
 

 

 

 

 
 
 

 

Department of Treasury (Bộ Ngân Khố) 
IRS (Sở Thuế Vụ) 
PO Box 16335 
Philadelphia, PA 19114-8588 

Mã Vạch 2D 
Thông Báo CP2000 
Niên Thuế 2006 
Ngày thông báo Ngày 19 tháng Sáu, 2008 
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Số kiểm soát AUR 99999-9999 
Liên lạc với chúng tôi Điện thoại 1-800-829-8310 

Điện sao   1-215-516-2335 
Trang 1 trên 6  
  
Mã Vạch AUR  

s018999546711s 

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

Những thay đổi đề nghị ở Mẫu 1040 cho năm 2006

Khoản tiền phải trả: $2,289.00 
 

Thông tin lợi tức và chi trả trong hồ sơ của chúng 
tôi (lấy từ các nguồn như hãng sở hoặc định chế 
tài chánh) không phù hợp với thông tin quý vị 
trình báo trên tờ khai thuế.  Nếu thông tin của 
chúng tôi là đúng thì quý vị còn nợ $2,289.00 (kể 
cả tiền lời), và cần phải trả hết không quá hạn 
chót là ngày 16 tháng Bảy, 2008.   

Tóm lược những thay đổi trù định 

Nợ thuế của quý vị $2,519.00

Chi trả  -410.00

Lãi phí 180.00

Số tiền phải trả trước  
ngày 16 tháng Bảy, 2008 

$2,289.00

 
   

Những điều cần làm ngay Xem lại thông báo này và so sánh thay đổi của chúng tôi với thông tin 
trên tờ khai thuế năm 2006 của quý vị. 
Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi chúng tôi đã thực hiện 
 Hãy điền đầy đủ, ký tên và đề ngày vào mẫu Hồi Đáp ở Trang 5 rồi gởi 

qua bưu điện cùng với khoản chi trả $2,289.00 sao cho chúng tôi nhận 
được không quá hạn chót là ngày 16 tháng Bảy, 2008.   

 Nếu quý vị không thể chi trả khoản tiền đáo hạn thì hãy cố gắng xoay 
sở vào lúc này rồi dàn xếp cách trả tiền để trang trải hết phần còn lại 
dần theo thời gian. Nếu quý vị muốn xin áp dụng chương trình trả góp 
thì gởi mẫu Hồi Đáp VÀ Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Dần đã điền đầy đủ 
(Mẫu 9465). Nên tải lấy Mẫu 9465 từ www.irs.gov hoặc gọi số 1-800-
829-3676 để xin một bản. Quý vị cũng có thể tiết kiệm thì giờ và tiền 
bạc bằng cách đệ đơn trực tuyến, nếu hội đủ tiêu chuẩn. Nên đến 
viếng www.irs.gov và tìm từ ngữ chánh: “tax payment options” (các lựa 
chọn trả thuế) để biết thêm thông tin về: 
– Thỏa thuận chi trả và trả dần 
– Khấu trừ tiền lương 
– Chi trả bằng thẻ tín dụng 
Hoặc gọi chúng tôi theo số 1-800-829-8310 để bàn thảo về các lựa 
chọn của quý vị.  

Nếu quý vị không đồng ý với những thay đổi 
 Hãy điền đầy đủ vào mẫu Hồi Đáp ở Trang 5 rồi gởi cùng với bản khai 

trình đã ký tên và mọi tài liệu dẫn chứng lời khai sao cho chúng tôi 
nhận được không quá hạn chót là ngày 16 tháng Bảy, 2008.   

Nếu chưa có hồi âm từ quý vị Nếu chúng tôi chưa nhận được hồi đáp của quý vị tính đến hết ngày 16 
tháng Bảy, 2008, thì sẽ gởi Thông Báo Thiếu Hụt theo Quy Chế cho quý 
vị, tiếp theo là hóa đơn chót có ghi số tiền trù định phải trả.  Trong thời 
gian đó tiền lời sẽ tăng lên, và có thể sẽ áp dụng tiền phạt.      

