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  Đơn có sửa đổi? Xin đánh dấu vào ô này và gởi kèm thư giải thích. 
 
A. Thông tin của quý vị
1. Tên   Chữ cái đầu trong tên đệm   Họ  

2. Loại số giấy tờ tùy thân   SSN   ITIN     SSN hoặc ITIN hợp lệ   
 Tôi hiện đang chờ IRS cấp ITIN (cho tôi, vợ/chồng tôi và/hoặc trẻ của tôi).

3. Ngày sinh (MM/DD/YYYY) 

4. Bằng lái xe hoặc số giấy tờ tùy thân do tiểu bang Washington cấp    
 Tôi không có hoặc không muốn cung cấp số bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân do tiểu bang Washington cấp.

5. Địa chỉ gởi thư   

Thành phố  Tiểu bang  Mã bưu chính  

6. Số điện thoại chính    Điện thoại di động     

Email 

 
B. Câu hỏi về tình trạng cư trú
7. Quý vị có sống tại Washington ít nhất 183 ngày trong năm 2022 không?  Có   Không
8. Địa chỉ gởi thư của quý vị trong Mục A có giống với địa chỉ cư trú chính hiện tại không?  Có   Không 

Nếu có, hãy bỏ qua mục này và chuyển sang Mục C.
9. Nếu trả lời "không" ở câu hỏi 8, địa chỉ cư trú chính hiện tại của quý vị là gì?  

Địa chỉ    

Thành phố  Tiểu bang  Mã bưu chính   
 Tôi không có hoặc không muốn cung cấp địa chỉ cư trú chính. Lưu ý: Việc cung cấp địa chỉ cư trú chính thường sẽ 

giúp quy trình cứu xét đơn của quý vị được nhanh chóng hơn và giảm khả năng Cơ quan Thuế phải liên lạc thêm.

C. Câu hỏi về tính đủ điều kiện 

10. Tình trạng khai thuế của quý vị cho hồ sơ khai thuế liên bang 2022 là gì?

 Độc thân   Chủ hộ   Người góa chồng/góa vợ đủ điều kiện
 Vợ chồng khai thuế chung   Vợ chồng khai thuế riêng (xem hướng dẫn) 

Đơn xin hưởng Tín thuế gia đình lao động 2022 
Bỏ qua mẫu giấy và nộp trực tuyến! Truy cập WorkingFamiliesCredit.wa.gov

Quý vị cần được trợ giúp? Xin gởi email về DORWFTC@dor.wa.gov, gọi số  
360-763-7300, hoặc đọc

hướng dẫn tại dor.wa.gov/WFTCinstructions

Mẫu 14 0001

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.

Gởi thư về: 
Washington State 
Dept. of Revenue
Attn: WFTC Translations
PO Box 47481
Olympia, WA, 98504-7481

http://workingfamiliescredit.wa.gov
mailto:WFTCDOR@dor.wa.gov
http://dor.wa.gov/WFTCinstructions
mailto:DORWFTC%40dor.wa.gov?subject=
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11. Quý vị có đáp ứng TẤT CẢ các yêu cầu sau đây không? (Nếu quý vị đủ điều kiện hưởng EITC liên bang năm 2022, xin chọn Có.) 
 Có    Không

• Quý vị phải đáp ứng ngưỡng Tổng lợi tức được điều chỉnh (AGI) của IRS theo tình trạng khai thuế của quý vị. Xem phần 
giải thích trong ngoặc về ngưỡng AGI trong tài liệu hướng dẫn.

• 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 (những trường hợp này ít gặp hơn): 

 օ Quý vị đã nộp Mẫu Liên bang 2555, có liên quan tới lợi tức kiếm được ở nước ngoài.
 օ Quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) đã được khai là trẻ đủ điều kiện của một người khác.
 օ 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.
 օ Quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị, nếu áp dụng) đã được khai là ngoại nhân không thường trú tại Hoa Kỳ.
 օ Quý vị hiện đang trong giai đoạn không được phép xin Tín thuế dành cho người có lợi tức thấp của Liên bang 

(EITC).

