
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

College of Business Administration
CBA 237 Computer Lab

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

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