Còn tiếp ở mặt sau…



 

 

 

Những thay đổi ở tờ khai thuế năm 2006 của quý vị 

Lợi tức và các khoản khấu trừ của quý vị Đã ghi trên tờ khai IRS chỉnh lại  Chênh lệch
Lương bổng         $18,000 $30,075 $12,075 

Lợi tức khác      0 592 592 

Thù lao cho người không phải là nhân viên      0 1,875 1,875 
Chênh lệch lợi tức thuần  $14,542

Những khấu trừ khác                               12,000 11,709 291

Khấu giảm thuế tư doanh 0 -132 -132

Chênh lệch khấu trừ thuần   159

Thay đổi ở lợi tức phải nộp thuế   $14,701 

Chiết tính tiền thuế của quý vị Đã ghi trên tờ IRS chỉnh lại  Chênh lệch
Lợi tức phải nộp thuế, dòng 43 $32,000 $46,701 $14,701

Thuế, dòng 44 4,000 6,254 2,254

Thuế tư doanh, dòng 58 0 265 265
Thuế tổng cộng, dòng 63 $4,000 $6,519 $2,519

Nợ thuế của quý vị   $2,519 

Chi trả Đã ghi trên tờ IRS chỉnh lại  Chênh lệch
Khấu lưu thuế lợi tức, dòng 64 $8,745 $9,155 -$410

Tổng tiền trả  -$410

  

Giải thích những thay đổi ở Mẫu 
1040 cho năm 2006 

Đoạn này cho biết cụ thể IRS đã nhận thông tin nào về lợi tức của quý vị do 

người khác báo lại (kể cả hãng sở, ngân hàng, nơi cho vay nợ mua nhà, 

v.v...).  Thông tin này không phù hợp với những gì quý vị đã trình báo trên tờ 

khai thuế của mình. 

Hãy dùng bảng để so sánh dữ liệu IRS nhận được từ người khác với thông 

tin quý vị tường trình trên tờ khai thuế của mình và xem chỗ nào có chênh 

lệch. Trong bảng có thể có cả các khoản đã trình báo lẫn chưa trình báo để 

quý vị dễ xem lại phần lợi tức của bản thân. 

Thuế đã tạm thu 

Nhận từ                    Địa chỉ Thông tin trong trương mục Đã ghi trên tờ khai thuế Do người khác trình báo lên IRS Chênh lệch 
Hãng Sở A 20 Clinton Street 

Hanson, CT  99999 
SSN 999-99-9999 
Mẫu W-2 

 $8,745  

Hãng Sở B 10 Clinton Street 
Hanson, CT  99999 

SSN 999-99-9999 
Mẫu W-2 

 $410  

Tổng tiền thuế 
đã tạm thu 

  $8,745 $9,155 $410 

Lương bổng 

Nhận từ                    Địa chỉ Thông tin trong trương mục Đã ghi trên tờ khai thuế Do người khác trình báo lên IRS Chênh lệch 
Hãng Sở A 20 Clinton Street 

Hanson, CT  99999 
SSN 999-99-9999 
Mẫu W-2 

 $18,000  

Hãng Sở B 10 Clinton Street 
Hanson, CT  99999 

SSN 999-99-9999 
Mẫu W-2 

 $12,075  

Tổng lương bổng   $18,000 $30,075 $12,075 

Mã Vạch 2D 
Thông Báo CP2000 
Niên Thuế 2006 
Ngày thông báo Ngày 19 tháng Sáu, 2008 
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Trang 2 trên 6  



 

 

 

 

Thù lao cho người không phải 
là nhân viên 

Nhận từ                             Địa chỉ Thông tin trong trương mục 
Đã ghi trên tờ 

khai thuế 
Do người khác trình 

báo lên IRS Chênh lệch 
Bên Chi Trả 
(Payer) và 
Cộng Sự 

80 Fleming Hill 
Chambers, CT 00000 

SSN 999-99-9999 
Mẫu 1099-MISC 

$0 $1,875 $1,875 

Lợi tức khác 

Nhận từ                             Địa chỉ Thông tin trong trương mục 
Đã ghi trên tờ 

khai thuế 
Do người khác trình 

báo lên IRS Chênh lệch 
Sòng Bạc 
Payer 

25 Lubbock Hill, 
Suite 25A 
Chambers, CT  00000 

SSN 999-99-9999 
Mẫu W-2G 

$0 $592 $592 

 Lợi tức xác định sai 

Nếu bất cứ lợi tức nào ghi trong thông báo này không phải của quý vị thì hãy cho chúng 

tôi biết họ tên, địa chỉ và số an sinh xã hội của người nhận lợi tức.  Nên báo cho bên chi 

trả biết để họ chỉnh lại hồ sơ và ghi đúng họ tên cùng với số an sinh xã hội của người 

thật sự nhận lợi tức, nhờ đó những lần tường trình sau này sẽ chính xác. 

