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Những ai đủ điều kiện? 

Để đủ tiêu chuẩn hưởng Tín thuế gia đình lao động (Working Families Tax Credit, WFTC), quý vị phải đáp 
ứng các tiêu chí sau đây cho năm 2022: 

 Quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) đã khai hồ sơ thuế liên bang (mẫu 1040 hoặc 
1040-SR). 

 Quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) đáp ứng các yêu cầu về Tín Thuế Thu Nhập Kiếm 
Được (Earned Income Tax Credit, EITC), HOẶC có thể đáp ứng các yêu cầu để được nhận EITC 
nhưng đã khai thuế bằng Số nhận diện người đóng thuế cá nhân (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN). 

 Quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) phải từ 25 tới dưới 65 tuổi HOẶC có trẻ đủ điều 
kiện. 

 Quý vị đã sinh sống tại Washington được ít nhất 183 ngày (trên nửa năm).  
 Quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) phải đáp ứng mức qui định Tổng lợi tức được 

điều chỉnh (Adjusted Gross Income, AGI) dưới đây: 
 

Tổng lợi tức được điều chỉnh (AGI) phải dưới Số trẻ đủ điều kiện Tín thuế tối đa 

Tình trạng khai thuế: Độc 
thân 

Tình trạng khai thuế: 
Đã lập gia đình 

  

$16,480 $22,610 0 $300 
$43,492 $49,622 1 $600 
$49,399 $55,529 2 $900 
$53,057 $59,187 3+ $1200 

 

Tôi cần những gì? 

Vui lòng đảm bảo quý vị đã chuẩn bị những thông tin sau đây trước khi nộp đơn xin: 

1. Một bản sao hồ sơ khai thuế liên bang năm 2022 (mẫu 1040 hoặc 1040-SR) và các mẫu đơn cần 
nộp hoặc bản ghi của Internal Revenue Services (IRS).  
 Quý vị cần biết được lợi tức của mình ở dòng 1z trên hồ sơ khai thuế liên bang 2022 (mẫu 

1040 hoặc 1040-SR).  
2. Tên hợp pháp, số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, SSN) hoặc số nhận diện người đóng 

thuế cá nhân (ITIN) và ngày sinh của quý vị, của vợ/chồng quý vị (nếu áp dụng), cũng như tất cả 
trẻ đủ điều kiện. Nếu quý vị hiện đang chờ cấp ITIN và vẫn chưa nhận được, hãy đánh dấu vào ô 
có dòng chữ "Tôi hiện đang chờ IRS cấp ITIN (cho tôi, vợ/chồng tôi và hoặc trẻ của tôi)." ở Câu 
hỏi 2. Đơn xin hưởng WFTC sẽ không được xử lý cho tới khi Cơ quan Thuế nhận được bằng 
chứng cho thấy IRS đã cấp hoặc gia hạn ITIN hợp lệ.  

3. Địa chỉ gởi thư hiện tại và địa chỉ cư trú hiện tại.  Nếu sử dụng hòm thư bưu điện hoặc hòm thư 
riêng làm địa chỉ gởi thư, quý vị phải cung cấp địa chỉ cư trú hiện tại cho Cơ quan Thuế. Xem 
phần "Tình trạng cư trú" để biết chi tiết những việc cần làm nếu quý vị không có địa chỉ cư trú.  
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4. Mã số và số tài khoản ngân hàng nếu quý vị lựa chọn ký gửi trực tiếp.  
5. Chữ ký người nộp đơn (và/hoặc vợ/chồng quý vị, nếu áp dụng). 

Khi nào tôi có thể nộp đơn? 

Bắt đầu từ ngày 01/02/2023 cho năm 2022. Đơn nộp cho năm 2022 phải có dấu bưu điện vào 
hoặc trước ngày 31/12/2023. 
 

Làm cách nào để nộp đơn? 

 Qua trang mạng WorkingFamiliesCredit.wa.gov  
 Mẫu đơn bản giấy có tại:  

o Trang mạng: WorkingFamiliesCredit.wa.gov  
o Văn phòng Department of Revenue (DOR) tại địa phương.  

 Bellingham – 1904 Humboldt Street 
 Bothell – 19800 North Creek Parkway Suite 101 
 Kent – 20819 72nd Ave South Suite 680 
 Port Angeles – 734 E First St Suite B 
 Richland – 1657 Fowler Street 
 Seattle – 2101 4th Ave Suite 1400 
 Spokane – 1330 N Washington Suite 5600 
 Tacoma – 3315 S 23rd St Suite 300 
 Tumwater – 6500 Linderson Way SW 
 Vancouver – 8008 NE 4th Plain Blvd Suite 320 
 Wenatchee – 630 N Chelan Ave Suite B3 
 Yakima – 3703 River Rd Suite 3 

 Đối với đơn bản giấy, xin gởi qua đường bưu điện về:  
o Washington State Department of Revenue 

Attn: WFTC Translations 
PO Box 47481 
Olympia, WA 98504-7481 

 

A. Thông tin của quý vị 

1. Xin cung cấp tên hợp pháp của quý vị. 
2. Chọn ô "SSN" (Số An Sinh Xã Hội) nếu quý vị có SSN, hoặc ô "ITIN" (Số nhận diện người đóng 

thuế cá nhân) nếu quý vị có ITIN. Nhập đầy đủ số SSN hợp lệ hoặc số ITIN hợp lệ của quý vị vào ô 
trống được cho.  
 Nếu quý vị hiện đang chờ IRS cấp ITIN và vẫn chưa nhận được, quý vị vẫn có thể hoàn 

thành đơn này.  Nếu rơi vào trường hợp này, hãy đánh dấu vào ô trên đơn có dòng chữ 
"Tôi hiện đang chờ IRS cấp ITIN (cho tôi, vợ/chồng tôi và hoặc trẻ của tôi).". Đơn xin hưởng 
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WFTC của quý vị sẽ không được xử lý cho tới khi Cơ quan Thuế nhận được bằng chứng cho 
thấy IRS đã cấp hoặc gia hạn ITIN hợp lệ. 

