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 Hãy ghi nơi nhận chi phiếu hoặc lệnh phiếu là Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. 

 Hãy ghi mã số đóng thuế của quý vị (999-99-9999), kỳ tính thuế (9999) và số biểu mẫu 

(1040) trên tiền trả và mọi thư tín. 

 

0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

s018999546711s 
JAMES Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

IRS (SỞ THUẾ VỤ) 
AUSTIN TX 733301-0010 
s018999546711s 

Những thay đổi ở Mẫu 1040 của quý vị

Khoản tiền phải trả: $#,###.## 
 

Tóm Lược Hóa Đơn 

Nợ thuế của quý vị $#,###.##
(Các) khoản chi trả bị tính sai chỗ ###
Lãi phí ##

Chúng tôi đã xem lại trương mục của 
quý vị và thấy (các) khoản chi trả có 
giá trị tổng cộng $### bị tính sai chỗ. 
Chúng tôi đã điều chỉnh trương mục 
của quý vị để sửa lỗi này, và từ đó 
quý vị có số tiền phải trả là $#,###.##. Số tiền phải trả trước ngày 2 tháng Ba, 

2009 
$#,###.##

   

Những điều cần làm ngay Trả tiền  
 Nên trang trải khoản tiền phải trả $#,###.## với hạn chót là ngày 2 
tháng Ba, 2009, để tránh bị phạt tiền và lãi phí phụ trội. 

Khoản tiền phải trả với hạn chót là 
Ngày 26 tháng Hai, 2008 

$#,###.## 

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

Còn tiếp ở mặt sau…

Chi trả 
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Những điều cần làm ngay— 
tiếp theo 

Trả tiền - tiếp theo  
 Nếu quý vị không thể chi trả khoản tiền đáo hạn thì hãy xoay sở hết 
sức mình vào lúc này rồi dàn xếp cách trả tiền để trang trải hết phần 
còn lại dần theo thời gian. Nên đến viếng www.irs.gov và tìm “tax 
payment options” (các lựa chọn trả thuế) để biết thêm thông tin về: 
- Thỏa thuận trả góp và cách trả tiền - hãy tải lấy những biểu mẫu cần 

thiết, hoặc tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách nộp đơn trực 
tuyến nếu quý vị đủ tiêu chuẩn 

- Tự động khấu trừ từ trương mục ngân hàng của quý vị 
- Khấu trừ tiền lương 
- Chi trả bằng thẻ tín dụng 
Hoặc gọi chúng tôi theo số 1-800-829-0922 để bàn thảo về các lựa 
chọn của quý vị.  

Nếu quý vị đã trang trải hết số tiền kết toán trong vòng 14 ngày qua hay 
đã dàn xếp cách trả tiền thì nên bỏ qua thông báo này. 

Nếu chưa có hồi âm từ quý vị Nếu quý vị chưa trả hết $#,###.## với hạn chót là ngày 2 tháng Ba, 
2009, thì tiền lời sẽ tăng lên và có thể áp dụng tiền phạt phụ trội. 

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). 
 

Thời kỳ Số ngày                            Lãi phí Lãi suất Hệ số lãi suất Số tiền phải trả

04/15/2010–06/30/2010 76 6.0 0.012535919 $942.50 $29.75
06/30/2010–09/30/2010 92 5.0 0.012646750 954.32 29.75
09/30/2010–12/31/2010 92 6.0 0.015195019 966.39 29.75
12/31/2010-02/09/2011 40 5.0 0.005494114 981.07 9.75
Tổng tiền lời $99
 Chúng tôi nhân tiền thuế, tiền phạt và tiền lời chưa trả (khoản đáo hạn) 

với hệ số lãi suất để xác định tiền lời mỗi tam cá nguyệt. 
 

Lãi phí phụ trội Nếu số tiền quý vị nợ là $100,000 trở lên thì nên đoan chắc chúng tôi 
nhận được chi trả đó trong vòng 10 ngày làm việc kể từ thời điểm của 
thông báo gởi cho quý vị.  Nếu số tiền quý vị nợ ít hơn $100,000 thì nên 
đoan chắc chúng tôi nhận được chi trả đó trong vòng 21 ngày lịch kể từ 
thời điểm của thông báo gởi cho quý vị.  Nếu chúng tôi chưa nhận được 
toàn bộ chi trả trong khuôn khổ thời gian này, thì luật pháp đòi hỏi phải 
thu tiền lời cho tới khi quý vị trang trải hết toàn bộ khoản nợ. 
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Thông tin thêm  Nên viếng thăm www.irs.gov/cp60. 
 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). 
 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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Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi thì nên gọi số 1-800-829-0922 hoặc đến 
viếng www.irs.gov. Thông tin liên lạc 

 Nên đánh dấu vào đây nếu quý vị có đính kèm bất cứ thư tín nào. Hãy 
ghi mã số đóng thuế của quý vị (999-99-9999), niên thuế (9999) và số 
biểu mẫu (1040) vào mọi thư tín. 

 sáng  sáng 
 chiều  chiều 

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


