
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One of the most-anticipated elements of the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act is the inclusion of stimulus 
checks: direct payments that will be sent to many American households. These stimulus checks are, as of now, one-time payments 

that will help people pay their bills and meet their basic needs while also providing a burst of cash that may help keep the economy afloat. 
 
 

 

Stimulus check eligibility is based off your income in 2018 or 2019-- whichever is the most recent tax data 
that the IRS has on file. You must have a valid Social Security Number and have filed your 2018 OR 2019 
taxes in order to receive a check. 

Individuals making up to $75,000 will receive a full stimulus check payment of $1200. 
Married couples filing jointly, who together have an income of up to $150,000 will receive a full stimulus 
check payment of $2400. 
Families with children under the age of 17 will receive $500 for each child. 

For filers making over these amounts ($75,000 for individuals or head of households, and $150,000 for 
married couples), the payment amount will be reduced by $5 for every $100 you make over $75k. Any 
individual making over $99k will not receive anything. The income thresholds are doubled for married 
couples. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

     
 
 

t the automatic payments will begin to be posted the week of April 13. 

If the IRS doesn't have your bank account information on file, you will receive a check in the mail. 
This process will unfortunately take longer than the automatic payment. The IRS has stated they 
will start mailing checks out the week of May 4. 

 

 

 

, as well as your mailing address, you must visit the IRS website (irs.gov) and click on the button on 
the home page that reads "Non-filers: Enter Payment Info Here." You will then follow the steps 
listed to receive your stimulus check. 

Recipients of state benefit programs, such as Temporary Assistance for Needy Families (TANF) or 
Aged, Blind, or Disabled (ABD) should fill out this form in order to receive their check. People who 
receive federal benefits, like Supplemental Security Income (SSI) or disability (SSDI) will not have 
to, as the IRS already has their income and mailing information on file. 

 

 

No. The stimulus check is technically an advance on a 2020 tax credit. This means that it is a tax 
credit that will be a part of your 2020 tax filing, but you are getting it now, based on your filing 
information in 2019 or 2018. You will not have to pay this stimulus check back or pay taxes on 
this check. 

If you have a baby in 2020, you will receive the $500 child credit when you file your 2020 taxes in 
early 2021. 
If you were over income eligibility in 2019, but have reduced income in 2020 that would qualify 
you, you will receive the credit when you file your 2020 taxes in early 2021. 

 
 

Một phần mà nhiều người trong chờ nhất về CARES Act là chi phiếu kích thích kinh tế (stimulus check). Đây là một số tiền chính phủ sẽ 

gửi tới nhiều công dân Mỹ. Đây là một số tiền gửi đến một lần cho những người có yêu cầu. Số tiền này sẽ giúp họ trả những chi phí 

cần thiết như điện, nước, và tiền nhà. Nó cũng có mục đích kích thích kinh tế.  

 
Tôi Có Được Số Tiền Này Không? Nếu Có Thì Tôi Được Bao Nhiêu? 

Stimulus check này sẽ được tính dựa theo thu nhập năm 2018 hoặc 2019 của bạn, tùy năm nào là năm gần nhất 

mà trung tâm IRS có kỷ lục. Bạn cần phải có số Social Security và có khai thuế năm 2018 hoặc 2019 để được 

stimulus check. 

• Một cá nhân làm dưới $75,000 một năm sẽ được đủ tiền stimulus check, là $1200. 

• Một cặp vợ chồng khai thuế chung và làm dưới $150,000 một năm sẽ được đủ tiền stimulus check, là $2400. 

• Gia đình có con dưới 17 tuổi sẽ được $500 cho mỗi đứa con. 

Nếu thu nhập của bạn trên những con số này ($75,000 cho cá nhân và $150,000 cho vợ chồng), stimulus check sẽ 

giảm $5 cho mỗi $100 trên giới hạn. Nếu cá nhân làm trên $99,000 họ sẽ không được stimulus check. Con số này 

gấp đôi cho vợ chồng. 

 

Tôi Phải Làm Gì Để Lấy Stimulus Check? 

Vì trung tâm IRS dùng hồ sơ thuế để giám sát thu nhập bạn, bạn cần phải khai thuế năm 2018 hoặc 

2019. Nếu bạn chưa khai thuế, bạn vẫn có thể khai vì chính phủ đã gia hạn đến ngày 15 tháng 7. 

Bạn cũng phải có số Social Security. Nếu bạn đã khai thuế thì IRS sẽ tự động xem xét và phát 

stimulus check. 

 
Tôi Sẽ Lấy Stimulus Check Như Thế Nào? Chừng Nào Stimulus Check Sẽ Đến? 

Nếu IRS đã có thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, họ sẽ gửi tiền trực tiếp vào tài khoản bạn. Nếu bạn đã 

bao gồm thông tin tài khoản khi khai thuế và bạn nhận tiền thuế lại trực tiếp, IRS cũng sẽ gửi stimulus check 

bằng cách đó. IRS sẽ bắt đầu gửi stimulus check ngày 13 tháng 4. Nếu bạn không có để thông tin tài khoản 

trong hồ sơ bạn, IRS sẽ gửi stimulus check qua bưu điện. Stimulus check gửi thế này sẽ trễ hơn vì IRS sẽ 

gửi những stimulus check này bắt đầu ngày 4 tháng 5. 

 
Tôi Không Phải Khai Thuế Mấy Năm Gần Đây. Tôi Có Được Stimulus Check Không? 

Nếu bạn không có thu nhập hoặc thu nhập bạn thấp trong năm 2019, bạn cũng có thể lấy stimulus check, 

nhưng bạn sẽ phải khai thuế cho năm 2019. Đây gồm những người cần chương trình trợ cấp như 

Temporary Assistance for Needy Families (TANF), Aged, Blind, or Disabled (ABD), và Housing & Essential 

Needs (HEN). Những người đang lấy tiền trợ cấp Social Security hoặc là người nghỉ hưu nghề đường sắt 

sẽ không phải khai thuế. IRS đã có thông tin của họ sẵn sàng rồi. 

 
Tôi Có Phải Trả Tiền Thuế Trên Stimulus Check Hoặc Trả Nó Lại Trong Tương Lai Không? 

Không. Stimulus check này tính là credit trên thuế năm 2020. Điều này có nghĩa là bạn sẽ khai stimulus 

check trên hồ sơ thuế năm 2020, nhưng bạn sẽ không phải trả số tiền này lại hoặc phải trả thuế cho nó. Nếu 

bạn có con năm 2020, bạn sẽ nhận $500 cho đứa trẻ năm 2021 khi bạn khai thuế năm nay. Nếu bạn làm 

trên giới hạn thu nhập năm 2019,nhưng lại làm dưới giới hạn năm 2020, bạn sẽ lấy được credit năm 2021. 

 

Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security 

(CARES) Act: Chi Phiếu Kích Thích Kinh Tế  

 