Chưa nhận được Mẫu W-2 hoặc 1099 

Luật pháp đòi hỏi quý vị phải khai báo đúng lợi tức của mình.  Nếu bên chi trả không gởi 

khai trình lợi tức hàng năm cho quý vị (Mẫu W-2, Mẫu 1099, v.v...) thì quý vị phải dùng 

thông tin mình có (cùi phiếu lương, khai trình lợi tức hàng tháng, phiếu ký thác, v.v...) để 

ước tính tổng lợi tức đã hưởng trong năm.   

Danh Mục A, giới hạn tỷ lệ phần trăm những khấu trừ khác 

Những khấu trừ khác được giảm bằng 2% tổng lợi tức đã điều chỉnh (Mẫu 1040, dòng 

37).  Chúng tôi tính lại tổng lợi tức đã điều chỉnh nên cũng tính lại những khấu trừ khác 

của quý vị.  

Thuế tư doanh đánh trên lợi tức tư doanh (self-employment, hay SE) 

Nói chung khoản Tư Doanh (SE) bao gồm thù lao cho người không phải là nhân viên 

cùng với lợi tức khác từ việc làm khiếm nhiệm hay toàn nhiệm, và bị đánh Thuế Tư 

Doanh. Chúng tôi tính Thuế Tư Doanh theo lợi tức SE thuần trình báo trên tờ khai thuế 

và/hoặc theo lợi tức SE chưa trình báo hết. Thuế Tư Doanh gồm chứa Thuế An Sinh Xã 

Hội 12.4% và Thuế Medicare 2.9%. (Ngay cả khi quý vị đã trả khoản Thuế An Sinh Xã 

Hội tối đa thì vẫn phải nộp Thuế Medicare phụ trội.) Việc khấu trừ một nửa Thuế Tư 

Doanh được dựa trên những thay đổi chúng tôi đã thực hiện đối với phần Thuế Tư 

Doanh của quý vị. Nếu quý vị là nhân viên thì phải nộp thuế lợi tức và phần chia sẻ thuế 

An Sinh Xã Hội (6.2%) và thuế Medicare (1.45%). Trương mục an sinh xã hội của quý vị 

sẽ được nhập số tiền bằng với lợi tức Tư Doanh có ghi trong thông báo này. 

Khấu lưu khai lố 

Hồ sơ của chúng tôi cho thấy quý vị được một khoản khấu lưu ít hơn so với số tiền ghi 

trên tờ khai thuế.  Nên gởi cho chúng tôi một bản Mẫu W-2, 1099 và/hoặc tài liệu dẫn 

chứng khấu lưu lố từ (các) bên chi trả để xác minh phần tạm thu phụ trội ghi trên tờ khai 

thuế của quý vị.
 

 

Mã Vạch 2D 
Thông Báo CP2000 
Niên Thuế 2006 
Ngày thông báo Ngày 26 tháng Hai, 2008
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Trang 3 trên 6  

Còn tiếp ở mặt sau…



 

 

 

 

Những bước kế tiếp  Quý vị không cần phải nộp tờ khai thuế đã đính chính cho 2006 Chúng tôi 

sẽ chỉnh sửa khi nhận được hồi đáp của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị 

muốn nộp tờ khai thuế đã đính chính (Mẫu 1040X) thì ghi “CP2000” trên 

đầu tờ khai thuế liên bang đã đính chính (Mẫu 1040X) rồi kẹp vào sau mẫu 

Hồi Đáp đã điền đầy đủ.   Nên đến www.irs.gov để tải lấy Mẫu 1040X hoặc 

gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 

 Nên nộp tờ khai thuế đã đính chính (Mẫu 1040X) cho bất cứ niên thuế nào 

khác cũng có lỗi giống như vậy.    

 Chúng tôi gởi thông tin về những thay đổi này cho cơ quan thuế cấp tiểu 

bang và địa phương, vì vậy nếu áp dụng những thay đổi chúng tôi định 

thực hiện thì hãy nộp tờ khai thuế tiểu bang hoặc địa phương đã đính 

chính càng sớm càng tốt. 

