
Driver para sa mga kumpanya ng ride-share 
• Hardinero • Janitor • Nag-aalaga ng bata • 
Homecare worker • On-call worker • Independent 
contractor • Domestic worker • Nagtitinda sa kalye

ANG MGA TAONG SELF-EMPLOYED (MAY 
SARILING KABUHAYAN) AY MAAARING 
MAKINABANG SA MGA KREDITO NG BUWIS 
NA MAKUKUHA NG MGA NAGSUSUMIKAP NA 
CALIFORNIANS. NA KATULAD MO.

Bumisita sa CalEITC4Me.org para gamitin ang aming online na 
calculator upang tantiyahin ang halaga ng iyong kredito.

@CalEITC4Me

*I-text ang EITC sa 
47177 at gamitin ang 

aming calculator 
upang malaman 

kung magkano ang 
makukuha mong 

maire-refund na 
kredito ng buwis.

*Maaaring iangkop ang  
mga singil sa mga  
mensahe at data.

Magkano 
ang 

makukuha 
mo?

SELF-EMPLOYED  

(M
AY SARILIN

G KABUHAYAN)

Kung interesado ka para sa negosyo para sa iyong sarili at 
kumita ng mas mababa sa $30,000, maaari kang maging 
kuwalipikado para sa California Earned I 
ncome Tax Credit – ang CalEITC!
Ang halaga ng iyong maire-refund na kredito ng buwis  
ay depende sa iyong kita at laki ng iyong pamilya.

Ikaw ay malamang na self-employed 
kung hindi ka tumatanggap ng W-2 
at may trabahong gaya ng:

Huwag kalimutan: Ang mga self-employed ay kailangang magbayad ng pederal na mga buwis 
para sa self-employment para sa Social Security at Medicare, bukod sa income tax (buwis sa kita). 
Maaaring kailanganin mo ring bayaran ang tinatantiyang mga buwis kada tatlong buwan.

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

may ITIN (Individual Taxpayer Identification Number 
o Numero ng Pagkakakilanlan para sa Indibidwal 

na Nagbabayad ng Buwis), kabilang ang mga 
imigranteng hindi dokumentado, ay karapat-dapat na 

ngayon para sa CalEITC at YCTC (Young Child Tax 
Credit o Kredito ng Buwis para sa Bata).

 
Ang mga kredito ng buwis, gaya ng CalEITC at EITC, 

ay hindi itinuturing na mga pampublikong benepisyo 
sa ilalim ng public charge rule (patakaran sa saguting 

pamahalaan) ng U.S. Citizenship and Immigration 
Services (Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at 

Imigrasyon ng Estados Unidos).