3. Điền ngày sinh của quý vị theo định dạng (MM/DD/YYYY). Ví dụ: Nếu ngày sinh của quý vị là 15 
tháng 4 năm 1980, quý vị cần điền 04/15/1980.  

4. Nếu quý vị có bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân do tiểu bang Washington cấp, hãy điền số bằng 
lái xe của tiểu bang Washington hoặc số giấy tờ tùy thân do tiểu bang cấp vào ô được cho.  
 Quý vị vẫn có thể đủ điều kiện dù không có bằng lái xe của tiểu bang Washington hoặc giấy 

tờ tùy thân do tiểu bang cấp. Việc cung cấp thông tin này sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh quy 
trình  xét duyệt đơn. Nếu quý vị không có bằng lái xe của tiểu bang Washington hay giấy tờ 
tùy thân do tiểu bang cấp, hoặc không thể cung cấp loại giấy tờ này, hãy đánh dấu vào ô có 
dòng chữ "Tôi không có hoặc không muốn cung cấp số bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân do 
Tiểu bang Washington cấp". 

5. Điền địa chỉ gởi thư hiện tại của quý vị.  
6. Điền số điện thoại và địa chỉ email.   

 

B. Câu hỏi về tình trạng cư trú 

7. Nếu quý vị đã sinh sống tại Washington được ít nhất 183 ngày (trên nửa năm) trong năm 2022, 
hãy đánh dấu vào ô "Có". Nếu quý vị không sống đủ ít nhất 183 ngày tại Washington, hãy đánh 
dấu vào ô "Không". Nếu quý vị đánh dấu "Không", xin dừng tại đây. Quý vị không đủ điều kiện 
hưởng tín thuế này.  

Lưu ý: Nếu quý vị khai thuế theo diện vợ chồng khai thuế chung, chỉ cần một người 
trong hai vợ chồng đáp ứng yêu cầu cư trú 183 ngày. Người đạt yêu cầu về tình trạng cư 
trú phải là người nộp đơn chính. Người vợ/chồng cư trú bên ngoài tiểu bang không 
được làm người nộp đơn chính. 

8. Nếu địa chỉ gởi thư của quý vị trùng với địa chỉ cư trú chính hiện tại, hãy đánh dấu vào ô "Có". 
Nếu địa chỉ gởi thư của quý vị khác với địa chỉ cư trú chính hiện tại, hãy đánh dấu vào ô "Không". 
Nếu trả lời "Có", quý vị có thể chuyển sang Mục C. 

9. Nếu trả lời "Không" ở câu hỏi 8, xin điền địa chỉ cư trú chính hiện tại của quý vị trong phần bỏ 
trống được cho. Nếu cung cấp hòm thư PO hoặc hòm thư riêng làm địa chỉ gởi thư, quý vị phải 
đánh dấu vào ô "Không" trong câu hỏi 8 và cung cấp địa chỉ cư trú chính trong phần bỏ trống 
được cho. Nếu quý vị hiện đang vô gia cư hoặc không thể cung cấp địa chỉ cư trú chính, hãy 
đánh dấu "Không" trong câu hỏi 8 và đánh dấu vào ô có dòng chữ "Tôi không có hoặc không 
muốn cung cấp địa chỉ cư trú chính". Xin lưu ý, Cơ quan Thuế có thể liên lạc với quý vị để xác 
minh xem quý vị có đáp ứng yêu cầu về tình trạng cư trú hay không. Nếu đã đánh dấu "Không" 
trong câu hỏi 8, quý vị phải cung cấp địa chỉ cư trú chính, hoặc đánh dấu là quý vị lựa chọn 
không cung cấp địa chỉ cư trú chính, để đơn của quý vị được xem là hoàn chỉnh.  
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C. Câu hỏi về tính đủ điều kiện 

10. Đánh dấu vào ô tương ứng với tình trạng nộp đơn quý vị đã sử dụng để khai thuế lợi tức liên 
bang 2022. 

11. Quý vị có đáp ứng TẤT CẢ các yêu cầu sau đây không?  Nếu quý vị đã đủ điều kiện hưởng Tín 
Thuế Thu Nhập Kiếm Được của liên bang năm 2022, hãy đánh dấu vào ô "Có". Nếu quý vị không 
đủ điều kiện, hãy đánh dấu vào ô "Không". Nếu quý vị đánh dấu vào ô "Không", xin dừng tại 
đây. Quý vị không đủ điều kiện hưởng tín thuế này.  
 
Nếu quý vị không biết mình có đủ điều kiện không, hãy xem lại các yêu cầu dưới đây: 

 Tổng Lợi tức được điều chỉnh (AGI) của quý vị trong dòng 11 của tờ khai thuế liên bang 
2022 phải dưới: 

 $16,480 ($22,610 với trường hợp vợ chồng khai thuế chung) nếu quý vị không 
có trẻ đủ điều kiện, 

 $43,492 ($49,622 với trường hợp vợ chồng khai thuế chung) nếu quý vị có một 
trẻ đủ điều kiện, 

 $49,399 ($55,529 với trường hợp vợ chồng khai thuế chung) nếu quý vị có hai 
trẻ đủ điều kiện, hoặc 

  $53,057 ($59,187 với trường hợp vợ chồng khai thuế chung) nếu quý vị có ba 
trẻ đủ điều kiện? 

