Gian Lận Về Thất Nghiệp:

Bạn cần phải làm gì khi nhận được
Mẫu 1099-G
Important Tax Information - Keep for your records.
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FORM 1099G CERTAIN GOVERNMENT PAYMENTS

You may qualify for the federal Earned Income Tax Credit (EITC) depending on
your annual earnings. The federal EITC is a refundable federal income tax credit
available to low to moderate income working individuals and families. The EITC
has no effect on eligibility for Medicaid, Supplemental Security Income, food
stamps, or most other temporary assistance for those in need. Even if you do not
owe federal taxes, you must file a tax return to receive the EITC. For more
information regarding your eligibility for the EITC, or to obtain the necessary forms
to apply for this refundable tax credit, visit the Internal Revenue Service (IRS)
website at www.irs.gov/eitc or contact the IRS by phone.

REPORT OF TAXABLE UNEMPLOYMENT COMPENSATION PAYMENTS FROM THE STATE OF CALIFORNIA
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Unemployment Insurance Integrity and Accounting
Division - MIC 16A
P.O. Box 2408
Rancho Cordova, CA 95741-2408
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This is important tax information and is being furnished to the Internal Revenue Service (IRS). If you are required to file a return, a negligence
penalty or other sanction may be imposed on you if this income is taxable and the IRS determines that it has not been reported.
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Form 1099G Rev. 37

Tôi đã không nhận trợ cấp thất nghiệp
Social Security Number
vào năm 2020. Tại sao tôi nhận được
Mẫu 1099G?
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Employment Development Department
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REPORT OF TAXABLE UNEMPLOYMENT COMPENSATION-PAID FAMILY LEAVE PAYMENTS FROM THE
STATE OF CALIFORNIA
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STATE OF CALIFORNIA
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This is important tax information and is being furnished to the IRS. If you are required to file a return, a negligence penalty or other sanction may
be imposed on you if this income is taxable and the IRS determines that it has not been reported.
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Bạn cần làm gì nếu chưa nhận được Mẫu 1099G
Tôi đã nhận trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 nhưng vẫn chưa nhận được Mẫu
1099G từ EDD.
Liệu tôi vẫn có thể nhận được Mẫu 1099G chứ?
Nếu bạn đã nhận trợ cấp thất nghiệp từ EDD trong năm 2020, bạn sẽ được cấp cho Mẫu 1099G để báo cáo thuế liên
bang. Mẫu 1099G được gửi qua đường điện tử hoặc qua đường bưu điện cho những người đã không chọn chỉ nhận
bản sao điện tử. Mẫu 1099G cũng được gửi cho những người nhận có tài khoản trực tuyến với Bảo Hiểm Thất Nghiệp
EDD Tiểu Bang California (Unemployment Insurance, UI).
• Để xem hoặc tạo tài khoản, vui lòng truy cập https://edd.ca.gov/Unemployment/UI_Online.htm
Năm nay EDD có tới tháng Hai để phát hành Mẫu 1099G, nhiều hơn một tháng so với mọi năm. IRS đã gia hạn thời hạn
chót để EDD xử lý Mẫu 1099G do số lượng đơn yêu cầu được nộp trong năm 2020 là rất lớn
Cũng có sẵn các nguồn tài nguyên sau:
• Truy cập trang web về Thông Tin Thuế của EDD để biết thêm thông tin https://www.edd.ca.gov/unemployment/
Get_Tax_Information_ (Form_1099G).htm
• Đọc hướng dẫn một trang để biết những thông tin quan trọng về Mẫu 1099G https://edd.ca.gov/unemployment/
pdf/1099G-info-sheet.pdf
• Tham khảo video hướng dẫn hữu ích từ EDD trên kênh YouTube của chúng tôi https://www.edd.ca.gov/unemployment/
UI_Online_Videos.htm
• Nếu bạn có địa chỉ thư tín mới, vui lòng cập nhật thông tin liên lạc trong tài khoản UI online của bạn hoặc tạo tài khoản
với các thông tin chính xác https://edd.ca.gov/unemployment/UI_Online.htm
Bạn cũng có thể gọi cho EDD để thay đổi địa chỉ:
1-866-401-2849, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Nghỉ vào các ngày lễ của tiểu bang)
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.edd.ca.gov/unemployment/Get_Tax_Information_(Form_1099G).htm

Đăng vào tháng Hai, 2021

