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Câu hỏi thường gặp về Tín dụng Thuế Sẵn sàng cho Trường học 
dành cho Phụ huynh và Gia đình 

 
1. Tín dụng Thuế Sẵn sàng cho Trường học (SRTC) dành cho phụ huynh là gì? 

SRTC là tín thuế trẻ em tiểu bang bổ sung dành cho người nộp thuế có con dưới 6 tuổi và 
có đăng ký học ở một trung tâm giữ trẻ đạt ít nhất 2 sao theo Hệ thống Đánh giá và Cải thiện Chất lượng của 
Louisiana. Số tiền tín dụng thuế tăng lên cùng với số ngôi sao mà trung tâm giữ trẻ đạt được. 
Để biết thêm thông tin về SRTC Phụ huynh hãy xem lại Hướng dẫn Tín dụng Thuế Sẵn sàng cho Trường học. 
 

Phần trăm Chi phí Đạt Chuẩn Xếp hạng Sao của Trung tâm 

200% 5 Sao 

150% 4 Sao 

100% 3 Sao 

50% 2 Sao 

0% 1 Sao 

 
2. Một gia đình yêu cầu được SRTC bằng cách nào? 

Sở Doanh thu Louisiana tạo một giấy chứng nhận tín dụng mà các trung tâm giữ trẻ tham gia và đủ điều kiện 
sẽ cung cấp cho mỗi gia đình yêu cầu tín thuế giữ trẻ (người đóng thuế). Chứng nhận tín dụng này bao gồm 
một phần của nhà cung cấp của chứng chỉ và một phần của người nộp thuế trong giấy chứng nhận. 
 
Phần của Nhà cung cấp 
Trễ nhất là 31 tháng Một, nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ phải hoàn tất phần của nhà cung cấp trên giấy chứng 
nhận tín dụng và 
cấp cho mỗi người nộp thuế đã có con tại cơ sở trong năm dương lịch trước đó Phần của nhà cung cấp trên 
giấy chứng nhận tín dụng bao gồm các thông tin sau: tên cơ sở giữ trẻ, dấu sao xếp hạng cơ sở giữ trẻ, 
mã số thuế Louisiana của cơ sở giữ trẻ, số giấy phép cơ sở giữ trẻ, tên 
trẻ theo học tại cơ sở và ngày cấp và năm có hiệu lực. Nhà cung cấp sẽ đệ trình danh sách tất cả những người 
nộp thuế đã được cấp chứng chỉ cho Sở Doanh thu. 
 
Phần cho người Nộp thuế 
Người nộp thuế sau đó hoàn thành phần người nộp thuế của giấy chứng nhận bao gồm những thông tin 
sau: tên và số an sinh xã hội của người nộp thuế yêu cầu khoản tín dụng và tên, số an sinh xã hội 
, và ngày sinh của đứa trẻ đủ tiêu chuẩn để khai khoản tín dụng này trên tờ khai thuế. Người 
người nộp thuế phải nộp hoặc duy trì giấy chứng nhận theo yêu cầu của Thư ký Cục Doanh thu trong 
các đơn và hướng dẫn theo sau. 
 

3. Làm thế nào để tôi khai Tín dụng Thuế Sẵn sàng cho Trường học? 
Bạn phải liên hệ với người khai thuế hoặc Sở Doanh thu Louisiana để biết thông tin về việc khai thuế. 
 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/school-readiness-tax-credits-(srtc)-guidance.pdf?sfvrsn=3b8a921f_7
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4. Tôi đã gửi yêu cầu SRTC của mình. Khoản hoàn trả của tôi cho Tín dụng Thuế Sẵn sàng cho Trường học ở đâu? 
Vui lòng liên hệ với Sở Doanh thu Louisiana để biết tình trạng hoàn phí theo số 225-219-0102 (cá nhân) hoặc 
225-219- 
7462 (kinh doanh) hoặc vào http://revenue.louisiana.gov/sections/individual/school_readiness.aspx 
 

