con: tên, địa chỉ và số ID Thuế 

(nếu có) 
• Để tiền thuế trả lai được gởi thẳng vào trương mục, 

cần mang theo một chi phiếu đả hủy với số trương 
mục. 

• Bản khai thuế của năm trước 
 
Điều kiện hội đủ để được EITC?   
 
• Là Công Dân U.S. hoặc Thường Trú Nhân Hợp  Pháp  • Nếu vợ chồng phải khai chung hồ sơ 

thuế                             • Không hợp lệ nếu đã được khai là con   
• Có số an sinh xã hội còn hiệu lực                                     trong hồ sơ thuế khác 
• Tiền kiếm được ít hơn $55,952                                        • Có lợi tức năm 2019 
• Không được khai mẩu 2555 hay 2555-                           • Tiền thu nhập đầu tư không quá $3,600                                                                                                

EZ(liên quan đến lợi tức nước ngoài)           
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 KHAI THUẾ MIỄN PHÍ TẠI ABRAZAR! 


