Các Cách Ti‰t KiŒm TTrong
rong Mùa Khai Thu‰
DÜ§i Çây là các cách tránh viŒc Vay MÜ®n TrÜ§c TiŠn
BÒi Hoàn Thu‰ (RAL) - hÀu h‰t m†i ngÜ©i không cÀn
viŒc này - và ti‰t kiŒm ÇÜ®c tiŠn trong mùa khai thu‰.

E-file v§i Direct Deposit. Hãy khai thu‰ b¢ng ÇiŒn
tº (E-file) Ç‹ ÇÜ®c bÒi hoàn nhanh chóng hÖn. Hãy
báo cho Sª Thu‰ Vø IRS trä tiŠn bÒi hoàn thu‰ th£ng
vào trÜÖng møc ngân hàng cûa quš vÎ - quš vÎ phäi
cung cÃp sÓ trÜÖng møc ngay trên t© khai thu‰. Bån
có th‹ ÇÜ®c tiŠn bÒi hoàn trong khoäng 10 ngày.
Vài chÜÖng trình tính thu‰ miÍn phí (g†i là các ÇÎa
Çi‹m “VITA”) có th‹ giúp khai thu‰ b¢ng ÇiŒn tº.
N‰u quš vÎ có th‹ vào mång ÇiŒn toán, quš vÎ có
th‹ ÇÜ®c giúp tính thu‰ miÍn phí và khai thu‰ b¢ng
ÇiŒn tº tåi trang “www.icanefile.org”.

Có m¶t trÜÖng møc ngân hàng. N‰u không có,
hãy mª ngay m¶t trÜÖng møc ngân hàng Ç‹ hÜªng
viŒc hoàn låi thu‰ tr¿c ti‰p vô trÜÖng møc. Quš vÎ
có th‹ sº døng trÜÖng møc ti‰t kiŒm Ç‹ nhÆn tiŠn
hoàn låi thu‰, và có th‹ ti‰t kiŒm m¶t sÓ tiŠn Ç‹ có
th‹ Ç¥t c†c mua nhà hay mua xe, hay Ç‹ dành vŠ hÜu.

mÏ kim hoàn låi thu‰, quš vÎ së tÓn trung bình h‰t 60 mÏ
kim Ç‹ Ç°i ngân phi‰u RAL ra tiŠn m¥t - chÜa k‹ sª phí
ÇiŠn RAL và lŒ phí khai thu‰. Khôn ngoan hÖn là hãy
dùng trÜÖng møc ngân hàng.

Ti‰t KiŒm TiŠn Và TTránh
ránh RAL VITA
Hãy Sº Døng ÇÎa Çi‹m VIT
A
M¶t cách tÓt Ç‹ ti‰t kiŒm tiŠn trong mùa thu‰ là hãy Ç‰n ÇÎa
Çi‹m ThiŒn NguyŒn H‡ Tr® Khai Thu‰ L®i TÙc (Volunteer
Income Tax Assistance, VITA site). Các ÇÎa Çi‹m VITA cung
cÃp viŒc khai thu‰ miÍn phí cho nh»ng ngÜ©i Çóng thu‰ có l®i
tÙc tØ thÃp t§i trung bình. Các ÇÎa Çi‹m VITA ÇÜ®c bäo tr®
bªi Sª Thu‰ Vø IRS và có th‹ ÇÜ®c tìm thÃy tåi thÜ viŒn,
trung tâm c¶ng ÇÒng, hay ª nh»ng nÖi khác trong mùa thu‰.

ñ‹ tìm Ç‰n ÇÎa Çi‹m VITA gÀn nhÃt,
hãy g†i ÇÜ©ng giây giúp Ç« t°ng quát miÍn phí
cûa IRS tåi 1-800-TAX-1040
hay trang www.tax-coalition.org
DÜ§i Çây là ÇÎa Çi‹m VITA phøc vø c¶ng ÇÒng cûa quš vÎ:

Ch© Ç®i lâu hÖn chút ÇÌnh. Quš vÎ có thÆt s¿ cÀn
phäi lÃy tiŠn m¥t ngay hôm nay tØ tiŠn bÒi hoàn
thu‰? Quš vÎ có th‹ ch© vài tuÀn là ti‰t kiŒm ÇÜ®c
gÀn cä 100 mÏ kim. N‰u quš vÎ cÀn trä gÃp n®, hãy
xin hoãn thêm th©i gian cho Ç‰n khi tiŠn bÒi hoàn
thu‰ së vŠ tØ Sª Thu‰ Vø IRS. ñØng mÜ®n n® m§i
Ç¡t tiŠn Ç‹ trä n® cÛ.

