
  
Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
Ogden, UT 84201-0016 

 

Thông báo                    CP120 
Thời gian đóng thuế    Tháng 99, 9999 
Ngày thông báo           Tháng 99, 9999 
Số ID hãng làm              99-9999999 
Liên lạc                         ĐT 1-801-620-6348 
                                        (không phải số miễn phí) 
                                        Fax 1-801-620-3253 
                                        (không phải số miễn phí) 

01899954671 
JOHN SMITH 
ABC COMPANY 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

Trang 1 trên 2 

Lời nhắn quan trọng về Mẫu 999-99 trong Tháng 99, 9999  
Đòi hỏi xác nhận tình trạng miễn thuế  

Khi điền vào Mẫu 999-99, quý vị cho 
biết tổ chức của mình được hưởng 
tình trạng miễn thuế của Sở Thuế Vụ. 
Tuy nhiên, chúng tôi không có hồ sơ 
xác nhận tổ chức của quý vị được 
miễn thuế. Muốn xác nhận tình trạng 
khai thuế của tổ chức, làm theo chỉ 
dẫn trong thông báo này. Nếu không, 
phải xin được miễn thuế, hoặc nộp tờ 
khai thuế đúng.  

Những điều cần làm 
Gởi bưu điện hay gởi fax cho chúng tôi một bản thư xác nhận tình 
trạng miễn thuế mà Sở Thuế Vụ đưa cho quý vị hay tổ chức chánh 
của quý vị. Dùng địa chỉ hay số fax ghi ở phía trên thông báo này.  

Nếu quý vị muốn xin hưởng tình trạng miễn thuế 
Điền vào đơn xin phù hợp cho tổ chức của quý vị:  

• Tổ chức 501(c)(3) điền Đơn Xin Xác Nhận Miễn Thuế theo Đoạn 
501(c)(3) của Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code) (Mẫu 1023). 

• Tổ chức 501(a) điền Đơn Xin Xác Nhận Miễn Thuế theo Đoạn 
501(a) (Mẫu 1024) và Lệ Phí Người Sử Dụng cho Yêu Cầu Thư 
Xác Nhận Tổ Chức Miễn Thuế (Mẫu 8718).  

• Nộp đơn xin đã điền cùng với ngân phiếu hay lệnh phiếu cho lệ 
phí người sử dụng cho: 
Internal Revenue Service  
P.O. Box 12192 
Covington, KY 41012-0192 

Nếu quý vị cần được giúp đỡ nộp đơn xin, hãy xem qua Tình Trạng 
Miễn Thuế cho Tổ Chức (Ấn phẩm 557), hay gọi cho đại diện IRS 
theo số miễn phí 1-877-829-5500. Tải đơn xin, mẫu, và chỉ dẫn từ 
mạng lưới www.irs.gov, hay gọi số 1-800-829-3676 để xin những bản 
này.  

• Tờ Khai Thuế Lợi Tức Công Ty Hoa Kỳ (Mẫu 1120), hay  

Nếu quý vị không đủ điều kiện hay không muốn nộp đơn xin tình 
trạng miễn thuế 
Điền và nộp mẫu thuế lợi tức liên bang thích hợp: 

• Tờ Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ cho Tài Sản và Tín 
Thác (Mẫu 1041).  

Tải các mẫu và chỉ dẫn từ www.irs.gov, hay gọi số  
1-800-829-3676 để xin những bản này. 

Tiếp theo trang sau…
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Thông tin thêm • Viếng mạng lưới www.irs.gov/cp120.  
• Muốn xin các mẫu thuế, gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).  
• Giữ thông báo này để lưu hồ sơ.  
Nếu cần giúp đỡ, xin cứ liên lạc với chúng tôi. 