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

12. Tên  Chữ cái đầu trong tên đệm  Họ 

13. Loại số giấy tờ tùy thân   SSN   ITIN   SSN hoặc ITIN hợp lệ   

14. Ngày sinh (MM/DD/YYYY)    

E. Thông tin về trẻ đủ điều kiện
Nếu quý vị không có trẻ đủ điều kiện, hãy bỏ qua mục này và chuyển sang Mục F.

Hướng dẫn: Điền các thông tin sau về từng trẻ đủ điều kiện. Nếu trẻ đủ điều kiện ra đời và qua đời trong năm 2022, xin ghi 
"deceased" (đã qua đời) trong phần SSN hoặc ITIN hợp lệ.

Trẻ đủ điều kiện phải có một trong các quan hệ sau đây với người nộp đơn:
• Con – Con ruột, con riêng của vợ/chồng, con nuôi, con nhận chăm hoặc con cháu của một trong những người này (ví dụ: 

cháu gọi bằng ông/bà).
• Em – Anh/chị/em ruột, anh/chị/em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, anh/chị/em là con riêng của cha hoặc mẹ, 

hoặc con cháu của những người này (ví dụ: cháu trai hoặc cháu gái họ).

15. Quý vị có bao nhiêu trẻ đủ điều kiện?  

Câu hỏi Trẻ 1 Trẻ 2 Trẻ 3

Tên

Chữ cái đầu trong tên đệm

Họ

Ngày sinh (MM/DD/YYYY)

Loại số giấy tờ tùy thân   SSN       ITIN   SSN       ITIN   SSN        ITIN

SSN hoặc ITIN hợp lệ



Đơn xin hưởng Tín thuế Gia đình Lao động  

Bản sửa đổi 14 0001 (09/11/2022)          Chữ ký tắt của người nộp đơn: _____________          Năm sinh: ___________          Trang 3/ 6

Câu hỏi Trẻ 1 Trẻ 2 Trẻ 3
Chọn mối quan hệ của trẻ đủ điều 
kiện với quý vị.

  Con ruột, con riêng 
của vợ/chồng, con 
nuôi hoặc con nhận 
chăm

  Anh/chị/em ruột, 
anh/chị/em cùng cha 
khác mẹ/cùng mẹ 
khác cha hoặc anh/
chị/em là con riêng 
của cha hoặc mẹ

  Con ruột, con riêng 
của vợ/chồng, con 
nuôi hoặc con nhận 
chăm

  Anh/chị/em ruột, anh/
chị/em cùng cha khác 
mẹ/cùng mẹ khác cha 
hoặc anh/chị/em là 
con riêng của cha hoặc 
mẹ

  Con ruột, con riêng 
của vợ/chồng, con 
nuôi hoặc con nhận 
chăm

  Anh/chị/em ruột, 
anh/chị/em cùng cha 
khác mẹ/cùng mẹ 
khác cha hoặc anh/
chị/em là con riêng 
của cha hoặc mẹ

Trẻ này có sống cùng quý vị trong 
thời gian hơn nửa năm không?  Có  Không  Có  Không  Có  Không

Trẻ này có phải là học sinh/sinh viên 
không?  Có  Không  Có  Không  Có  Không

Trẻ này có phải là người khuyết tật 
vĩnh viễn và hoàn toàn trong bất kỳ 
giai đoạn nào của năm 2022 không?

 Có  Không  Có  Không  Có  Không

Quý vị đã khai trẻ đủ điều kiện này để 
xin hưởng EITC trên hồ sơ khai thuế 
liên bang của mình?

 Có  Không  Có  Không  Có  Không

Trẻ này đã nộp Hồ sơ khai thuế 
chung?  Có  Không  Có  Không  Có  Không

F. Lợi tức thu được
Hướng dẫn: Điền lợi tức cho năm 2022.

Thông tin lợi tức 
16. Lợi tức được kê khai trên dòng 1z, Mẫu 1040 hoặc 1040-SR.  