  

Lãi phí Theo quy định của luật pháp, chúng tôi phải tính tiền lời trên khoản thuế 
chưa trả từ ngày tờ khai đáo hạn đến ngày trả hết toàn bộ thuế. Sẽ lấy lời 
khi còn số tiền đáo hạn chưa trả, kể cả tiền phạt (nếu có). (Luật Thuế Vụ, 
đoạn 6601) 

 Diễn giải Khoản tiền

Tổng tiền lời $180.00
 
Bảng bên dưới cho biết các mức lãi suất dùng để chiết tính khoản lời trên số 
tiền đáo hạn chưa trả. Muốn biết cách tính tiền lời chi tiết thì nên gọi số 1-
800-829-8310. 

Thời kỳ Lãi suất

Ngày 1 tháng Bảy, 2006–Ngày 31 tháng Mười Hai, 2007 8%
Ngày 1 tháng Giêng, 2008–Ngày 31 tháng Ba, 2008 7%
Ngày 1 tháng Tư, 2008–Ngày 30 tháng Sáu, 2008 6%
Ngày 1 tháng Bảy, 2008–Ngày 30 tháng Chín, 2008 5%
Ngày 1 tháng Mười, 2008–Ngày 31 tháng Mười Hai, 2008 6%

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, 2009 5%

Thông tin thêm  Gọi TeleTax theo số 1-800-829-4477 và chọn chủ đề 652. 

 Nên đến viếng www.irs.gov/cp2000. Quý vị cũng có thể thấy những mục 

trực tuyến sau đây:  Tờ Khai Thuế Cá Nhân tại Hoa Kỳ Đã Đính Chính 

(Mẫu 1040X). 

 Muốn lấy các biểu mẫu, chỉ dẫn và ấn phẩm về thuế thì nên đến viếng 

www.irs.gov hoặc gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 

 Xem lại Ấn Phẩm 3498-A (Tiến Trình Kiểm Xét) đi kèm. 

 Hãy lưu giữ thông báo này trong hồ sơ của quý vị. 

 

Nếu quý vị cần được trợ giúp thì cứ tự tiện liên lạc với chúng tôi. 
  

Mã Vạch 2D 
Thông Báo CP2000 
Niên Thuế 2006 
Ngày thông báo Ngày 19 tháng Sáu, 2008 
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Trang 4 trên 6  



 

 

 

 

 

                                                                                                     [AUR BAR CODE] 
 

IRS (SỞ ThuẾ VỤ) 
PO BOX 105404 
ATLANTA, GA 30348-5404 

 Xếp tại đây 

Mẫu Hồi Đáp 

Hãy điền đầy đủ vào cả hai mặt của biểu mẫu rồi 
dùng bao thư đính kèm để gởi sao cho chúng tôi 
nhận được không quá hạn chót là ngày 16 tháng 
Bảy, 2008. Nhớ là phải để sao cho nhìn thấy địa 
chỉ của chúng tôi qua ô giấy kiếng.   

Muốn xin thêm thì giờ để hồi đáp thì gọi chúng 

tôi theo số 1-800-829-8310. Nên nhớ:  Sẽ thu 

tiền lời phụ trội vào thời kỳ đó nếu dữ liệu trong 

thông báo này vẫn đúng.   

Ghi thông tin liên lạc của quý vị 
Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi thì nên điều chỉnh phần dưới đây.   

James & Karen Q. Hinds 

22 Boulder Street 

Hanson, CT 00000-7253 
 

 sáng 
 chiều 

 sáng 
 chiều 

Điện thoại chánh Giờ thuận tiện nhất để gọi Điện thoại phụ Giờ thuận tiện nhất để gọi 

1. Nêu rõ quý vị đồng ý hay không đồng ý 

 

 Tôi đồng ý với mọi thay đổi 
Tôi đồng ý với những thay đổi ở tờ khai thuế năm 2006 của mình, 
và hiểu rằng:  
 Tôi nợ $2,289.00 tiền thuế phụ trội, tiền điều chỉnh chi trả, và 

tiền lời.  
 Luật pháp đòi hỏi IRS phải thu tiền lời trên các khoản thuế chưa 

trả hết toàn bộ tính đến hạn chót là ngày 15 tháng Tư, 2007.  
 IRS sẽ tiếp tục thu tiền lời cho tới khi tôi trả hết toàn bộ khoản 

thuế. Cũng có thể áp dụng một số dạng tiền phạt.  
 Tôi chỉ có thể chất vấn những thay đổi này tại Tòa Án Thuế Vụ 

Hoa Kỳ nếu IRS xét thấy tôi còn nợ thuế phụ trội cho năm 2006 
sau ngày ký tên vào mẫu này. 

