
Thông Tin Thuế

Mẫu 1099G
Mẫu 1099G là gì?
Mẫu 1099G là hồ sơ về tổng thu nhập có thể đánh thuế mà Sở Phát 
Triển Nhân Dụng (Employment Development Department - EDD) 
California cấp cho bạn tính trong một năm, và được báo cáo cho Sở 
Thuế Vụ (Internal Revenue Service - IRS).

Bạn sẽ nhận được một Mẫu 1099G nếu bạn đã nhận trợ cấp thất 
nghiệp từ chúng tôi và bạn phải báo cáo khoản đó như một khoản thu 
nhập trên tờ khai thuế liên bang của mình. Khoản thu nhập này được 
miễn trừ khỏi thuế thu nhập của tiểu bang California.

Các khoản trợ cấp thất nghiệp có thể đánh thuế bao gồm:

● Các Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) bao gồm:

- Mở Rộng Trợ Cấp Liên Bang (Federal Extensions FED - ED)

- Trợ Cấp Do Mất Thu Nhập (Lost Wages Assistance - LWA)

- Bổi Thường Bổ Sung Do Đại Dịch (Pandemic
AdditionalCompensation - PAC)

- Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp Do Đại Dịch (Pandemic
Emergency Unemployment Compensation - PEUC)

- Trợ Cấp Thất Nghiệp cho Người Có Thu Nhập Hỗn Hợp (Mixed
Earner Unemployment Compensation - MEUC)

● Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Đại Dịch (Pandemic Unemployment
Assistance - PUA)

● Trợ Cấp Bảo Hiểm Khuyết Tật (Disability Insurance - DI) được
nhận như một trợ cấp thay thế cho trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp
(Unemployment Insurance - UI)

● Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Thảm Họa (Disaster Unemployment
Assistance - DUA)

● Phúc Lợi Nghỉ Phép Gia Đình Có Hưởng Lương (Paid
FamilyLeave - PFL)

Khi nào thì tôi nhận được Mẫu 1099G?
Chúng tôi sẽ cung cấp Mẫu 1099G năm 2021 cho bạn chậm nhất vào 
ngày 31 tháng 1 năm 2022. Chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện trừ 
khi bạn chọn không nhận bản giấy chậm nhất vào ngày 27 tháng 12 
năm 2021. Để chọn không nhận, hãy chọn Profile trong UI Online và 
cập nhật Form 1099G Preferences.

Hãy gọi 1-866-401-2849, nếu:

● Bạn thấy số tiền $0 trên biểu mẫu của mình.

● Bạn có địa chỉ nhận thư mới. Bạn cũng có thể thay đổi thông tin
liên lạc của mình trên tài khoản UI Online của mình hoặc tạo một
tài khoản với thông tin chính xác.

● Mẫu 1099G của bạn có sự điều chỉnh thì điều chỉnh đó sẽ không
có trên trực tuyến.

Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu nhận bản 
sao Mẫu 1099G của mình?
Thông tin thuế Mẫu 1099G có thể sử dụng cho tối đa năm năm trong 
UI Online. Để truy cập một bản sao hoặc yêu cầu một bản sao trên giấy 
thông qua trực tuyến:

1. Đăng nhập Benefit Programs Online.

2. Chọn UI Online.

3. Chọn Form 1099G > View bên cạnh năm muốn chọn > Print hoặc
Request Paper Copy.

Để yêu cầu nhận một bản sao qua điện thoại, xin vui lòng gọi 
1-866-333-4606. *

Tôi cần làm gì nếu Mẫu 1099G của tôi không 
chính xác?
Trước tiên, hãy xác nhận số tiền trên mẫu 1099G của bạn bằng cách xem 
lịch sử thanh toán của bạn trong UI Online hoặc gọi 1-866-333-4606. * Nếu 
bạn không đồng ý với số tiền trên Mẫu 1099G, xin vui lòng gọi 
1-866-401-2849 và cung cấp địa chỉ và số điện thoại hiện tại của bạn. **

Để tìm hiểu cách nhận thông tin chi tiết về khoản thanh toán trợ cấp thất 
nghiệp trong UI Online, hãy tham khảo UI Online: Access Tax Information/
Form 1099G Using UI Online (YouTube).

Tôi chưa nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp nhưng đã 
nhận được một Mẫu 1099G…
Bạn có thể là nạn nhân của một hành vi gian lận. Truy cập AskEDD và chọn 
Form 1099G để báo cáo gian lận hoặc gọi 1-866-401-2849. ** Nếu chúng tôi 
phát hiện thấy bạn là nạn nhân của hành vi gian lận, chúng tôi sẽ loại bỏ đơn 
xin khỏi số An Sinh Xã Hội của bạn và gửi cho bạn một Mẫu 1099G đã được 
cập nhật.

Để tìm hiểu các tài liệu bổ sung, xin vui lòng truy cập Tax Information 
(Form 1099G).

Nếu bạn nhận được Mẫu 1099G không thuộc về mình, vui lòng viết 
“Return to Sender” (Trả Lại cho Người Gửi) trên phong bì và gửi lại cho 
chúng tôi qua đường bưu điện. Bạn không cần trả bưu phí mới.

*Đường dây điện thoại tự phục vụ hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
**Đường dây điện thoại làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Giờ Thái Bình Dương), 
ngoại trừ vào state holidays (các ngày nghỉ lễ của tiểu bang).
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