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Bộ Tài Chánh 
Sở Thuế Vụ 
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Những thay đổi cho Mẫu 1040 2009 

Số tiền phải trả: $986.46 
 

Tóm lược tính tiền 

Số tiền quý vị còn nợ thuế  $2,894.00
Số tiền quý vị đã trả – 2,140.00
Không nộp phạt 188.50
Tiền lời 43.96

Chúng tôi nghĩ có tính sai trên Mẫu 1040 
năm 2009 của quý vị, do đó ảnh hưởng đến 
các nơi khai thuế sau đây của quý vị:  
 
• Diện khai thuế 
• Người thuộc quyền (người phụ thuộc) 
• Tín Thuế Lợi Tức từ Việc Làm 

(EITC) 
Chúng tôi đã thay đổi bản khai thuế để sửa 
những lỗi này. Kết quả là quý vị còn nợ 
$986.46.   

Số tiền phải trả trước ngày 2 tháng Ba, 2011 $986.46

Những điều cần làm ngay Duyệt qua thông báo này, và so sánh những thay đổi đối với thông tin trên bản 
khai thuế của quý vị.   
Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi của chúng tôi 
• Trả số tiền $986.46 trước ngày 2 tháng Ba, 2011 để tránh bị phạt thêm và trả 

tiền lời. 

Tiếp theo trang sau…
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Ngày thông báo Ngày 9 tháng Hai, 

2011 
Số an sinh xă hội 999-99-9999 

Trả chi phiếu hay lệnh phiếu cho Ngân Khố Hoa Kỳ. 

• Ghi số An Sinh Xã Hội (999-99-9999), năm trả thuế (2009), và số mẫu đơn (1040) trên tiền trả 
và bất cứ thư tín nào của quý vị. 

0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

s018999546711s 
JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

SỞ THUẾ VỤ 
KANSAS CITY, MMO  64999-0010 
s018999546711s 

Số tiền phải trả trước 
Ngày 2 tháng Ba, 2011 

$986.46 

Trả Tiền 

James & Karen Q. Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 



 

Những điều cần làm ngay – tiếp theo Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi của chúng tôi - tiếp theo 
• Nếu quý vị không thể trả số tiền này, thì nên trả càng nhiều càng tốt và 

lo liệu trả tiền để trả dứt phần còn lại theo thời gian. Viếng thăm 
www.irs.gov và tìm từ chánh: “tax payment options” (lựa chọn trả thuế) 
để biết thêm thông tin về: 
– Thỏa thuận trả theo đợt và số tiền trả—tải về mẫu yêu cầu hoặc tiết 

kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách nộp đơn trực tuyến nếu quý vị 
đủ điều kiện 

– Khấu trừ tự động từ trương mục ngân hàng 
– Khấu trừ lương 
– Trả bằng thẻ tín dụng 
Hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-829-0922 để bàn thảo các lựa 
chọn của quý vị. 

Nếu quý vị không đồng ý với những thay đổi này 
• Gọi số 1-800-xxx-xxxx để duyệt qua trương mục. Quý vị cũng có thể 

liên lạc với chúng tôi qua thư từ. Điền vào phần thông tin liên lạc, tách 
ra, và gởi cho chúng tôi với bất cứ thư tín hay tài liệu nào. 

• Nếu quý vị liên lạc với chúng tôi bằng văn bản trong vòng 60 ngày kể từ 
ngày ghi trên thông báo này thì chúng tôi sẽ bỏ thay đổi trên trương mục 
của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị không thể cung cấp thêm thông tin 
cho thấy cần thay đổi lại và chúng tôi nghĩ rằng thay đổi lại là sai lầm 
thì sẽ chuyển hồ sơ của quý vị đến nơi kiểm toán. Bước này cho quý vị 
quyền khiếu nại chính thức, bao gồm quyền khiếu nại quyết định của 
chúng tôi ở tòa án trước khi phải trả thêm tiền thuế. Sau khi chúng tôi 
chuyển hồ sơ thì nhân viên kiểm toán sẽ liên lạc với quý vị trong vòng 
năm đến sáu tuần để giải thích đầy đủ tiến trình kiểm toán và quyền hạn 
của quý vị. Nếu không liên lạc với chúng tôi trong thời hạn 60 ngày thì 
quý vị sẽ mất quyền khiếu nại quyết định của chúng tôi trước khi trả 
tiền thuế. 
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Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi, xin gọi số 1-800-xxx-xxxx hay viếng thăm 
www.irs.gov. 

