
 

 

 

 
 
 

 

Tin nhắn về Mẫu 720 năm 2005 của quý vị

Quý vị đã không nộp tờ khai thuế Mẫu 720 
 

Hồ sơ của chúng tôi cho thấy quý vị 
chưa nộp tờ khai thuế cho kỳ tính thuế 
kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 
2005.  
 
Quý vị phải điền vào mẫu Hồi Đáp 
(Response form), bắt đầu ở Trang 3, rồi 
gởi mẫu đó cho chúng tôi cùng với Mẫu 
720 không trễ hơn ngày 12 tháng Ba, 
2009. 

Quý vị cần làm gì ngay 

Nếu quý vị bắt buộc phải điền Mẫu 720 cho kỳ tính thuế kết thúc vào ngày 31 

tháng Mười Hai, 2005, nhưng chưa làm điều đó 

 Hãy điền vào mẫu Hồi Đáp, bắt đầu ở Trang 3, rồi gởi mẫu đó cho chúng tôi 

cùng với một bản có ký tên và đề ngày của Mẫu 720, trong bao thơ đính kèm.  

 Nên nhớ: Nếu được bồi hoàn tiền thuế, quý vị phải đòi trong vòng 3 năm kể từ 

ngày đáo hạn của tờ khai thuế, hoặc trong vòng 2 năm kể từ ngày trả thuế. 

Nếu quý vị không nghĩ rằng mình phải nộp Mẫu 720 cho kỳ tính thuế kết thúc 

vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2005  

Hãy điền vào mẫu Hồi Đáp, bắt đầu ở Trang 3, để cho biết có bất cứ trường hợp 

nào áp dụng cho quý vị hay không.  Gởi mẫu đó trong bao thơ đính kèm cho chúng 

tôi qua đường bưu điện.    

Nếu chúng tôi không nghe động tĩnh  
gì từ quý vị 

Nếu quý vị chưa nộp tờ khai thuế trước ngày 12 tháng Ba, 2009, hoặc có tranh 

chấp với thông báo này, thì chúng tôi sẽ khai thay quý vị, và tính tiền phạt và tiền 

lời trên khoản thuế đã tính. 

Thông Tin Thêm  Viếng thăm www.irs.gov/cp259. 

 Muốn lấy các mẫu (form), chỉ dẫn, và ấn bản về thuế, hãy viếng thăm 

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

 Lưu giữ thông báo này trong hồ sơ của quý vị. 

Nếu quý vị cần được giúp đỡ, xin cứ tự tiện liên lạc với chúng tôi. 
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Thông Báo CP259 
Kỳ tính thuế Ngày 31 tháng Mười Hai, 

2005 
Ngày thông báo Ngày 2 tháng Ba, 2009 
Mã số sở làm XX-XXXXXXX 
Liên lạc với chúng tôi Điện thoại: 1-800-829-0922
Chọn mã số XX 
Trang 1 trên 4 
Mã vạch ADR  

 

s018999546711s 

JOHN SMITH AND COMPANY 
123 N HARRIS ST 
HARVARD, TX 12345 

Còn tiếp ở mặt sau…



 

 

 

 

Thông Báo CP259
Kỳ tính thuế Ngày 31 tháng 

Mười Hai,2005
Ngày thông báo Ngày 2 tháng Ba, 

2009
Mã số sở làm XX-XXXXXXX
Chọn mã số XX
Trang 2 trên 4 



 

 

 

 

                                                   
Mã vạch ADR  

 

 

Thông Báo CP259 

Kỳ tính thuế Ngày 31 tháng Hai, 
2005 

Ngày thông báo Ngày 2 tháng Ba, 
2009 

Mã số sở làm XX-XXXXXXX 

Chọn mã số XX 

Trang 3 trên 4  
INTERNAL REVENUE SERVICE 
OGDEN, UT 84201-0038 
S018999546711S 

0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

Mẫu Hồi Đáp cho 
Mẫu 720 

Điền cả hai mặt của mẫu này rồi gởi cho 
chúng tôi cùng với tờ khai thuế trong bao thơ 
đính kèm. Nhớ là phải để sao cho nhìn thấy 
địa chỉ của chúng tôi qua ô giấy kiếng.  

