LÀM THUẾ NHANH
CHÓNG DỄ DÀNG
MIỄN PHÍ
Bạn đã kiếm được
dưới $58,000 trong năm 2021?*
Vậy thi hãy để ABCD làm thuế cho bạn MIỄN PHÍ! **

**Đối với những người đáp ứng các yêu cầu về tính hội đủ điều kiện

Khai Thuế Liên Bang và Tiểu Bang Miễn Phí
Nộp Hồ Sơ Điện Tử Miễn Phí
Ký Thác Tiền Trực Tiếp Miễn Phí
Người Khai Thuế Được IRS Chứng Nhận
Có các dịch vụ bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Quan
Thoại, Quảng Đông, Việt Nam, Haiti Creole, và Cape
Verdean Creole

Gọi cho trung tâm dịch vụ khu vực lân cận
địa phương của bạn để lấy hẹn
Trao đổi với chúng tôi về các khoản tín dụng thuế đặc biệt như Senior
Circuit Breaker, EITC và Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Túi Tiền của Liên Bang
*Dịch vụ thuế chỉ có sẵn theo lịch hẹn. Vui lòng gọi đến địa chỉ ABCD tại địa phương của bạn để đặt
lịch tư vấn. Dịch vụ thuế sẽ được cung cấp trực tuyến và các tài liệu có thể được cung cấp cho chúng
tôi thông qua dịch vụ thả hàng tại trung tâm khu vực lân cận địa phương của bạn. Các cuộc hẹn gặp
trực tiếp có giới hạn có thể được thực hiện nếu bạn có khả năng truy cập internet hạn chế.

Action for Boston Community Development
bostonabcd.org/tax-assistance

is a leading partner of the

CÁC ĐỊA ĐIỂM DỊCH VỤ THUẾ ABCD*
ABCD Allston/Brighton NOC
640 Washington Street, Suite 203
Brighton, MA · 617.903.3640

ABCD Mystic Valley NOC
11 Dartmouth Street
Malden, MA · 781.321.2501

ABCD Dorchester NSC
110 Claybourne Street
Boston, MA · 617.288.2700

ABCD Parker Hill/Fenway NSC
714 Parker Street
Roxbury, MA · 617.445.6000

ABCD East Boston APAC
21 Meridian Street
East Boston, MA · 617.567.8857

ABCD Robert M. Coard Building
178 Tremont St, 2nd Floor
Boston, MA · 617.348.6583

ABCD Mattapan FSC
535 River Street
Mattapan, MA · 617.298.2045

ABCD Roslindale
18B Corinth Street
Roslindale, MA · 617.477.3768

ABCD Roxbury/North
Dorchester NOC
565 Warren Street
Dorchester, MA · 617.442.5900
ABCD South Boston APAC
424 West Broadway
South Boston, MA · 617.269.5160
ABCD South End NSC
554 Columbus Avenue
Boston, MA · 617.267.7400

*Dịch vụ thuế chỉ có sẵn theo lịch hẹn. Vui lòng gọi đến địa chỉ ABCD tại địa phương của bạn để đặt lịch tư vấn.

ĐỪNG QUÊN MANG
• ID Ảnh Hợp Lệ Do Chính Phủ Cấp

• Tất cả các mẫu 1098T (thanh toán học phí), biên
lai cho tài liệu và sách và bảng sao kê

• Thẻ An Sinh Xã Hội hoặc Thư ID Người Nộp
Thuế Cá Nhân (ITIN) cho bạn, những người
phụ thuộc của bạn và/hoặc vợ/chồng của bạn

• Tổng số tiền lãi cho khoản vay sinh viên đã trả
(1098E)

• Tất cả các mẫu 1099 - 1099G (thất nghiệp),
1099R (trả lương hưu), 1099INT (lãi suất ngân
hàng), 1099SSA (An Sinh Xã Hội), 1099 NEU

• Ngân hàng phát hành các số tài khoản in và số
định tuyến để gửi trực tiếp tiền hoàn thuế của
bạn (cho cả tài khoản vãng lai và tài khoản tiết
kiệm)

• Tất cả các mẫu W2 từ tất cả các công việc cho
năm 2021

• Bằng chứng về BẤT KỲ chi phí xuất túi nào được
khấu trừ (BWSC hàng năm, 1098E, biên lai từ
thiện, v.v.)

• Bằng chứng về bảo hiểm y tế (thẻ bảo hiểm y
tế, 1099-HC, 1095-A, v.v.) cho người đóng
thuế, vợ/chồng và tất cả những người phụ
thuộc**

• Xác minh số tiền thanh toán kích thích mà bạn
nhận được vào năm 2021

• Tổng chi phí chăm sóc trẻ em vào năm 2021,
và tên, địa chỉ, của người chăm sóc trẻ em và
Số Nhận Dạng nhà tuyển dụng (EIN) hoặc SSN

• Bản sao tờ khai thuế của năm ngoái

• Xác minh các khoản thanh toán tín dụng thuế trẻ
em tạm ứng đã nhận được vào năm 2021, cung
cấp thư IRS 6419
• Bất kỳ thư nào từ Sở Doanh Thu Massachusetts
• Bất kỳ thư nào từ IRS

**Người nộp thuế đã nhận hoặc mong muốn nhận được các khoản tín dụng bảo hiểm y tế cần phải mang theo bằng chứng về TẤT CẢ thu nhập của hộ gia đình.

Nếu không có tất cả tài liệu, chúng tôi không thể hoàn thành tờ khai thuế của bạn