 Nếu quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) không có trẻ nào, quý vị (hoặc 
vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) phải từ 25 – 64 tuổi tại thời điểm cuối năm 2022. 

 Nếu quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) có lợi tức đầu tư, lợi tức này phải 
dưới $10,300. 

 Các trường hợp sau KHÔNG áp dụng cho quý vị trong năm 2022. 
 Quý vị đã nộp Mẫu Liên bang 2555, có liên quan tới lợi tức kiếm được ở nước 

ngoài. 
 Quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) đã được khai là trẻ đủ điều kiện 

của một người khác. 
 Nếu không có trẻ đủ điều kiện, quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) 

đã được khai là người phụ thuộc của một người khác. 
 Quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) đã được khai là ngoại nhân 

không thường trú tại Hoa Kỳ. 
 Quý vị hiện đang trong giai đoạn không được xin Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được của 

liên bang (EITC). 

 

D. Thông tin về vợ/chồng 
Nếu quý vị không có vợ/chồng hay bạn đời, hãy bỏ qua mục này và chuyển sang mục E. 

12. Điền tên hợp pháp của vợ/chồng hoặc bạn đời của quý vị.  
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13. Chọn ô "SSN" (Số An Sinh Xã Hội) nếu quý vị có SSN, hoặc ô "ITIN" (Số nhận diện người đóng 

thuế cá nhân) nếu người đó có ITIN. Nhập đầy đủ số SSN hợp lệ hoặc số ITIN hợp lệ của người 
đó vào ô trống được cho.  

14. Điền ngày sinh của vợ/chồng hoặc bạn đời của quý vị theo định dạng (MM/DD/YYYY). Ví dụ: Nếu 
ngày sinh của người đó là 15 tháng 4 năm 1980, quý vị cần điền 04/15/1980.   

 
E. Thông tin về trẻ đủ điều kiện 
Mục này chỉ dành cho những người khai thông tin về trẻ để hưởng tín thuế. Quý vị phải cung cấp mọi 
thông tin về trẻ được yêu cầu ở bên dưới. Nếu quý vị không cung cấp thông tin, việc xử lý đơn xin của 
quý vị có thể chậm hơn.  

Những ai được xét là trẻ đủ điều kiện? 

Trẻ đủ điều kiện phải đáp ứng yêu cầu về tính đủ điều kiện thì mới được khai trên đơn của quý vị. Trẻ đó 
phải có mối quan hệvới quý vị, dưới một độ tuổi nhất định, không nộp đơn khai thuế chung của riêng 
họ, và đã sống cùng quý vị lâu hơn nửa năm trong năm 2022. 

Yếu tố để xét trẻ đủ điều kiện của WFTC và người phụ thuộc được khai trên hồ sơ thuế liên bang của quí 
vị là khác nhau. Nếu quý vị có thể khai một người là người phụ thuộc trên hồ sơ khai thuế liên bang, 
không có nghĩa là quý vị có thể khai họ là trẻ đủ điều kiện. Xin đảm bảo mọi trẻ quý vị khai để hưởng 
WFTC đều đáp ứng yêu cầu về trẻ đủ điều kiện được mô tả dưới đây. 

 

Quan hệ 

Trẻ đủ điều kiện phải có mối quan hệ thân quyến với quý vị theo cách nào đó. Có thể là con ruột hoặc 
anh/chị/em ruột của quý vị. Ví dụ: trẻ đủ điều kiện có thể là con của quý vị (bao gồm cả con nuôi), con 
riêng của vợ/chồng, con nhận chăm hoặc con cháu của một trong những người này, chẳng hạn như cháu 
gọi bằng ông hoặc bà. Trẻ đủ điều kiện cũng có thể là anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác 
mẹ/cùng mẹ khác cha hay anh/chị/em là con riêng của cha hoặc mẹ, hoặc con cháu của một trong 
những người này, chẳng hạn như cháu trai hoặc cháu gái họ. Quý vị không được khai vợ/chồng của trẻ 
đó là trẻ đủ điều kiện. 

Độ tuổi 

Trẻ đủ điều kiện phải dưới 19 tuổi tính tới cuối năm 2022 và nhỏ tuổi hơn quý vị (hoặc vợ/chồng của 
quý vị, nếu áp dụng). Nếu trẻ đủ điều kiện đang được ghi danh là học sinh/sinh viên toàn thời gian, trẻ 
đó phải dưới 24 tuổi tính tới cuối năm 2022 và nhỏ tuổi hơn quý vị. Nếu trẻ đủ điều kiện của quý vị là 
người khuyết tật vĩnh viễn và hoàn toàn vào bất cứ thời điểm nào trong năm 2022 thì sẽ không áp dụng 
yêu cầu về độ tuổi. 

Cách tính tuổi: Trẻ đủ điều kiện được xem là đủ độ tuổi vào ngày trước ngày sinh nhật. 
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Ví dụ 1: Con gái quý vị sinh ngày 02/01/2004. Cháu được xem là 18 tuổi vào ngày 01/01/2023. 
Quý vị có thể khai con gái mình là trẻ đủ điều kiện để hưởng Tín thuế gia đình lao động vì con 
quý vị dưới 19 tuổi (18 tuổi) tại thời điểm cuối năm 2022.  

Ví dụ 2: Con trai quý vị sinh ngày 31/12/2003. Cháu được xem là 19 tuổi vào ngày 30/12/2022. 
Quý vị không được khai con trai mình là trẻ đủ điều kiện vì cháu không dưới 19 tuổi và không 
phải là học sinh/sinh viên toàn thời gian vào thời điểm cuối năm 2022. 