 Tôi có thể nộp đơn đòi hoàn tiền vào một ngày trễ hơn.  

Nên ký tên rồi gởi trả mẫu này cùng với tiền chi trả. 
  

Chữ ký                                                                                    Ngày 

Chữ ký của người hôn phối                          

Mã Vạch 2D 
Thông Báo CP2000 
Niên thuế 2006 
Ngày thông báo Ngày 19 tháng Sáu, 2008
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Số kiểm soát AUR 99999-9999 
Trang 5 trên 6 
 

 

Department of Treasury (Bộ Ngân Khố) 
IRS (Sở Thuế Vụ) 
PO BOX 16335 
Philadelphia, PA 19114-8588 

Còn tiếp ở mặt sau…



 

 

 

 

Nêu rõ quý vị đồng ý hay không đồng ý - Tiếp theo 

 

 Tôi không đồng ý với một vài hoặc tất cả những thay đổi 
Nên gởi trả mẫu này và gộp thêm bản khai báo có chữ ký của quý vị, trong 
đó trình bày quý vị không đồng ý với điều gì.  Cũng cần gộp cả bản sao bất 
cứ tài liệu nào, chẳng hạn như W-2, 1099 đã chỉnh sửa, hoặc những biểu 
mẫu còn thiếu dùng để minh chứng lời khai của quý vị.  

Lưu ý:  Quý vị có thể gởi tài liệu qua điện sao đến số 1-215-516-2335.  

 

Chữ ký                                                                                    Ngày 

 
Chữ ký của người hôn phối                                                     Ngày 

 

2. Nêu rõ lựa chọn chi trả 

 

Tôi có đính kèm (đánh dấu tất cả các mục áp dụng): 
 Toàn bộ chi trả $2.289.00 
 Một phần chi trả $  ........................  
 Không chi trả 
 Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Dần (Mẫu 9465) đã điền đầy đủ 
 Hãy ghi số An Sinh Xã Hội của quý vị (xxx-xx-xxxx), niên thuế 

(2006) và số thông báo (CP2000) trên tiền trả và mọi thư tín.  
 Hãy ghi nơi nhận chi phiếu hoặc lệnh phiếu là Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.

3. Ủy nhiệm tùy chọn Nếu quý vị muốn ủy nhiệm người khác ngoài bản thân, muốn liên 
lạc với IRS về thông báo này, thì nên ghi thông tin về người đó rồi 
ký tên và đề ngày. 

Thẩm quyền được trao bị giới hạn như nêu rõ trong phần tuyên bố bên trên dòng có chữ ký. Có 

thể người liên lạc sẽ không: ký tên vào tờ khai thuế, ký kết thỏa thuận, hoặc đại diện cho quý vị 

theo cách khác trước IRS. Nếu quý vị muốn chỉ định người được ủy nhiệm nới rộng thì nên xem 

Ấn Phẩm 947 của IRS, Hành Nghề trước IRS và Giấy Ủy Quyền. 

 
Họ và tên của người được ủy nhiệm 
 

Địa chỉ 
 

Thành phố                               Tiểu bang                   Quốc gia                Bưu 
chánh 
  

Tôi ủy nhiệm cho người nêu tên bên trên bàn thảo và cung cấp 
thông tin cho IRS về thông báo này.  

 sáng 
 chiều 

 sáng 
 chiều 

Điện thoại chánh Giờ thuận tiện nhất để gọi Điện thoại phụ Giờ thuận tiện nhất để gọi 

 
Chữ ký                                                                                    Ngày 

   Chữ ký của người hôn phối                                                     Ngày 

 
 

Mã Vạch 2D 
Thông Báo CP2000 
Niên thuế 2006 
Ngày thông báo Ngày 19 tháng Sáu, 2008
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Trang 6 trên 6 
 

 


