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Tin tức về Tín Dụng Lợi Tức Lao Động (Earned Income Credit, hay EIC) của quý vị 

Chúng tôi không cho hưởng tín dụng này 

Những điều cần làm Quý vị bị cúp Tín Dụng Lợi Tức Lao Động vì 
cố ý không theo quy định hoặc khai gian. 
 
Vì thời hạn phạt vẫn còn hiệu lực nên 
chúng tôi không cho hưởng tín dụng này.  

Quý vị không cần phải thực hiện thêm điều gì nữa. 
 

Những bước kế tiếp Chúng tôi sẽ gởi thêm thông báo với những hướng dẫn và thông tin 
phụ trội trong vòng 30 ngày. 

Thông tin thêm   Nên đến viếng www.irs.gov/cp75c. 
 Xem lại tài liệu kèm sẵn: 

– Tiến Trình Kiểm Thảo (Mẫu đơn 3498-A), trong đó trình bày 
quyền khiếu nại của quý vị. 

 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).

 Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp là tổ chức độc 
lập chuyên đại diện - miễn phí hoặc chỉ lấy chút ít lệ phí - cho 
người đóng thuế có lợi tức thấp trong các vấn đề tranh cãi về thuế 
liên bang với IRS. Nơi tiếp trợ cũng truyền đạt kiến thức thuế vụ 
đến người đóng thuế nào sử dụng tiếng Anh như sinh ngữ hai. Ấn 
bản 4134, Danh Sách Các Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi 
Tức Thấp, cho biết thông tin về những nơi như thế tại khu vực của 
quý vị.  

 Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, 
hay TAS) là một tổ chức độc lập thuộc IRS; nhân viên của tổ chức 
này hỗ trợ người đóng thuế đang gặp khốn khó về mặt kinh tế, 
đang tìm người giúp giải quyết vấn đề thuế má không thể xử trí 
theo phương thức bình thường, hoặc nghĩ rằng thủ tục hay cơ 
chế của IRS không có hiệu quả như mong đợi. Nếu quý vị thấy 
mình hội đủ điều kiện được TAS giúp đỡ, thì có thể gọi đường dây 
tiếp nhận của TAS theo số miễn phí 1-877-777-4778, hoặc 
TTY/TDD 1-800-829-4059. Muốn biết thêm thông tin thì nên đến 
www.irs.gov/advocate. 

 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. 

 