Ví dụ 3: Quý vị có anh trai 20 tuổi, là sinh viên toàn thời gian và chưa lập gia đình, đang sống 
cùng vợ chồng quý vị. Quý vị 18 tuổi và chồng quý vị 21 tuổi. Hai vợ chồng khai thuế chung cho 
năm 2022. Quý vị có thể khai anh trai mình là trẻ đủ điều kiện để hưởng Tín thuế gia đình lao 
động vì người anh trai này nhỏ tuổi hơn chồng quý vị. Vì người này là anh trai, sinh viên toàn 
thời gian, không khai thuế chung với ai và sống cùng quý vị, nên anh ta đáp ứng các yêu cầu để 
được xét là trẻ đủ điều kiện của quý vị. 

Ví dụ 4: Quý vị có anh trai 23 tuổi, là sinh viên toàn thời gian và chưa lập gia đình, đang sống 
cùng vợ chồng quý vị. Quý vị 18 tuổi và chồng quý vị 21 tuổi. Hai vợ chồng sẽ khai thuế chung 
cho năm 2022. Quý vị không được khai anh trai mình là trẻ đủ điều kiện để hưởng Tín thuế gia 
đình lao động vì người anh trai này không nhỏ tuổi hơn quý vị hoặc chồng quý vị. Dù người này 
là anh trai, sinh viên toàn thời gian và sống cùng quý vị, nhưng quý vị không được khai anh ta vì 
anh ta không nhỏ tuổi hơn quý vị hay chồng quý vị.  

Ví dụ 5: Quý vị có cháu trai 24 tuổi, đang sống với quí vị toàn thời gian. Người cháu này chưa lập 
gia đình và là người khuyết tật hoàn toàn. Quý vị có thể khai người cháu này để hưởng Tín thuế 
gia đình lao động vì người này bị khuyết tật hoàn toàn, nên tuổi tác không phải là yếu tố để xét 
điều kiện cho anh ta. 

Khai thuế chung 

Trẻ đủ điều kiện phải đảm bảo không khai thuế chung với vợ/chồng của trẻ cho năm 2022, trừ khi người 
đó chỉ khai để xin hoàn thuế lợi tức đã khấu lưu hoặc tiền thuế ước tính đã đóng. 

Ví dụ 1: Vợ chồng con gái quý vị cùng 18 tuổi và sống cùng quý vị. Tổng lợi tức của hai người này 
là $10,000 mỗi năm và không bắt buộc phải khai chung thuế lợi tức liên bang. Họ quyết định 
không khai thuế chung. Quý vị có thể khai con gái mình là trẻ đủ điều kiện để xin hưởng Tín thuế 
gia đình lao động vì cô ấy dưới 19 tuổi, sống cùng quý vị và không khai thuế chung với chồng. 
Quí vị không được khai chồng của con gái quí vị là trẻ đủ điều kiện trong trường hợp này. 

Ví dụ 2: Vợ chồng con trai quý vị cùng 18 tuổi và sống cùng quý vị. Tổng lợi tức của hai người 
này là $11,000 mỗi năm và không bắt buộc phải khai chung thuế lợi tức liên bang. Nhưng họ vẫn 
khai thuế chung để nhận tiền hoàn thuế đã khấu lưu. Quý vị có thể khai con trai mình là trẻ đủ 
điều kiện để xin hưởng Tín thuế gia đình lao động vì cậu ấy dưới 19 tuổi, sống cùng quý vị và 
khai thuế chung chỉ để nhận tiền hoàn thuế đã khấu lưu. Quí vị không được khai vợ của con trai 
quí vị là trẻ đủ điều kiện trong trường hợp này. 

 



Hướng dẫn điền Đơn xin hưởng Tín thuế Gia đình Lao 
động 2022 

 

Để yêu cầu cung cấp nội dung này ở định dạng hoặc ngôn ngữ thay thế, xin gọi 360-763-7300 hoặc gởi email đến 
DORWFTC@dor.wa.gov. Người sử dụng máy điện báo đánh chữ (TTY) xin bấm số 711. 
 
WFTC sửa ngày 30/01/2023 

Ví dụ 3: Vợ chồng cháu ruột gọi quý vị bằng ông cùng 18 tuổi và sống cùng quý vị. Hai người này 
kiếm được $10,000 và không bắt buộc phải khai chung thuế lợi tức liên bang. Họ quyết định khai 
thuế chung để xin hưởng Tín thuế cơ hội Mỹ. Quý vị không được khai người cháu này vì họ khai 
thuế chung để xin hưởng tín thuế, không phải chỉ để hoàn tiền thuế đã khấu lưu.  

Tình trạng cư trú  

Trẻ đủ điều kiện phải sống cùng quý vị lâu hơn nửa năm trong năm 2022. Nếu trẻ này ra đời hoặc qua 
đời trong năm 2022, trẻ đó phải sống cùng quý vị hơn nửa thời gian trẻ đó hiện diện trên đời trong năm 
2022.  

Ví dụ 1: Quý vị và chồng cũ có con 10 tuổi. Trẻ này chủ yếu sống với quý vị và chỉ về ở cùng 
chồng cũ của quý vị vào dịp cuối tuần, mỗi hai tuần một lần. Do thời gian trẻ này sống cùng quý 
vị là hơn nửa năm, quý vị có thể khai trẻ này để xin hưởng Tín thuế gia đình lao động. Chồng cũ 
của quý vị sẽ không được khai trẻ này. 

Ví dụ 2: Quý vị chuyển tới Washington làm việc vào ngày 01/01/2022. Con quý vị tới sống cùng 
từ ngày 01/09/2022. Do con quý vị chỉ sống cùng quý vị 4 tháng trong năm 2022 (từ ngày 01/09 
– 31/12/2022, quý vị không được khai trẻ này để xin hưởng Tín thuế gia đình lao động. 