5. Xếp hạng sao được xác định như thế nào? 
Xếp hạng theo sao được xác định dựa vào các quan sát của CLASS® được thực hiện trong năm học Bảng bên 
dưới: 

Năm tính Thuế Năm Học 
Hồ sơ Thành tích 

Ngày Xếp hạng Sao có Hiệu 
lực 

2021 2019-2020 Tháng Một - Mười hai 2021 

2020 2018-2019 Tháng Một - Mười hai 2020 

2019 2017-2018 Tháng Một - Mười hai 2019 

2018 2016-2017 Tháng Một - Mười hai 2018 

Xin lưu ý: Xếp hạng theo sao chỉ có hiệu lực trong 1 năm. Xếp hạng sao có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên tùy 
thuộc vào kết quả hồ sơ thành tích trong năm học. LouisanaSchools.com sẽ luôn hiển thị kết quả hoạt động của 
năm hiện tại, không giống với năm tính thuế. Bạn cũng có thể truy cập liên kết và tìm trung tâm giữ trẻ của bạn 
và xếp hạng sao năm 2020 của trung tâm này. 

 
6. Ai đủ điều kiện nhận SRTC của phụ huynh? 

Người đóng thuế đủ điều kiện phải phát sinh chi phí giữ trẻ cho một hoặc nhiều trẻ em, dưới sáu tuổi, 
có đăng ký tại một trung tâm giữ trẻ có giấy phép. Trung tâm giữ trẻ được cấp phép phải đạt ít nhất 2 sao trong 
Hệ thống Đánh giá Chất lượng Thống nhất của Louisiana trước ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế. 
 

7. Tôi vẫn có thể nhận SRTC nếu con tôi bước sang tuổi thứ 6 trong năm? 
Có. Miễn là con bạn được 5 tuổi vào một thời điểm nào đó trong năm thì chi phí giữ trẻ sẽ phát sinh cho 
trẻ đó đạt chuẩn. Bao gồm nếu con bạn tròn 6 tuổi vào ngày 2 tháng Một năm sau. 
 

8. Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi tham dự các trung tâm giữ trẻ khác nhau trong suốt cả năm và tất cả đều có xếp 
hạng khác nhau? 

 Nếu một đứa trẻ theo học nhiều trung tâm trong suốt cả năm, thì trung tâm có xếp hạng sao cao nhất được sử 
dụng để 

quyết định SRTC. 
 

9. Một gia đình có thể kiếm được bao nhiêu và vẫn đủ điều kiện để được khấu trừ thuế? 
Tất cả các gia đình đủ điều kiện nhận một số mức tín dụng miễn là họ trả tiền cho ít nhất một trẻ em dưới 6 tuổi 
theo học chương trình mầm non của trung tâm đã đạt được xếp hạng ít nhất 2 sao. 

 
Hướng dẫn SRTC thêm: 
 

http://revenue.louisiana.gov/sections/individual/school_readiness.aspx
https://louisianaschools.com/
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2020-school-readiness-tax-credit-center-star-level.xlsx?sfvrsn=eede9a1f_4
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● Hướng dẫn SRTC 
● SRTC - Câu hỏi Thường gặp dành cho Cơ sở Kinh doanh 
● SRTC - Câu hỏi Thường gặp dành cho Nhân viên và Giám đốc 
● SRTC - Câu hỏi Thường gặp dành cho Trung tâm Giữ trẻ 

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/school-readiness-tax-credits-(srtc)-guidance.pdf?sfvrsn=3b8a921f_7
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2018-srtc---faqs-for-businesses.pdf?sfvrsn=15ed911f_6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2018-srtc---faqs-for-staff-and-directors.pdf?sfvrsn=3ed911f_6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2018-srtc---faqs-for-child-care-providers.pdf?sfvrsn=14ed911f_4