Ghi thông tin liên lạc của quý vị 
Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi, xin ghi những thay đổi bên dưới. 

John Smith Foundation 

123 N Harrison St 

Harvard, TX 12345 
 sáng 
 chiều 

 sáng 
 chiều 

Số điện thoại liên lạc 
chánh 

Giờ thuận tiện nhất để 
gọi 

Số điện thoại liên lạc dự 
phòng 

Giờ thuận tiện 
nhất để gọi 

1. Cho biết có bất cứ trường hợp nào 
sau đây áp dụng cho quý vị hay 
không 

 

Nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế rồi Tôi đã nộp tờ khai thuế cho kỳ tính thuế kết thúc vào ngày 31 tháng Mườ
Hai, 2005, và tôi đính kèm một bản có ký tên và đề ngày của tờ khai đó
kiểm chứng.   

(Các) tên ghi trong tờ khai   

Mã số sở làm (employer idenrification number, hay EIN) ghi trong tờ khai  
EIN này có khác với mã số ghi trong thông báo này hay không? � Có � Không 

 

(Các) mẫu đã nộp             (Các) kỳ tính kết thúc vào ngày              Ngày nộp tờ 

khai thuế 
Nếu quý vị đang nộp trễ  Tôi đính kèm một bản có ký tên và đề ngày của tờ khai thuế cho kỳ 

tính thuế kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2005 (kèm thêm mọi 
lịch trình và tài liệu đính kèm). 

Giải thích tại sao quý vị nộp trễ. 
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     Tiếp theo trang sau… 



 

 

Nếu quý vị không nghĩ rằng mình phải 
nộp tờ khai thuế cho kỳ tính thuế kết 
thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2005 

Giải thích tại sao quý vị không nghĩ rằng mình cần phải nộp tờ khai 
thuế vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2005. 

 Doanh thương của tôi đã ngừng hoạt động vào ngày:  
______________ 

 Doanh thương của tôi đã khai theo tên khác: ______________ 
 Doanh thương của tôi đã khai theo EIN khác: 

________________ 
 Doanh thương của tôi không có hoạt động nào trong thời kỳ nêu 

trên.  
 Lý do không khai khác (ghi giải thích bên dưới; đính kèm thêm tờ 

giấy khác nếu cần thiết). 
 

 

 

 

 

Nếu quý vị đã được ghi có hoặc đã trả 
tiền hay ký thác rồi 

 Tôi được ghi có /tiền trả/tiền ký thác và muốn dùng cho loại sau 
đây:  

 
Loại đơn khai thuế              (Các) kỳ tính thuế              Mã số sở làm (EIN) 

 

 
Loại đơn khai thuế              Kỳ tính thuế              Mã số sở làm (EIN) 

Lưu ý:  Quý vị phải nộp tờ khai thuế mới được ghi có (credit) dù không bắt buộc phải 
nộp.  

HOẶC: 

 Tôi muốn được ghi có này là chi phiếu bồi hoàn.   
Lưu ý:  Quý vị phải nộp tờ khai thuế mới đủ tiêu chuẩn được hoàn trả dù không bắt 
buộc phải nộp.   

2. Xin ký tên rồi gởi mẫu này cho   
      chúng tôi 

Chiếu theo các hình phạt pháp luật về tội khai gian, theo tất cả hiểu 
biết của tôi, thông tin trong mẫu này đúng đắn và đầy đủ. 

 

Chữ ký                         Chức vụ                                                            Ngày 

 

Thông Báo CP259
Kỳ tính thuế Ngày 31 tháng 

Mười Hai, 2005
Ngày thông báo Ngày 2 tháng Ba, 

2009
Mã số sở làm XX-XXXXXXX
Chọn mã số XX
Trang 4 trên 4 

Cho biết có bất cứ trường hợp nào sau đây áp 
dụng cho quý vị hay không—(tiếp theo) 

 


