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IRS Gia Hạn Thời Hạn Cuối để Khai Trình Các Trương Mục Ở Hải Ngoại 

Chưa Khai Báo 
 
 
IR-2009-84, ngày 21 tháng Chín, 2009 
 
WASHINGTON ─ Hôm nay, Sở Thuế Vụ (IRS) đã thông báo gia hạn một lần cho thời hạn 
cuối để những người thọ thuế có khoản lợi tức chưa kê khai từ các trương mục ở hải 
ngoại chưa khai báo, tự nguyện khai trình đặc biệt. Theo đó, những người thọ thuế này 
được gia hạn đến ngày 15 tháng Mười, 2009.     
 
Theo các điều khoản đặc biệt đã ban hành trong tháng Ba, thì những người thọ thuế có 
trương mục chưa khai báo này có thời hạn ban đầu để khai trình là đến ngày 23 tháng 
Chín, 2009. Những người thọ thuế nào không tự nguyện khai trình các trương mục chưa 
khai báo của họ trước thời hạn cuối mới sẽ gánh chịu mức phạt vạ dân sự nặng nề hơn 
rất nhiều, nếu có, và có thể bị truy tố hình sự. 
 
Các quan chức IRS đã quyết định gia hạn thời hạn cuối này sau khi nhận được nhiều kiến 
nghị từ các chuyên viên và cố vấn thuế vụ trên toàn quốc do rất nhiều người thọ thuế yêu 
cầu. Khi gia hạn thêm một khoảng thời gian ngắn cho thời hạn cuối, IRS muốn giúp những 
người thọ thuế dự định đi khai trình trước thời hạn cuối, nhưng lại gặp khó khăn về mặt 
chuẩn bị và thủ tục hành chánh. Lần gia hạn này là để các chuyên viên kê khai và cố vấn 
thuế vụ có thời gian cần thiết để phỏng vấn và tư vấn một lượng lớn những người thọ 
thuế có trương mục chưa khai báo này chưa kịp khai trình, và chuẩn bị thủ tục giấy tờ cần 
thiết để hội đủ tiêu chuẩn tránh các điều khoản phạt vạ đặc biệt. 
 
IRS cũng thông báo là sẽ không có thêm lần gia hạn nào nữa. 
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