Ví dụ 3: Con quý vị qua đời vào ngày 28/02/2022 và đã ở trong bệnh viện từ ngày 15/01/2022 
cho tới khi qua đời. Quý vị vẫn có thể khai trẻ này để xin hưởng Tín thuế gia đình lao động cho 
năm 2022, miễn là không ai khác có thể khai trẻ này. Trẻ đã qua đời trong năm 2022 sẽ được 
xem là đã sống cùng quý vị lâu hơn nửa năm trong năm 2022 nếu nhà của quý vị là nhà của trẻ 
trong hơn nửa thời gian khi trẻ còn sống trong năm 2022. Thời gian mà quý vị hoặc con quý vị 
tạm thời không ở nhà do một tình huống đặc biệt, như bệnh tật chẳng hạn, vẫn được tính là 
thời gian trẻ đó sống cùng quý vị.  

Quy tắc xét duyệt thêm: 

Một trẻ  có thể có đủ điều kiện để xét Tín thuế gia đình lao động cho nhiều người nộp đơn. Tuy nhiên, 
mỗi năm chỉ có một người được phép khai trẻ đó (và vợ/chồng của người đó, nếu áp dụng). Xin tham 
khảo phần dưới đây để biết thêm về quy tắc xét duyệt nhằm xác định xem người nào được khai trẻ đủ 
điều kiện. 

 Nếu chỉ có một trong những người này là cha/mẹ của trẻ, thì trẻ được xem là trẻ đủ điều kiện 
của người cha/mẹ đó. 

 Nếu cha mẹ cùng khai chung thuế liên bang và có thể khai trẻ là trẻ đủ điều kiện, thì trẻ đó được 
xem là trẻ đủ điều kiện của cả cha và mẹ. 

 Nếu cha mẹ không khai chung thuế liên bang nhưng cả hai đều có thể khai trẻ này trên hồ sơ 
khai thuế liên bang của mình, thì trẻ đó được xem là trẻ đủ điều kiện của người cha/mẹ ở cùng 
trẻ lâu hơn trong năm đó. Trẻ phải sống cùng người cha/mẹ đó ít nhất 183 ngày. Nếu thời gian 
trẻ sống cùng cha và mẹ là như nhau thì trẻ đó sẽ được xem là trẻ đủ điều kiện của người 
cha/mẹ có tổng lợi tức được điều chỉnh (AGI) cao hơn trong năm đó.  
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 Nếu không có người cha/mẹ nào được khai trẻ là trẻ đủ điều kiện, thì trẻ đó được xem là trẻ đủ 
điều kiện của người đáp ứng tất cả các yêu cầu về trẻ đủ điều kiện và có AGI cao nhất trong năm 
đó.  

 Nếu có một người cha/mẹ được khai trẻ là trẻ đủ điều kiện nhưng không có người cha/mẹ nào 
thực hiện khai, thì trẻ đó được xem là trẻ đủ điều kiện của người có AGI cao nhất trong năm đó, 
nhưng chỉ khi AGI của người đó cao hơn AGI cao nhất trong số những người cha mẹ được khai 
trẻ là trẻ đủ điều kiện 

Ví dụ 1: Quý vị và cậu con trai 2 tuổi tên Jimmy sống cùng mẹ của quý vị trong cả năm. Quý 
vị 25 tuổi, chưa kết hôn và AGI của quý vị là $9,000. AGI của mẹ quý vị là $22,000. Jimmy 
đáp ứng tiêu chuẩn về quan hệ, độ tuổi, tình trạng cư trú và tiêu chuẩn khai thuế chung cho 
cả quý vị và mẹ quý vị. Tuy nhiên, trong hai người chỉ có một người được xem cậu bé là trẻ 
đủ điều kiện để xin hưởng WFTC. Cậu bé không phải là trẻ đủ điều kiện của bất kỳ ai khác, 
kể cả cha mình. Nếu quý vị lựa chọn không khai Jimmy là trẻ đủ điều kiện để xin hưởng 
WFTC thì mẹ của quý vị có thể xem cậu bé là trẻ đủ điều kiện để xin hưởng WFTC. 

Ví dụ 2: Quý vị và cháu gái 7 tuổi là con của chị gái quý vị sống cùng mẹ của quý vị trong cả 
năm. Quý vị 25 tuổi và AGI của quý vị là $9,300. Lợi tức duy nhất của quý vị đến từ một công 
việc bán thời gian. AGI của mẹ quý vị là $15,000. Lợi tức duy nhất của bà có được từ công 
việc. Cha mẹ của cháu gái khai thuế chung, có AGI dưới $9,000 và không sống cùng quý vị 
hay con của họ. Cháu gái quý vị đáp ứng tiêu chuẩn về quan hệ, độ tuổi, tình trạng cư chú và 
tiêu chuẩn khai thuế chung cho cả quý vị và mẹ quý vị. Tuy nhiên, chỉ mẹ của quý vị được 
xem cô bé là trẻ đủ điều kiện. Lý do là vì AGI của mẹ quý vị ($15,000) cao hơn AGI của quý vị 
($9,300).  

15. Hoàn thành Mục E của Đơn xin hưởng Tín thuế gia đình lao động 
 Điền số trẻ quý vị có. Quý vị không được khai nhiều hơn ba trẻ để xin hưởng tín thuế này. Ví 

dụ, nếu quý vị có 5 trẻ, hãy điền "5" ở dòng một, nhưng quý vị sẽ chỉ cần liệt kê 3 trẻ để xin 
hưởng tín thuế. 

