
Một loại tín thuế mới cho người lao động
tại Washington bắt đầu áp dụng năm 2023!

Những ai đủ điều kiện hưởng tín thuế?
Cá nhân và gia đình đủ điều kiện nếu đáp ứng tất cả 
các yêu cầu sau đây:

• Đã sinh sống ít nhất 183 ngày tại tiểu bang 
Washington.

• Trọng độ tuổi từ 25 tuổi đến dưới 65 tuổi HOẶC có 
trẻ đủ tiêu chuẩn trong năm 2022.

• Đã nộp hồ sơ khai thuế liên bang 2022 kèm theo Số 
An Sinh Xã Hội (Social Security Number, SNN) hoặc 
Số Nhận Diện Người Nộp Thuế Cá Nhân (Individual 
Taxpayer Identification Number, ITIN).

•  Đủ điều kiện hưởng Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được 
của liên bang trên hồ sơ khai thuế 2022.

  – Truy cập www.irs.gov/eitc để tìm hiểu thêm.

• Đáp ứng các yêu cầu nhất định về thu nhập (xem 
bảng).

Các cá nhân và gia đình sẽ được nhận lại bao nhiêu?
Tín Thuế Gia Đình Lao Động phụ thuộc vào số lượng
trẻ đủ tiêu chuẩn và mức thu nhập. Tín thuế
tối thiểu là $50, bất kể số lượng trẻ đủ tiêu chuẩn. 
Xem bảng để biết số ước tính dựa trên ngưỡng điều 
kiện thu nhập năm 2021.

Tín Thuế Gia Đình Lao Động sẽ trả tối đa $1,200 cho các cá nhân và gia đình đáp ứng các 
yêu cầu về điều kiện nhất định.

TÍN THUẾ GIA ĐÌNH LAO ĐỘNG

Tiếp nhận đơn từ ngày 1 tháng 2 năm 2023  
tới ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc đăng ký nhận tin 
cập nhật, xin truy cập trang mạng của chúng tôi: 
WorkingFamiliesCredit.wa.gov, hoặc gọi số 360-763-7300.
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Ngưỡng thu nhập là gì?

https://workingfamiliescredit.wa.gov
http://www.irs.gov/eitc
https://WorkingFamiliesCredit.wa.gov