 Xin đánh dấu vào đây nếu quý vị có đính kèm bất cứ thư tín nào. Ghi số An 
Sinh Xã Hội (999-99-9999), năm trả thuế (2009), và số mẫu đơn (1040) trên 
bất cứ thư tín nào của quý vị. 

 sáng 
 chiều 

 sáng 
 chiều 

Số điện thoại chính Giờ gọi tốt nhất Số điện thoại thứ hai Giờ gọi tốt nhất 

Thông tin liên lạc 

SỞ THUẾ VỤ 
KANSAS CITY, MMO  64999-0010 
s018999546711s 



 

 

Những điều cần làm ngay – tiếp 
theo 

Nếu quý vị không đồng ý với những thay đổi này - tiếp theo 
• Nếu quý vị không liên lạc với chúng tôi trong vòng 60 ngày, thì thay đổi sẽ không 
được sửa đổi lại và quý vị phải trả thêm tiền thuế. Khi đó quý vị có thể nộp đơn xin bồi 
hoàn. Quý vị phải nộp đơn xin trong vòng ba năm kể từ ngày nộp bản khai thuế, hoặc 
trong vòng hai năm kể từ ngày trả tiền thuế cuối này. 

• Nếu không nghe tin tức gì từ quý vị thì chúng tôi cho là quý vị đồng ý với thông tin 
trong thông báo này.  

Nếu quý vị trả số dư đầy đủ trong vòng 14 ngày qua hay đã lo liệu trả tiền, xin bỏ qua 
thông báo này. 

Nếu chúng tôi không nghe 
tin tức gì từ quý vị 

Nếu quý vị không trả $986.46 trước ngày 2 tháng Ba, 2011, thì tiền lời sẽ tăng lên và có 
thể tính thêm tiền phạt. 

Những thay đổi với bản 
khai thuế 2009 

Có thay đổi thông tin do những điều sau đây: 
• Chúng tôi thay đổi diện nộp thuế của quý vị. Chúng tôi tính lại tiền thuế sử dụng diện 

nộp thuế đơn, dựa theo thông tin trên bản khai thuế của quý vị.  
• Mỗi người thuộc quyền nêu trong bản khai thuế phải có Số An Sinh Xã Hội (Social 

Security Number, hay SSN) hợp lệ hoặc Mã Số Trả Thuế Cá Nhân (Individual 
Taxpayer Identification Number, hay ITIN). Đối với một hay nhiều người thuộc quyền 
của quý vị thì tên họ không đúng với hồ sơ của chúng tôi hay hồ sơ do Ban Điều Quản 
An Sinh Xã Hội cung cấp.   

Do đó chúng tôi không miễn trừ thuế cho một hay nhiều người. Thay đổi này có thể ảnh 
hưởng đến lợi tức chịu thuế, tiền thuế, hay bất cứ các tín thuế nào sau đây: 
– Tín thuế cho Chi Phí Chăm Sóc Trẻ & Người Thuộc Quyền 
– Tín thuế Giáo Dục 
– Tín Thuế Thuế Trẻ Em 
– Tín Thuế cho Trẻ Phụ Trội 

Nếu quý vị, người hôn phối, hay bất cứ người thuộc quyền nào không đủ điều kiện được 
SSN thì quý vị có thể xin Mã Số Đóng Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification 
Number, hay ITIN) do Sở Thuế Vụ cấp bằng cách nộp Mẫu W-7, Đơn Xin Mã Số Đóng 
Thuế Cá Nhân của IRS. Số này cho quý vị nộp bản khai thuế và yêu cầu miễn thuế nhưng 
quý vị sẽ không đủ điều kiện được Tín Thuế Lợi Tức Từ Việc Làm. Quý vị có thể gọi số 
1-800-829-3676 để xin Mẫu W-7 hay tải về từ mạng lưới của chúng tôi tại www.irs.gov. 
• Chúng tôi không cho tất cả hay một phần tín điểm lợi tức thu được (earned income 

credit, hay EIC) của quý vị. Thông tin cung cấp cho thấy một hay nhiều trẻ trên Bản 
EIC, Điểm Lợi Tức Thu Được, không đáp ứng tiêu chuẩn để được tín thuế.    

Cách tính thuế của quý vị Mô tả Cách tính của quý vị Cách tính của IRS 

Tổng số lợi tức điều chỉnh, dòng 37 $31,405.00 $31,405.00 
Lợi tức chịu thuế, dòng 43    12,105.00  22,055.00 
Tổng số thuế, dòng 60    $1,221.00     $2,894.00 

Tiền trả và tín thuế Mô tả  Cách tính của IRS 

Thuế lợi tức khấu trừ, dòng 61    $2,140.00 

Trả tiền thuế ước tính, dòng 62             0.00 

Các tín thuế khác, dòng 63-67, 69, 70                        0.00 
Tổng số tiền trả và tín thuế              $ 2,140.00 

Tiếp theo trang sau…
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Phạt vạ Luật pháp cho phép chúng tôi tính bất cứ tiền phạt hiện hành nào. 

