KHOẢN THANH
TOÁN DO TÁC
ĐỘNG KINH
TẾ LÀ GÌ?
Khoản Thanh Toán Do Tác
Động Kinh Tế (EIP) là khoản
thanh toán của chính phủ nhằm
giúp đỡ những người chịu ảnh
hưởng của đại dịch COVID-19.
Khoản tiền này tối đa $1.200
mỗi người.
Người thụ hưởng có thể nhận
được EIP dù họ đang làm việc
hay đang thất nghiệp. Họ không
cần phải khai báo thuế cho năm
2018 hoặc 2019 để nhận khoản
tiền này.

TÀI NGUYÊN
BỔ SUNG
Sở Thuế Vụ
 Đường dây nóng EIP:
1-800-919-9835
 https://www.irs.gov/
coronavirus/economicimpact-paymentinformation-center
Sở An Sinh Xã Hội (SSA)
 https://www.ssa.gov/
coronavirus/eip-cares-act

Người thụ hưởng có thể nhận
khoản tiền này bằng:
 Séc Giấy
 Chuyển Tiền Trực Tiếp vào
Tài Khoản Ngân Hàng Của
Tập Thể hoặc Cá Nhân
 Thẻ Trả Trước Khoản
Thanh Toán Do Tác Động
Kinh Tế
 Chuyển Tiền Trực Tiếp vào
Thẻ Direct Express

KHOẢN
THANH TOÁN
DO TÁC ĐỘNG
KINH TẾ

CÂU HỎI KHÁC?
LIÊN HỆ VỚI
CHÚNG TÔI!

THÔNG TIN
DÀNH CHO NGƯỜI
ĐƯỢC THANH
TOÁN ĐẠI DIỆN
Văn Phòng Đánh Giá
Người Được Thanh
Toán và Hỗ Trợ
Người Thụ Hưởng
Chương Trình của

OPRABAinfo@disabilityrightsca.org

www.disabilityrightsca.org

(800) 776-5746

Disability Rights California
Hệ Thống Bảo Vệ
và Biện Hộ của California

AI CÓ THỂ CHI
TIÊU KHOẢN
THANH TOÁN?
 Khoản Thanh Toán Do Tác Động
Kinh Tế (EIP) không phải là một
quyền lợi của Sở An Sinh Xã
Hội. Người được thanh toán đại
diện không thể quản lý khoản
thanh toán của người thụ hưởng
nếu không có sự cho phép của
người
thụ hưởng.

 Quý vị không thể chọn mục đích
chi tiêu của EIP cũng như không
cho người thụ hưởng biết về
cách chi tiêu khoản tiền này. Quý
vị phải cho người thụ hưởng biết
khi có khoản EIP. Nếu người thụ
hưởng yêu cầu, quý vị phải trao
toàn bộ khoản thanh toán cho
họ.

 Nếu người thụ hưởng yêu cầu
quý vị trợ giúp việc quản lý tiền,
quý vị có thể giúp họ chi tiêu
hoặc quản lý số tiền này. Việc
trợ giúp này không nằm trong vai
trò của quý vị với
tư cách là người nhận tiền
của họ.

KHOẢN THANH TOÁN
ĐƯỢC CHI TIÊU NHƯ
THẾ NÀO?
 Người thụ hưởng có thể chi tiêu
EIP vào bất cứ nhu cầu nào
họ chọn.

 Họ có thể chọn sử dụng khoản tiền
này vào chi phí sinh hoạt nhưng
quý vị không thể buộc họ dùng số
tiền này để thanh toán cho bất cứ
dịch vụ nào thường được các
quyền lợi SSA hoặc Medi-Cal của
họ đài thọ.

 Người thụ hưởng cũng có thể thêm
khoản tiền này vào kế hoạch PASS
hoặc tài khoản ABLE!

BÁO CÁO KẾ TOÁN
CHO NGƯỜI ĐƯỢC
THANH TOÁN
ĐẠI DIỆN
Khoản EIP không cần phải có trong
Báo Cáo Kế Toán cho Người Được
Thanh Toán Đại Diện trong 12 tháng
đầu tiên vì đây là khoản tín dụng thuế,
không phải thu nhập.

KHOẢN THANH TOÁN
SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
QUYỀN LỢI CHỨ?
EIP không:

 Được tính là thu nhập;
 Có trong Hoạt Động Sinh Lợi Tức
Đáng Kể; hoặc

 Được tính vào giới hạn nguồn lực
của SSI hoặc Medi-Cal trong 12
tháng sau khi người thụ hưởng
nhận được khoản thanh toán.

CƠ SỞ CHĂM
SÓC DÀI HẠN
 Các cơ sở chăm sóc dài hạn
không được yêu cầu người
dân chuyển nhượng EIP.

 EIP là khoản tín dụng thuế
và không được tính là nguồn
tài sản.

 Nếu một cơ sở giữ khoản
thanh toán này, người dân có thể
gửi đơn khiếu nại tới Tổng
Chưởng Lý California, Ủy Ban
Thương Mại Liên Bang và các cơ
quan cấp phép.