 Liệt kê tên hợp pháp của (các) trẻ đủ điều kiện. Nếu quý vị định khai nhiều hơn một trẻ, hãy 
liệt kê tên của từng trẻ trong các cột riêng. Quý vị sẽ chỉ có thể khai 3 trẻ. Vui lòng không 
cung cấp thông tin của nhiều hơn 3 trẻ. 

 Liệt kê chữ cái đầu trong tên đệm hợp pháp của (các) trẻ đủ điều kiện. Nếu trẻ không có chữ 
cái đầu trong tên đệm, hãy bỏ trống dòng này. 

 Liệt kê họ hợp pháp của (các) trẻ đủ điều kiện. Họ hợp pháp của trẻ không nhất thiết phải 
giống với họ của quý vị. 

 Điền ngày sinh của (các) trẻ đủ điều kiện theo định dạng (MM/DD/YYYY). Ví dụ: Nếu ngày 
sinh của trẻ là ngày 6 tháng 5 năm 2005, hãy ghi là 05/06/2005. 

 Chọn ô "SSN" nếu trẻ có số An Sinh Xã Hội, hoặc ô "ITIN" nếu trẻ có Số nhận diện người 
đóng thuế cá nhân. 

 Nhập đầy đủ số SSN hợp lệ hoặc số ITIN hợp lệ của trẻ vào khoảng trống được cho. Nếu quý 
vị đã nộp đơn xin cấp ITIN cho trẻ nhưng chưa nhận được, quý vị vẫn có thể hoàn thành đơn 
này, nhưng phải đánh dấu vào ô trong Câu hỏi 2. 
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 Chọn ô mô tả sát nhất mối quan hệ của (các) trẻ đủ điều kiện với quý vị.  
o Con ruột, con riêng của vợ/chồng, con nuôi hoặc con nhận chăm có bao gồm con 

cháu của những người này, chẳng hạn như cháu ruột gọi quý vị là ông/bà. 
o Anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha hay anh/chị/em 

là con riêng của cha hoặc mẹ có bao gồm con cháu của những người này, chẳng hạn 
như cháu trai hoặc cháu gái họ. 

 Nếu trẻ đã sống cùng quý vị trên nửa năm, hãy đánh dấu vào ô "Có". Nếu trẻ không sống 
cùng quý vị trên nửa năm, hãy đánh dấu vào ô "Không". Nếu chọn "Không", quý vị sẽ không 
thể khai trẻ đó để xin hưởng Tín thuế gia đình lao động. 

 Nếu (các) trẻ là học sinh/sinh viên toàn thời gian trong 5 tháng dương lịch bất kỳ trong năm 
2022, hãy đánh dấu vào ô "Có". Nếu (các) trẻ không phải là học sinh/sinh viên trong năm 
2022, hãy đánh dấu vào ô "Không". Để đủ điều kiện là học sinh/sinh viên, trẻ phải dưới 24 
tuổi vào thời điểm cuối năm 2022 và là học sinh/sinh viên toàn thời gian tại một trường có 
giáo viên, khóa học thường xuyên và có một tổ chức học sinh/sinh viên tại trường (ví dụ: 
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng hoặc trường huấn nghiệp); 
hoặc đang theo học khóa đào tạo toàn thời gian tại nông trại do một trường được mô tả 
như trên tổ chức.   

o Ví dụ 1: Con quý vị sống cùng quý vị và theo học toàn thời gian ở một trường cao 
đẳng cộng đồng. Cháu chưa lập gia đình và đã không khai thuế chung với ai. Cháu đã 
bước sang tuổi 23 vào tháng 10. Con quý vị đủ điều kiện là sinh viên vì đang theo 
học toàn thời gian ở một trường cao đẳng cộng đồng, đồng thời dưới 24 tuổi vào 
thời điểm cuối năm. 

o Ví dụ 2: Con quý vị sống cùng quý vị và theo học toàn thời gian ở một trường cao 
đẳng cộng đồng. Cháu chưa lập gia đình và đã không khai thuế chung với ai. Cháu đã 
bước sang tuổi 24 vào tháng 11. Con quý vị không đủ điều kiện là học sinh/sinh viên 
vì không dưới 24 tuổi vào thời điểm cuối năm 2022. 

 Nếu (các) con của quý vị là người khuyết tật vĩnh viễn và hoàn toàn trong bất kỳ giai đoạn 
nào của năm 2022, hãy đánh dấu vào ô "Có". Nếu trẻ không có khuyết tật vĩnh viễn và hoàn 
toàn, hãy đánh dấu vào ô "Không". Một người được xem là khuyết tật vĩnh viễn và hoàn 
toàn nếu đáp ứng cả hai điểm sau: 

o Người đó không thể thực hiện bất kỳ hoạt động sinh lợi cơ bản nào do một tình 
trạng thể chất hoặc tâm thần nào đó, VÀ 

o Bác sĩ có thẩm quyền xác định rằng tình trạng đó đã kéo dài hoặc dự kiến sẽ kéo dài 
liên tục trong ít nhất một năm, hoặc có thể dự kiến sẽ dẫn đến tử vong 

 Nếu quý vị đã khai (các) trẻ để xin hưởng Tín thuế thu nhập kiếm được (EITC) trên hồ sơ khai 
thuế liên bang, hãy đánh dấu vào ô "Có". Nếu quý vị đã không khai (các) trẻ để xin hưởng 
EITC, hãy đánh dấu vào ô "Không". 

 Nếu trẻ đã kết hôn và đã khai thuế chung với người phối ngẫu, hãy đánh dấu vào ô "Có". 
Nếu trẻ đã khai thuế chung, quý vị không được khai trẻ đó để xin hưởng tín thuế này. Nếu 
trẻ đã không khai thuế chung, hãy đánh dấu vào ô "Không".  

