
Filing

Taxes

Get your tax returns prepared at 
the CSU Long Beach VITA site. 
IRS-certified tax preparers can 
assist you in preparing both a 
federal and state tax returns.

The

Facts

Our CSU Long Beach VITA 
site is available to qualifying 
taxpayers with an income level 
of $54,000 or less. Our site 
has refunded over $825,000 in 
taxpayer dollars last tax season.

About

VITA

The Volunteer Income Tax 
Assistance (VITA) is an IRS program 
that provides free income tax 
preparation to low-income, students, 
elderly, non-residents, and limited 
English proficiency individuals.

Free Income
Tax Preparation

College of Business Administration
CBA 237 Computer Lab

California State University, Long Beach
1250 Bellflower Blvd • Long Beach, CA 90840

Necessary

Items
Government issued photo ID

Original social security card or documents of 
Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) 
for all family members

All W-2 and 1099 Forms (if any)

Other income or expense information

Tuition fees and expenses paid (Form 1098-T)

Total expenses paid for child/day care

Day care or dependent care provider’s address, 
phone and identifying number (SSN or EIN)

Bank account and routing number required
for direct deposit refund

Last year’s tax return is helpful,
but not required

Hours of

Operation
Monday  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Tuesday  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Wednesday  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Thursday  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Friday  9:00 a.m. – 3:00 p.m.

Closed on Friday, Feb 10 and Monday, Feb 20.
Please visit our website at www.csulb.edu/vita for more 
information and setting up appointments.

Parking fees to be paid.

Questions? Contact Philip Nguyen, VITA Coordinator, 
at vita.csulb@gmail.com.

Walk-ins are 

encouraged!

From January 30th to March 24th

http://www.csulb.edu/vita


Declaración de

Impuestos

Te hacemos tus impuestos de 
forma gratuita en el sitio VITA. 
Los preparadores de impuestos, 
certificados por el IRS, le pueden 
ayudar en la preparación de 
impuestos federales y estatales.

datos

Importantes

Estamos disponibles para los 
que califiquen con un nivel
de ingresos de $54,000 o 
menos. VITA ha devuelto más 
de $825,000 en dinero a los 
contribuyentes en la última 
temporada de impuestos.

Acerca de

VITA

El Volunteer Income Tax Assistance 
(VITA) es un programa del IRS que 
ofrece preparación de impuestos 
gratuita a personas de bajos 
ingresos, estudiantes, mayores de 
edad, los no residentes e individuos 
con inglés limitado.

Preparación de 
Impuestos Gratis
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Documentos

Requeridos
Identificación oficial con foto

Tarjeta de seguro social original o documentos
de identificación (ITIN) para todos los miembros
de la familia

Todos los formularios W-2 y 1099

Otros ingresos o información de gastos

Total de pago de estudios y gastos pagados
(formulario 1098-T)

Los gastos totales pagados por niño

Dirección, teléfono y número de identificación
de la guardería o del proveedor de cuidado de
dependientes (SSN o EIN)

Cuenta bancaria y el número de enrutamiento 
para el reembolso de depósito directo

Horario de

Operación
Lunes  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Martes  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Miércoles  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Jueves  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Viernes  9:00 a.m. – 3:00 p.m.

Cerrado el viernes 10 de febrero y lunes 20 de febrero.
Por favor visite el sitio web en www.csulb.edu/vita para 
obtener más información y hacer una sita.

Se debe pagar por el estacionamento.

¿Preguntas? Contacte a Felipe Martin, co-coordinador 
de VITA, a fmartin_175@yahoo.com.

No es necesario 

hacer una cita!

30 de Enero hasta el 24 de Marzo

http://www.csulb.edu/vita


Khai Thuế

Nhận khai thuế tại CSU Long 
Beach VITA. Chúng tôi có thể hỗ 
trợ bản trong việc khai thuế liên 
bang và tiểu bang.

Các Sự Kiện

CSU Long Beach VITA của 
chúng tôi giúp cho những người 
nộp thuế đủ điều kiện với mức 
thu nhập từ $54,000 hoặc ít 
hơn. Chúng tôi đã hoàn trả hơn 
$825,000 đô la trong mùa thuế 
trước.

về

VITA

Tình nguyện viên (VITA) là một 
chương trình do IRS cung cấp giúp 
khai thuế miễn phí cho những gia 
đình noặc cá nhân có thu nhập thấp, 
học sinh, người già, không là cư dân 
và trình độ tiếng Anh hạn chế.

Miễn phí thu nhập 
và chuẩn bị thuế
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Giấy tờ cần thiết
Chính phủ đã ban hành ID ảnh

Thẻ an sinh xã hội gốc hoặc văn bản của Mã số 
khai thuế cá nhân (ITIN) cho tất cả các thành 
viên gia đình

Tất cả W-2 và 1099 Forms (nếu có) Thu nhập 
khác hoặc chi phí thông tin

Học phí và các khoản chi trả (Form 1098-T)

Tổng chi phí trả cho chăm sóc trẻ em / ngày

Chăm sóc ban ngày hoặc nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc của phụ thuộc địa chỉ, điện thoại và 
nhận dạng số (SSN hoặc EIN)

Tài khoản ngân hàng và số định tuyến yêu cầu 
hoàn trả tiền trực tiếp

Khai thuế năm ngoái là hữu ích, nhưng không 
bắt buộc

Giờ

làm việc
Thứ hai  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Thứ ba  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Thứ tư  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Thứ năm  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Thứ sáu  9:00 a.m. – 3:00 p.m.

Đóng cửa vào thứ Sáu Tháng Hai ngày 10 và Thứ hai, 
Tháng hai ngày 20. Vui lòng truy cập trang web của 
chúng tôi tại www.csulb.edu/vita để biết thêm thông tin 
và thiết lập cuộc hẹn. Phí đậu xe phải trả.

Mọi thắc mắc, liên lạc với Philip Nguyễn, Điều phối viên 
VITA, tại vita.csulb@gmail.com.

Walk-in được 

khuyến khích!

Từ Tháng một 30 - Tháng ba 24
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