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Department of Treasury 
Internal Revenue Service 
PO BOX 16335 
Philadelphia, PA 19114-0439   

01899954671 
James & Karen q. Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Lời nhắn về Mẫu 1040 năm 2006  

Ngân phiếu hoàn trả thuế cho quý vị bị gởi trả lại cho chúng tôi

Ngân phiếu hoàn trả thuế của Mẫu 
1040 năm 2006 đã được gởi qua bưu 
điện cho quý vị theo địa chỉ ở trên, 
nhưng bị gởi trả lại cho chúng tôi do 
Sở Bưu Điện Hoa Kỳ không phát 
được. Quý vị cần cập nhật địa chỉ để 
chúng tôi gởi ngân phiếu hoàn trả thuế 
cho quý vị. 

Những điều cần làm 
Cập nhật địa chỉ bằng cách thực hiện một trong những điều sau: 
• Vào www.irs.gov, và  bấm vào “where’s my refund?” (Tiền hoàn trả ở 

đâu?). Quý vị cần có số An Sinh Xã Hội, tình trạng nộp đơn, và số tiền 
bồi hoàn để hoàn tất thay đổi địa chỉ trực tuyến. 

•  phần thông tin liên lạc, tách ra, và gởi trả lại cho chúng tôi 
trong bao thư đính kèm. Nhớ ký tên và ghi số An Sinh Xã Hội hợp lệ 
cho mỗi người hôn phối. 

Điền vào

• Gọi cho chúng tôi theo số 1-800-829-8374.
  

• Viếng mạng lưới www.irs.gov/cp31.  
• Giữ thông báo này để lưu hồ sơ.  

 
    Tiếp theo trang sau…

 

Thông báo                         CP31 

Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Ngày thông báo               16 tháng Sáu, 2008 

                                sáng 
                  chiều                                                                        Số điện thoại thứ hai   Giờ gọi tốt nhất 01899954671 

 

James & Karen Q. 
Hinds22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253

Chữ ký                      Số An Sinh Xã Hội 

Chữ ký hôn phối    Số An Sinh Xã Hội 

Địa chỉ hiện tại 

Thành phố  Tiểu bang      Quốc gia            Zip 
                               sáng  
                                                                                        chiều 

 Số điện thoại chính Giờ gọi tốt nhất 

Thông tin liên lạc mới 

Internal Revenue Service 
P.O. BOX 444 
HOLTSVILLE, NY 11742-0444 

0000 0000000 0000000000 0000000 0000

Thông tin thêm                             



Năm trả thuế                2006 
Ngày thông báo                16 tháng Sáu, 2008 
Số An Sinh Xã Hội XXX-XX-9999 
Trang 2 trên 2 

Thông tin thêm—tiếp theo Chúng tôi buộc phải gởi một bản thông báo này cho quý vị và hôn 
phối của quý vị. Mỗi bản có thông tin như nhau về trương mục 
chung. Xin lưu ý: Chỉ hoàn trả một lần. 

Nếu quý vị cần được giúp đỡ, xin cứ liên lạc với chúng tôi.