F. Lợi tức thu được 
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16. Nhập số tiền được kê ở dòng 1z trong mẫu 1040 hoặc 1040-SR trên hồ sơ khai thuế Liên bang 

2022 của quý vị. 
 
Ví dụ về "dòng 1z" trên mẫu 1040: 

 
 
 

17. Nếu quý vị đã liệt kê từng khoản trên hồ sơ khai thuế liên bang 2022, hãy đánh dấu vào ô "Có". 
Nếu không liệt kê từng khoản, hãy đánh dấu vào ô "Không", và nếu quý vị không chắc là mình có 
liệt kê từng khoản trên hồ sơ khai thuế liên bang không, hãy đánh dấu vào ô "Không chắc chắn". 
Nếu đã liệt kê từng khoản trên hồ sơ khai thuế, quí vị hẳn đã hoàn thành phần thứ hai 
"Adjustments to Income" trên mẫu đơn đính kèm với 1040 hoặc 1040-SR. Nếu mục này chưa 
hoàn thành, tức là quý vị đã không liệt kê từng khoản. Nếu quý vị không chắc là mình có liệt kê 
từng khoản trên hồ sơ khai thuế trong năm 2022 không, hãy đánh dấu vào ô "Không chắc chắn 
(Not Sure)". 

 
18. Nếu có bất kỳ tình huống nào dưới đây đúng với trường hợp của quý vị trong năm 2022, hãy 

đánh dấu vào ô "Có". Nếu không có tình huống nào dưới đây đúng với trường hợp của quý vị 
trong năm 2022, hãy đánh dấu vào ô "Không". Nếu quý vị không chắc chắn, hãy đánh dấu vào ô 
"Không chắc chắn". 
 
 
 
Định nghĩa về các Tình huống có thể xảy ra  

 
Tự kinh doanh: Quý vị thực hiện một hoạt động mua bán hoặc kinh doanh dưới doanh nghiệp 
tư nhân do một người làm chủ hoặc thầu khoán; quý vị là thành viên trong một công ty 
hợp danh thực hiện một hoạt động mua bán hoặc kinh doanh; hoặc quý vị kinh doanh cho mình 
(bao gồm kinh doanh bán thời gian). 
 
Thành viên của một giáo hội tu sĩ hoặc được nhận làm việc cho một hội tôn giáo, và đã nộp 
Mẫu đơn SE: Đối với các hoạt động nhằm phục vụ cho công tác truyền giáo, các thành viên của 
giáo hội sẽ nhận được Mẫu W-2 nhưng không được khấu lưu thuế an sinh xã hội hay thuế 
Medicare. Họ phải nộp thuế an sinh xã hội và Medicare bằng cách khai Mẫu đơn SE (Mẫu 1040), 
Thuế Tư kinh doanh. 
 
Nhập ngũ và được nhận phụ cấp tham chiến: (1) Quý vị phải là thành viên Quân lực Hoa Kỳ, 
và (2) Quyền hưởng phụ cấp phải được cộng dồn đầy đủ vào một tháng trong thời gian thành 
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viên đó phục vụ tại một vùng chiến sự được chỉ định hoặc đã nhập viện do bị thương, mắc bệnh 
hay chấn thương xảy ra trong lúc phục vụ tại vùng chiến sự được chỉ định. 
 
Nhân viên pháp định và đã nộp Mẫu đơn C theo hồ sơ khai thuế liên bang: Nhân viên pháp 
định là một thầu khoán độc lập, được xem là nhân viên với mục đích khấu lưu thuế. Để được 
xem là nhân viên pháp định, cá nhân phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Nhân viên pháp 
định cũng có thể khấu trừ chi phí liên quan tới công việc trên Mẫu đơn C khi khai thuế liên bang. 

  Ví dụ về Mẫu đơn C 

 
 
Đã có Tiền trả miễn trừ Medicaid: Tiền trả miễn trừ Medicaid là những khoản tiền do chính phủ 
liên bang trả cho một cá nhân cung cấp sự chăm sóc tại gia dài hạn cho một người  thay vì người 
đó sẽ phải nhập viện tại một bệnh viện, cơ sở điều dưỡng, hoặc cơ sở chăm sóc trung gian. 
 
Đã nhận được quyền lợi đình công: Phụ cấp đình công là khoản tiền do một công đoàn trả cho 
người lao động tham gia đình công, để giúp đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ trong thời gian đình 
công, thường là từ một quỹ dự trữ đặc biệt gọi là quỹ đình công. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Quý vị muốn nhận tín thuế bằng phương thức nào? 
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Xin chọn "Tiền gởi trực tiếp" nếu quý vị muốn Tín thuế gia đình lao động được gởi trực tiếp vào Tài 
khoản ngân hàng của mình. Lưu ý ghi rõ và chính xác Mã số ngân hang cũng như Số tài khoản của quý 
vị.  

 

Chọn "Chi phiếu gởi qua thư" nếu quý vị muốn Tín thuế gia đình lao động gởi về địa chỉ gởi thư quý vị đã 
cung cấp.  

Department of Revenue sẽ không chịu trách nhiệm nếu  tiền hoàn trả bị mất do quý vị nhập sai thông tin 
tài chánh hoặc địa chỉ gởi thư. Nếu quý vị không điền mục này, chi phiếu sẽ được gởi về địa chỉ gởi thư 
quý vị đã cung cấp trong Mục A. Hãy đảm bảo là quý vị ghi đúng địa chỉ gởi thư trong Mục A (Thông tin 
của quý vị, trang 1). 