Không nộp  
Ngày  Số tháng trễ Số tiền chưa trả Mức phạt Số tiền

9/15/2010 5 $754.00 5.0% $188.50
 Khi quý vị nộp bản khai thuế sau ngày đến hạn, chúng tôi sẽ phạt lên đến 

5.0% tiền thuế chưa trả mỗi tháng trong không quá 5 tháng hoặc lên đến 
25% số tiền chưa trả. Nếu khai thuế trễ hơn 60 ngày thì chúng tôi có thể 
phạt tối thiểu là $135 hay 100% tiền thuế chưa trả, bất cứ khoản nào ít 
hơn cho bản khai thuế đáo hạn sau ngày 31 tháng Chạp, 2008. Chúng tôi 
tính một phần trong tháng thành trọn tháng. Luật Thuế Vụ Đoạn 6651) 

Bỏ hay giảm tiền phạt 
 

Chúng tôi hiểu rằng có những hoàn cảnh—như khó khăn kinh tế, gia đình 
có người chết, hay mất hồ sơ tài chánh do thiên tai—có thể làm cho quý 
vị khó vuông tròn trách nhiệm của người đóng thuế đúng hạn. 
Nếu quý vị muốn chúng tôi cứu xét để bỏ hay giảm bất cứ tiền phạt nào, 
xin thực hiện những điều sau đây: 
• Nêu rõ tiền phạt quý vị muốn chúng tôi cứu xét • (chẳng hạn như tiền 

phạt nộp trễ 2005). 
• Đối với từng số tiền phạt, giải thích lý do quý vị thấy là cần cứu xét 

lại. 
• Ký tên vào bản xin và gởi qua bưu điện cho chúng tôi. 
Chúng tôi sẽ duyệt xét bản xin và cho quý vị biết là chúng tôi có chấp 
nhận giải thích của quý vị là nguyên nhân chính đáng để giảm hay bỏ số 
tiền phạt hay không. 

Bỏ tiền phạt do thông báo sai bằng văn bản từ 
IRS 

Nếu quý vị bị phạt dựa theo thông báo bằng văn bản từ IRS, thì chúng tôi 
sẽ bỏ tiền phạt nếu quý vị đáp ứng tiêu chuẩn sau đây: 
• Nếu quý vị có yêu cầu IRS thông báo bằng văn bản về vấn đề đặc biệt
• Quý vị cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho chúng tôi 
• Quý vị nhận thông báo bằng văn bản từ chúng tôi 
• Quý vị dựa vào thông báo bằng văn bản và bị phạt dựa theo thông báo 
đó 

Muốn xin bỏ phạt dựa theo thông báo sai bằng văn bản từ chúng tôi, xin 
nộp Đơn Xin Bồi Hoàn và Yêu Cầu Hủy Bỏ (Mẫu 843) cho trung tâm 
dịch vụ IRS nơi quý vị nộp bản khai thuế. Muốn lấy bản mẫu hay tìm 
trung tâm dịch vụ IRS, viếng thăm www.irs.gov hay gọi số 1-800-829-
0922. 
 

Tiếp theo trang sau…
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Tiền lời Luật pháp cho phép chúng tôi tính tiền lời trên số tiền thuế chưa trả từ ngày đáo 
hạn nộp bản khai thuế đến ngày đóng thuế đầy đủ. Tiền lời được tính khi chưa 
trả số tiền đáo hạn, bao gồm tiền phạt, nếu có. (Luật Thuế Vụ Đoạn 6601) 

Thời hạn Số ngày Lãi suất Hệ số lãi suất Số tiền phải trả Tiền lời

04/15/2010–06/30/2010 76 6.0 0.012535919 $942.50 $11.82
06/30/2010–09/30/2010 92 5.0 0.012646750 954.32 12.07
09/30/2010–12/31/2010 92 6.0 0.015195019 966.39 14.68
12/31/2010-02/09/2011 40 5.0 0.005494114 981.07 5.39
Tổng số tiền lời $43.96
 Chúng tôi nhân tiền thuế, tiền phạt và tiền lời chưa trả (số tiền phải trả) cho hệ 

số lãi suất để xác định tiền lời mỗi tam cá nguyệt. 
Thông tin thêm • Viếng thăm www.irs.gov/cp11. 

• Muốn lấy mẫu thuế, xem hướng dẫn, và các ấn phẩm, viếng thăm 
www.irs.gov hay gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 
• Quý vị có nộp bản khai thuế điện tử không? Nộp bản khai thuế điện tử ít có 
nguy cơ bị lỗi toán học dẫn đến thông báo như thông báo này. Quý vị có thể 
nộp khai thuế điện tử. Viếng thăm www.irs.gov/efile để biết thông tin và hướng 
dẫn.  
• Giữ thông báo này để lưu hồ sơ. 
Chúng tôi phải gởi một bản thông báo này cho quý vị và người hôn phối của 
quý vị. Mỗi bản có thông tin như nhau về trương mục chung của quý vị. Nên 
lưu ý: Chỉ trả số tiền hoàn lại một lần 
Nếu cần giúp đỡ, xin cứ liên lạc với chúng tôi. 

 