Tránh các tiŒm Ç°i ngân phi‰u lÃy tiŠn m¥t. Các
tiŒm Ç°i ngân phi‰u tính thêm lŒ phí Ç‹ Ç°i RAL và
ngân phi‰u bÒi hoàn thu‰. Vài tiŒm tính lŒ phí t§i
7% Ç‹ Ç°i m¶t ngân phi‰u RAL - lŒ phí trung bình
là 3%. Vì vÆy n‰u quš vÎ nhÆn m¶t sÓ tiŠn 2,000
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ñØng trä tiŠn Ç‹ mÜ®n tiŠn cûa chính mình
Các Rûi Ro Và Phí T°n VŠ ViŒc Vay MÜ®n TrÜ§c TiŠn BÒi Hoàn Thu‰ (Refund Anticipation Loan, RAL)
“TiŠn
Thu‰” mà không phäi thÆt s¿
TiŠn Hoàn Thu‰
ay MÜ®n TTrÜ§c
rÜ§c
Vay
là nhÜ vÆy: ñó là m¶t s¿ V
TiŠn BÒi Hoàn Thu‰ (RAL)
Quš vÎ có muÓn trä lŒ phí thÆt cao Ç‹ mÜ®n tiŠn vÓn
là cûa quš vÎ? Nghe có vÈ buÒn cÜ©i, phäi không?
NhÜng Çó là nh»ng ÇiŠu xäy ra cho nhiŠu ngÜ©i vào
mùa thu‰ trong cái th‰ gi§i kÿ cøc cûa RALs, hay là
Vay MÜ®n TrÜ§c TiŠn BÒi Hoàn Thu‰.
Quš vÎ có th‹ bÎ lôi cuÓn bªi quäng cáo trong mùa
thu‰ vŠ viŒc “BÒi Hoàn TiŠn Nhanh Chóng,” “Có
TiŠn GÃp” hay “BÒi Hoàn Thu‰ Ngay LÆp TÙc.” Các
quäng cáo này ÇŠ nghÎ cho giúp quš vÎ lÃy tiŠn bÒi
hoàn thu‰ vŠ trong vòng m¶t hay hai ngày, hay có khi
lÃy tiŠn ngay tåi ch‡. Hãy coi chØng! NhiŠu viŒc
“lÃy tiŠn bÒi hoàn thu‰ nhanh chóng” thÆt s¿ là TI“N
VAY MÐ®N, là tiŠn vay mÜ®n tiŠn bÒi hoàn thu‰.
Khi quš vÎ dùng RAL, quš vÎ Çã mÜ®n chính tiŠn bÒi
hoàn thu‰ cûa chính mình. Và RAL thÜ©ng nh¡m
vào thÎ trÜ©ng ngÜ©i cÀn tiŠn nhÃt - nh»ng ngÜ©i công
nhân có l®i tÙc tØ thÃp t§i trung bình thÜ©ng ÇÜ®c
hÜªng TiŠn TrØ Thu‰ Cho NgÜ©i Có L®i TÙc (Earned
Income Tax Credit).

ñØng TTrä
rä TiŠn L©i GÃp TTræm
ræm LÀn ñ‹ MÜ®n
TiŠn Hoàn Thu‰ Cûa Chính Mình
RAL rÃt Ç¡t tiŠn. Phí t°n mÜ®n tiŠn thÜ©ng tØ 30 Ç‰n

90 mÏ kim, nghïa là, n‰u tính theo lãi xuÃt hàng næm (Annual Percentage Rate, APR) là vào khoäng 60% Ç‰n hÖn
700%. N‰u quš vÎ trä lãi xuÃt Çó cho tÃt cä viŒc vay mÜ®n
cûa quš vÎ, là quš vÎ së bÎ phá sän! Và tÃt cä chÌ Ç‹ lÃy tiŠn
thu‰ hoàn låi trong vài ngày s§m hÖn là quš vÎ có th‹ nhÆn
ÇÜ®c mà không tÓn ÇÒng nào tØ Sª Thu‰ Vø IRS. Quš vÎ Çã
Ç° tiŠn vào túi kÈ khác v§i tiŠn mà quš vÎ Çã c¿c nh†c ki‰m ra.
Phí t°n RAL, c¶ng v§i tiŠn công khai thu‰, n¶p ÇÖn khai
thu‰ ÇiŒn tº, và các sª phí khác, có th‹ cuÓi cùng chi‰m h‰t
m¶t mäng l§n tiŠn bÒi hoàn thu‰ cûa quš vÎ.

RAL có th‹ gây t°n håi cho sÙc khÕe tài
chánh cûa quš vÎ
Ngoài viŒc t°n phí cao, RAL cÛng có th‹ gây rûi ro.
Vì RAL là m¶t viŒc vay mÜ®n tØ ngân hàng h®p tác
v§i công ty khai thu‰, món n® Çó phäi ÇÜ®c trä låi dù
Sª Thu‰ Vø IRS tØ chÓi hay trì hoãn bÒi hoàn, hay tiŠn
ÇÜ®c bÒi hoàn ít hÖn là d¿ liŒu. N‰u quš vÎ không trä
låi tiŠn n® RAL, công ty cho mÜ®n së có hành Ç¶ng
làm t°n thÜÖng Ç‰n tín døng cûa quš vÎ và có th‹
chuy‹n công khoän n® cho công ty chuyên Çòi n®.
Ngoài ra, khi quš vÎ xin RAL, quš vÎ cho quyŠn công
ty cho vay mÜ®n ÇÜ®c quyŠn cÀm tiŠn bÒi hoàn thu‰
cûa quš vÎ Ç‹ trä låi cho các n® thu‰ cÛ mà công ty cho
là quš vÎ Çã thi‰u h†.

Thí Dø:
V§i sÓ tiŠn bÒi hoàn thu‰ $2,000, quš vÎ së phäi trä Ç‹ mÜ®n RAL:
LŒ phí vay RAL:
LŒ phí khai thu‰ ÇiŒn tº:
C¶ng v§i lŒ phí quš vÎ cÀn trä cho ngÜ©i khai thu‰:
T°ng c¶ng:

$75
$40
$100
$215

ñây là hÖn 10% sÓ tiŠn bÒi hoàn thu‰ cûa quš vÎ!
RAL này có lãi xuÃt hàng næm (Annual Percentage Rate, APR) là 142%
n‰u lÃy tiŠn tØ Sª Thu‰ Vø IRS s§m hÖn khoäng 10 ngày.
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