
Tài trợ Tác động Kinh tế(EIP):  
Ngân Phiếu Kích thích Kinh tế
Là gì? Tài trợ Tác động Kinh tế (EIP) 

hay ngân phiếu Kích thích Kinh 
tế. Đây là khoản tài trợ chính 
phủ cấp chỉ một lần vì 
COVID-19.

Làm cách nào để xin tài trợ? Khai thuế
Có người sẽ tự động nhận được tiền trợ cấp: 

Những người có ít hoặc không có thu nhập và đã không khai thuế thì đủ điều kiện 
nhận tài trợ. Họ cần điền vào đơn Người Không Khai Thuế trên trang mạng của IRS.

Tên đầy đủ, địa chỉ thư tín hiện tại và địa chỉ email 
Ngày sinh và số An sinh Xã hội hợp lệ
Số tài khoản ngân hàng, loại và số định tuyến (routing #), nếu có
Số cá nhân bảo vệ danh tính (IP PIN) bạn đã nhận được từ IRS vào
đầu năm nay, nếu có
Bằng lái xe hoặc ID do tiểu bang cấp, nếu có
Mỗi trẻ em đủ điều kiện trong năm 2019: tên, số An sinh Xã hội hoặc 
Số khai thuế của người có con nuôi và mối quan hệ của chúng với bạn hoặc người phối ngẫu

15 tháng 7

Ngày gia hạn

Có số An Sinh Xã 
Hội hợp lệ
Không bị khai là 
người phụ thuộc của 
người nộp thuế khác
Có tổng thu nhập 
điều chỉnh không trên 
giới hạn nhất định

Người đã khai thuế liên bang năm 2018 
hoặc 2019

Hưu trí An sinh Xã Hội 
Trợ cấp Khuyết tật (SSDI)
Phúc lợi cho người thừa kế
Trợ cấp SSI bổ sung
Trợ cấp Cựu chiến binh 
Trợ cấp Bồi thường và Hưu trí (C&P) 
Trợ cấp Hưu trí Đường sắt (RRB)

Và những người đang nhận:

Thông tin cần thiết để điền mẫu đơn cho Người Không Khai Thuế:

Khai thuế cá nhân Khai thuế chung

$1,200 $2,400

$500 cho mỗi con
dưới 17 tuổi

Bạn phải gởi đơn xin gia hạn 
nếu không thể khai thuế vào 
hạn chót ngày 15 tháng 7.

Đây là ngày gia hạn để khai thuế. 

Đây KHÔNG phải là ngày gia hạn 
để nộp các khoản thuế phải trả 
cho IRS. 

Đây là ngày cuối cùng nộp các 
giấy tờ để được nhận ngân phiếu 
kích thích kinh tế. 

Khai thuế

15 tháng 10
Hạn chót khai thuế cho IRS là 
ngày 15 tháng 7. 

Sau ngày 15 tháng 7, tiền nợ 
IRS sẽ bắt đầu bị cộng thêm 
tiền phạt.

Bạn đủ tiêu chuẩn nhận tài trợ không?
Bạn đủ tiêu chuẩn nếu là công dân Hoa 
Kỳ, thường trú nhân hay người nước 
ngoài cư trú hợp pháp với điều kiện:

Hạn chót

Người không khai thuế

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here


Có nhiều cách để bạn có thể nhận được tiền tài trợ của mình.

Chuyển Thẳng 
Tiền Vào Tài 
Khoản

Thư bưu điện

Chuyển trực tiếp là cách nhanh nhất để bạn nhận 
tiền. Tiền sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng 
ghi trên tờ khai thuế hoặc mẫu đơn dành cho 
người không khai thuế.

Ngân phiếu sẽ được gửi qua thư nếu bạn không 
cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của 
mình.

Tiền sẽ được phát bằng ngân phiếu hoặc thẻ nợ 
trả trước/prepaid debt card.

Thẻ nợ trả trước sẽ 
được gởi đến trong 
một phong bì có địa 
chỉ gửi lại từ Money 
NetworkCardholder
Services.

Thẻ trả trước của bạn có 
thể dùng ở bất kỳ nơi nào 
chấp nhận thẻ visa.

Bạn có thể lấy tiền mặt từ 
thẻ trả trước. Vui lòng 
truy cập eipcard.com để 
xem danh sách lệ phí.

Gọi số 1.800.240.8100 để kích hoạt thẻ 
của mình. 

Thông tin cần thiết để kích hoạt thẻ:
Số thẻ
6 số cuối của số An sinh Xã hội 
của bạn
Mã bảo mật gồm 3 số ở sau thẻ

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập irs.gov 
Nếu có câu hỏi về luật lệ thuế xin liên lạc 

Maryland Volunteer Lawyers Service Tax Hotline
Thứ Hai - Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 4 giờ chiều

443-451-4091

Thẻ nợ trả trước

Thông tin về việc Nhận Tiền

Để yêu cầu phương tiện trợ giúp đặc 
biệt cho người khuyết tật, vui lòng gọi 

số 240-777-1123 hoặc email 
VITA@montgomerycountymd.gov.  

Những người sử dụng 
TTY vui lòng gọi dịch vụ Tiếp Âm 

Maryland 
(Maryland Relay) 711 .

https://www.eipcard.com/fee-schedule/
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center