17. Quý vị đã liệt kê từng khoản trên hồ sơ khai thuế liên bang 2022?  Có   Không  Không chắc chắn 
 Xin tham khảo tài liệu hướng dẫn để biết cách xác định xem quý vị có liệt kê từng khoản trên hồ sơ khai thuế hay 
không.

18. Có trường hợp nào sau đây áp dụng cho quý vị trong năm 2022 không?   Có   Không  Không chắc chắn

• Tư doanh.
• Thành viên của giới tăng lữ hoặc được một giáo hội thuê, và đã nộp Mẫu đơn SE.
• Nhập ngũ và nhận được phụ cấp tham chiến.
• Nhân viên pháp định và đã nộp Mẫu đơn C theo hồ sơ khai thuế liên bang.
• Đã có tiền trả miễn trừ Medicaid. 
• Đã nhận được quyền lợi đình công.
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G. Quý vị muốn nhận tín thuế bằng phương thức nào?
Hướng dẫn: Xin chọn một phương pháp để nhận tín thuế. Nếu quý vị không điền mục này hoặc thông tin ký thác trực 
tiếp được cung cấp không hợp lệ, chúng tôi sẽ gởi một chi phiếu về địa chỉ gởi thư mà quý vị đã cung cấp trong Mục A. 

Nếu lựa chọn phương thức ký thác trực tiếp, quý vị cần ghi chính xác thông tin trương mục ngân hàng. Xin kiểm tra với 
tổ chức tài chánh của quý vị để có số định tuyến và số trương mục đúng, nhằm đảm bảo khoản ký thác trực tiếp được 
chấp nhận. Department of Revenue sẽ không chịu trách nhiệm nếu khoản tiền bị mất do quý vị nhập sai thông tin trương 
mục.

 Ký thác trực tiếp    Số định tuyến ngân hàng      Số trương mục  

          Loại trương mục:   Trương mục thanh toán của cá nhân   Trương mục tiết kiệm cá nhân 

    Trương mục thanh toán của doanh nghiệp  Trương mục tiết kiệm của doanh nghiệp 
 Chi phiếu gởi qua thư (Xin đảm bảo địa chỉ của quý vị trong Mục A: Thông tin của quý vị tại trang 1 là chính xác)

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. Xem tài liệu hướng dẫn.

I. Tuyên khai và chữ ký
Bằng việc ký tên trên đơn này, tôi đồng ý với những tuyên bố sau và chấp nhận hình phạt nếu khai man:

• Thông tin được cung cấp là đúng sự thực, chính xác và đầy đủ.
• Tôi có văn kiện chứng minh cho các câu trả lời của tôi trên đơn này và có thể cung cấp cho cơ quan thuế nếu được 

yêu cầu.
• Tôi đã nộp hồ sơ khai thuế lợi tức liên bang kèm theo đơn này cho Internal Revenue Service, tính tới ngày ký tên.
• Đơn này không nộp thay cho người đã qua đời.
• Tôi đã đóng thuế bán hàng trên các giao dịch mua hàng tôi thực hiện trong giai đoạn xin hoàn thuế này.

Chữ ký của người nộp đơn _____________________________________ Ngày (MM/DD/YYYY) ____________

Chữ ký của vợ/chồng*_________________________________________ Ngày (MM/DD/YYYY) ____________

*Bắt buộc nếu nộp theo diện "vợ chồng khai thuế chung".
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Mục Thông tin của người giúp làm đơn (J.) và mục Thông tin nhân khẩu (K.) đều là mục điền tự nguyện. Việc điền hay 
không điền các mục này đều không ảnh hưởng tới tính đủ điều kiện hoàn thuế của quý vị. 

