
 

 

 

Chúng tôi chấp thuận lựa chọn Hãng loại S của quý vị 

Quý vị được xem như Hãng loại S kể từ  
Ngày 1 tháng Giêng, 2012 
 

Chúng tôi chấp thuận lựa chọn Hãng loại S của 
quý vị. Quý vị đệ nộp trễ, vì vậy thời điểm sớm 
nhất để được xem như Hãng loại S là ngày 1 
tháng Giêng, 2012.  

Kết quả là niên thuế sẽ kết thúc vào tháng Mười 
Hai, và quý vị được xem như Hãng loại S kể từ 
ngày 1 tháng Giêng, 2012.  

Những điều cần làm 

Nếu quý vị đồng ý là mình đệ nộp trễ 
Quý vị không phải làm gì cả. 
 
Nên xem lại thông báo này để hiểu rõ một vài nghĩa vụ và trách 
nhiệm của hãng loại S. 
 
Nếu quý vị nghĩ mình đệ nộp kịp thời 
Hãy gởi lại bản sao Mẫu đơn 2553, Lựa Chọn của Hãng Thương Mại 
Cỡ Nhỏ, cùng với con dấu IRS xác chứng đã nhận, Thông Báo Chấp 
Thuận, hoặc biên lai bưu phẩm bảo đảm. 
 

 

            Còn tiếp ở mặt sau… 
 

Department of Treasury (Bộ Ngân Khố) 
IRS (Sở Thuế Vụ) 
Ogden UT 84201-0038 
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Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi thì nên gọi số 1-800-829-0922 hoặc đến 
viếng www.irs.gov. 
 Nên đánh dấu vào đây nếu quý vị có đính kèm bất cứ thư tín nào.  

Viết số danh bộ sở làm của quý vị , kỳ tính thuế (31 
tháng Ba, 2012), và số mẫu đơn (1040) vào bất cứ thư tín nào. 
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Những điều cần làm - tiếp theo Nếu quý vị không đệ nộp kịp thời hoặc không thể chứng minh mình 
đệ nộp kịp thời 
Vẫn có thể được miễn giảm - nên đến www.irs.gov/cp261 để xem tiêu 
chuẩn đòi hỏi. 
 
Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn được miễn giảm thì hãy gởi những tài liệu 
sau đây cho chúng tôi: 
1. Mẫu đơn 2553 đã điền đủ và ký tên, cùng với dòng chữ “Nộp theo 

Thủ Tục Thuế Vụ 2003-43” hoặc “Nộp theo Thủ Tục Thuế Vụ 97-
48” ghi ngay đầu mẫu này. Trên Mẫu đơn 2553 phải có chữ ký của 
viên chức được ủy nhiệm và tất cả cổ đông.  

2. Bản tường trình lý do quý vị không thể nộp Mẫu đơn 2553 trước 
thời hạn chót ban đầu đối với lựa chọn. 

3. Bản tuyên bố từ mọi cổ đông - hay cựu cổ đông từng sở hữu cổ 
phần trong khoảng từ ngày lựa chọn có hiệu lực và ngày nộp hồ 
sơ về lựa chọn đó - rằng họ đã trình báo lợi tức (trên mọi tờ khai 
liên quan), đúng với lựa chọn lập Hãng loại S, trong năm có lựa 
chọn và suốt tất cả các năm kế tiếp. 

 
Nếu quý vị xét thấy mình không hội đủ tiêu chuẩn được miễn giảm theo 
điều tham chiếu nêu trên, thì có thể đệ đơn yêu cầu gởi Thư Quyết Định 
Riêng (Private Letter Ruling, hay PLR). Muốn biết thêm thông tin thì nên 
đến www.irs.gov/cp261.  

Hãy nhớ kỹ Trả tiền công dịch vụ cho cổ đông kiêm nhân viên: 
 Phải xác định mức lương hợp lý khi cổ đông kiêm nhân viên của hãng 

loại S cung cấp dịch vụ cho hãng. 
 Khi cung cấp dịch vụ cho hãng loại S, tiền công của cổ đông kiêm 

nhân viên được xem là lương bổng, và phải nộp thuế việc làm. 
 Chúng tôi có thể xem phần phân chia cho cổ đông là lương bổng nếu 

chi trả phần phân chia này thay cho tiền thù lao hợp lý (Quyết Định 
Thuế Vụ 74-44). 
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Hãy nhớ kỹ - tiếp theo Quý vị phải báo cho cổ đông biết là họ cần phải theo dõi căn bản 
cổ phần và nợ nần 
Cổ đông có trách nhiệm chiết tính căn bản cổ phần và nợ nần của 
mình trong hãng. Hãy nhắc nhở cổ đông về quy định này. 
 
Cổ đông cần phải biết căn bản cổ phần và nợ nần của mình khi hãng 
loại S: 
 dàn trải khoản thua lỗ mất mát và/hoặc mục khấu trừ cho các cổ 
đông. 
– Muốn khai khoản thua lỗ hay khấu trừ này thì cổ đông cần phải 

chứng tỏ mình có căn bản cổ phần và/hoặc nợ nần thích đáng. 
 dàn trải phần phân chia phi cổ tức cho cổ đông. 

- Muốn xác định phần phân chia có bị đánh thuế hay không thì cổ 
đông cần phải chứng tỏ mình có căn bản cổ phần thích đáng. 

 hoàn trả tiền vay giảm căn cho cổ đông. 
- Muốn xác định có lời khi được hoàn tiền cho vay hay không thì cổ 
đông phải biết căn bản nợ nần của mình. 

 
HOẶC 

 Khi cổ đông phát mãi cổ phần hãng loại S của mình. 
- Cổ đông phải biết căn bản cổ phần của mình để xác định có lời 

hay lỗ khi phát mãi cổ phần. 
 

Thông tin thêm  Nên viếng thăm www.irs.gov/cp261. 
 Muốn biết thêm thông tin thì nên xem các Mẫu đơn 1120S, 2553, và 

Bản khai K-1, cùng với phần hướng dẫn tương ứng. 
 Muốn lấy các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn bản thuế vụ thì nên đến 

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