 

H. Tờ đính kèm 

Xin đính kèm một bản sao hồ sơ khai thuế liên bang của quý vị (Mẫu Liên bang 1040 hoặc 1040 SR và các 
mẫu đơn áp dụng) hoặc bản ghi của IRS. Mẫu Liên Bang 1040 hoặc 1040 SR là mẫu khai thuế lợi tức liên 
bang tiêu chuẩn, được sử dụng để kê khai thuế lên IRS, xin khấu trừ thuế và hưởng tín thuế, cũng như 
tính tiền hoàn thuế hoặc hóa đơn tính thuế trong năm. Nếu không thể cung cấp bản sao của mẫu khai 
thuế liên bang, quý vị có thể xin một bản ghi hồ sơ khai thuế của IRS, trên đó tổng hợp thông tin khai 
thuế và có ghi tổng lợi tức được điều chỉnh của quý vị.   

Xin bản ghi qua mạng: 

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript 

Quý vị cũng có thể xin bản ghi qua thư bằng cách gọi tới dịch vụ cung cấp bản ghi tự động qua điện 
thoại của IRS theo số 800-908-9946. 

I. Tuyên khai và chữ ký 

Quý vị, và vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng, phải ký tên trên đơn này để được xem xét hoàn thuế. Bằng 
việc ký tên trên đơn này, quý vị đồng ý với những điều sau: 
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 Mọi thông tin mà quý vị đã cung cấp đều đúng sự  thật, chính xác và đầy đủ.  
 Quý vị có thể cung cấp văn kiện chứng minh cho tất cả những thông tin đã cung cấp trong đơn.  
 Quý vị đã nộp hồ sơ khai thuế lợi tức liên bang 2022, tính tới ngày quý vị ký đơn.  
 Đơn này không phải là đơn nộp thay cho người đã qua đời.  
 Quý vị đã đóng thuế bán lẻ hay thuế sử dụng của Tiểu Bang Washington đánh trên hàng hóa 

hoặc dịch vụ được mua trong năm 2022.  

Xin đề ngày mà quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) đã ký tên trên đơn này ở định dạng 
MM/DD/YYYY. Ví dụ: Nếu quý vị đã ký đơn này vào ngày 3 tháng 2 năm 2023, xin ghi là 
"02/03/2023". 

 

J. Thông tin của người giúp làm đơn 

Đây là mục điền tự nguyện. 

19. Nếu quý vị tự hoàn thành đơn xin hưởng WFTC này, hãy đánh dấu vào ô "Có". Nếu có người 
khác làm đơn giúp quý vị, hãy đánh dấu vào ô "Không". Nếu quý vị đánh dấu "Không", xin cung 
cấp thông tin sau đây về người đã hoàn thành đơn này cho quý vị: 

a. Tên và số điện thoại của người giúp làm đơn.  
b. Nếu người giúp làm đơn là chủ hoặc nhân viên của một doanh nghiệp chuyên khai thuế 

giúp, hãy điền tên doanh nghiệp và địa chỉ email của người giúp làm đơn đó. 
c. Nếu người giúp làm đơn có Mã số thuế của người giúp khai thuế (Preparer Tax 

Identification Number, PTIN), hãy điền số này ở phần bỏ trống được cho.  
d. Nếu đơn này đã được hoàn thành tại trang của chương trình Trợ giúp Thuế Lợi tức Tự 

nguyện (Voluntary Income Tax Assistance, VITA), hãy đánh dấu vào ô "Có" và điền tên 
trang đó vào bên dưới. Nếu đơn này không được hoàn thành tại một trang VITA, hãy 
đánh dấu vào ô "Không". 

 

K. Thông tin nhân khẩu 

Thông tin nhân khẩu là mục tự nguyện, nhưng sẽ giúp cơ quan lập pháp tiểu bang đánh giá tính hiệu quả 
của chương trình Tín thuế gia đình lao động.  

20. Nếu quý vị, vợ/chồng hoặc (các) trẻ của quý vị có nguồn gốc Tây Ban Nha, Latinh hoặc nói tiếng 
Tây Ban Nha, hãy đánh dấu vào tất cả các ô thích hợp. Nếu quý vị, vợ/chồng hoặc (các) trẻ của 
quý vị có nguồn gốc Tây Ban Nha, Latinh hoặc nói tiếng Tây Ban Nha khác, hãy đánh dấu vào 
"Mô tả" và ghi câu trả lời của quý vị trong phần bỏ trống được cho. Nếu quý vị, vợ/chồng hoặc 
(các) trẻ của quý vị không muốn cho biết, hãy đánh dấu vào ô "Không muốn cho biết" tương ứng 
với tất cả những người không muốn.  
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21. Hãy chọn tất cả các chủng tộc đúng với quý vị, vợ/chồng hoặc (các) trẻ của quý vị. Nếu quý vị 
chọn Người Mỹ Da Đỏ hoặc Người Alaska Bản Địa, hãy chọn "Bộ lạc" và ghi tên Bộ Lạc vào phần 
bỏ trống được cho. Nếu quý vị, vợ/chồng hoặc (các) trẻ của quý vị không muốn cho biết, hãy 
đánh dấu vào ô "Không muốn cho biết" tương ứng với tất cả những người không muốn.  

22. Chọn cách quý vị biết tới chương trình Tín thuế gia đình lao động. Đánh dấu vào "Trang mạng", 
"Mạng xã hội", "Tổ chức hoặc Cơ quan khác", "Truyền miệng" hoặc "Khác".  

23. Hãy chọn tình trạng gia cư đúng với quý vị vào thời điểm cuối năm 2022. Đánh dấu vào "Người 
thuê", "Chủ sở hữu nhà" hoặc "Khác". 

 