J. Thông tin của người giúp làm đơn
19. Quý vị đã tự làm đơn này? Nếu không, xin trả lời ở bên dưới.  Có  Không

a. Tên của người giúp làm đơn     Số điện thoại  

b. Tên doanh nghiệp của người giúp làm đơn     

Email 

c. Mã số thuế của người giúp khai thuế (PTIN): 
d. Đơn này có được hoàn thành tại trang của một chương trình Trợ giúp thuế lợi tức  

tự nguyện (VITA) không?  Có  Không

Nếu có, tên của trang VITA là 
Nếu cho phép Department of Revenue nói chuyện với người giúp làm đơn, quý vị cần điền một mẫu Cho phép về 
thông tin thuế bảo mật. Quý vị có thể tìm mẫu này và đính kèm vào đơn này. 

K. Thông tin nhân khẩu
Mục đích: Thông tin thu thập từ đơn này sẽ giúp cung cấp thông tin và cải thiện chương trình. Thông tin quý vị cung cấp sẽ đảm 
bảo tiền thuế được đưa trở lại những gia đình lao động như gia đình quý vị. Nếu không có thông tin quý vị cung cấp, Cơ quan 
Lập pháp sẽ khó đánh giá được tính hiệu quả của chương trình. Phần trả lời của quý vị cho các câu hỏi về chủng tộc và dân tộc sẽ 
không ảnh hưởng tới tính đủ điều kiện hay số tiền quyền lợi. Xin chọn bất kỳ tổ hợp câu trả lời nào.  
20. Quý vị có nguồn gốc Tây Ban Nha, Latinh hay người nói tiếng Tây Ban Nha không? Xin đánh dấu tất cả các câu trả lời thích hợp. 

Người nói tiếng Tây 
Ban Nha, gốc Tây 
Ban Nha hay Latinh

Quý vị Vợ/chồng Trẻ 1 Trẻ 2 Trẻ 3

Không, không có 
nguồn gốc người nói 
tiếng Tây Ban Nha, Tây 
Ban Nha hay Latinh
Có, là Người Mexico, 
Người Mỹ Gốc Mexico, 
Người Chicano
Có, là Người Trung 
Mỹ (các quốc gia nằm 
dưới Mexico và trên 
Nam Mỹ)
Có, là Người Đảo 
Caribe
Có, là Người Nam Mỹ

Có, là Người bản địa  Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả

Có, là người có nguồn 
gốc người nói tiếng Tây 
Ban Nha, Tây Ban Nha 
hoặc Latinh khác 

 Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả

Không muốn cho biết
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21. Quý vị xem là mình thuộc chủng tộc nào? Xin đánh dấu tất cả các câu trả lời thích hợp.

Chủng tộc Quý vị Vợ/chồng Trẻ 1 Trẻ 2 Trẻ 3
Người Mỹ Da Đỏ 
hoặc Người Alaska 
Bản Địa

 Tên bộ lạc  Tên bộ lạc  Tên bộ lạc  Tên bộ lạc  Tên bộ lạc

Người Amhara

Người Ấn Độ
         

Người Da Đen hoặc 
Người Mỹ Gốc Phi
Người Chamorro

Người Hoa

Người Eritrea

Người Philippines

Người Nhật

Người Hàn Quốc

Người Hawaii Bản Địa

Người Oromo

Người Samoa

Người Somali

Người Tigre

Người Việt

Người Tây Phi

Người Da Trắng

Người chủng tộc 
khác ở châu Phi  Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả

Người chủng tộc 
khác ở Châu Á  Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả

Người Đảo Thái Bình 
Dương khác  Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả

Chủng tộc khác  Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả  Mô tả

Không muốn cho biết

22. Quý vị biết tới chương trình Tín thuế gia đình lao động qua đâu? 

 Trang mạng    Mạng xã hội    Tổ chức hoặc cơ quan khác    Truyền miệng    Khác

23. Tình trạng gia cư của quý vị vào thời điểm cuối năm 2022 là gì?    Người thuê    Chủ sở hữu nhà    Khác
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