
Ang California Earned Income Tax Credit (CalEITC, Kredito 
ng Buwis sa Pinagtrabahuhang Kita ng California) at ang 
Young Child Tax Credit (YCTC, Kredit ng Buwis para sa may 
Maliit na Anak) ay mga kredito ng buwis ng estado para sa 
mga nagtatrabahong Californian. 

PINAGHIHIRAPAN MO 
ANG IYONG PERA.
GAMITIN PARA SA IYONG 
KAPAKINABANGAN ANG MGA  
KREDITO NG BUWIS.

Walang numero ng Social Security? Walang 
problema! Ang mga nagbabayad ng buwis na may 

ITIN (Individual Taxpayer Identification Number 
o Numero ng Pagkakakilanlan ng Indibidwal na 
Nagbabayad ng Buwis), kabilang ang mga hindi 

dokumentadong imigrante, ay karapat-dapat 
na ngayon para sa CalEITC at YCTC. Bumisita sa 

CalEITC4Me.org para madagdagan ang kaalaman. 

Ang mge kredito ng buwis na gaya ng CalEITC at 
EITC, ay hindi itinuturing na mga pampublikong 

benepisyo sa patakaran sa sagutin ng pamahalaan 
sa ilalim ng U.S. Citizenship and Immigration 

Services (Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at 
Imigrasyon ng Estados Unidos). Alamin kung ikaw ay 

karapat-dapat sa CalEITC4Me.org.

■  Kung ikaw ay isang magulang na may anak na wala pang 6 na taong 
gulang*, maaari kang maging kwalipikado para sa Young Child Tax Credit 
(YCTC, Kredito ng Buwis para sa may Maliit na Anak).

■  Kung ikaw ay isang estudyanteng binabayaran ang utang ng estudyante, 
maaari ka ring maging kuwalipikado para sa mga benepisyong pang-
edukasyon ng buwis.

■  Kumikita ng mas mababa sa $9,000 kada taon? Maaari ka pa ring maging 
kwalipikado para sa CalEITC kung hindi ka dumedepende sa mga buwis ng 
ibang tao at naghahain ka ng sarili mong mga buwis. 

Ikaw ba ay nasa edad na 18 taong gulang o mas 
matanda pa, kumikita ng $30,000 o mas maba-
ba pa sa bawat taon, at naghahain ng sarili mong 
mga buwis, hindi dumedepende sa iba?  
Karapat-dapat ka para sa CalEITC! 

Bumisita sa CalEITC4Me.org para madagdagan 
ang kaalaman tungkol sa CalEITC at YCTC. @CalEITC4Me

*Ang mga kwalipikadong bata ay dapat wala pang 6 na taong gulang sa Disyembre 31, 2020.
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*I-text ang EITC sa 
47177 at gamitin 

ang aming 
calculator upang 

malaman kung 
magkano ang 

iyong magiging 
makukuhang 

kredito ng buwis.
*Maaaring iangkop ang mga  

singil sa mensahe at data. 
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mo?


