
Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế là một tổ chức độc lập thuộc Sở Thuế Vụ (Internal 
Revenue Service). Chúng tôi bảo vệ quyền người đóng thuế bằng cách bảo đảm mọi 
người đóng thuế được đối xử công bằng, biết và hiểu quyền hạn của mình theo Đạo Luật 
Quyền Người Đóng Thuế (Taxpayer Bill of Rights).

Tôi có Thể được gì Từ Người BiệN hộ Người đóNg Thuế?

Chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết nhiều vấn đề nếu quý vị không thể giải quyết 
được với IRS. Quý vị cần phải luôn cố gắng giải quyết vấn đề với IRS trước, nhưng nếu 
không được thì hãy đến dịch vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế. Điều tốt nhất là hành động 
ngay bây giờ!

QuyềN của Tôi với Tư cách Người đóNg Thuế là gì?

IRS áp dụng Đạo Luật Quyền Người Đóng Thuế để bảo vệ quyền hạn của tất cả người 
đóng thuế khi liên quan thuế má với IRS: Quý vị và tất cả người đóng thuế có:

    • Quyền Được Cho Biết
    • Quyền Nhận Dịch Vụ Phẩm Chất
    • Quyền Trả Không Nhiều Hơn Đúng Số Tiền Thuế
    • Quyền Phản Đối IRS và Được Lắng Nghe
    • Quyền Khiếu Nại Quyết Định của IRS tại một Diễn Đàn Độc Lập
    • Quyền Được Đóng Sổ Nội Vụ
    • Quyền Giữ Thông Tin Riêng Tư
    • Quyền Giữ Thông Tin Kín Đáo
    • Quyền Thu Dụng Người Đại Diện
    • Quyền có Hệ Thống Thuế Công Bằng và Đúng Đắn

Đến mạng lưới taxpayeradvocate.irs.gov để biết thông tin về những quyền này, ý nghĩa 
của các quyền này đối với quý vị và cách áp dụng trong các trường hợp cụ thể quý vị 
gặp phải khi lo thuế má với IRS.

ĐẠO LUẬT QUYỀN NGƯỜI ĐÓNG THUẾ
Quyền của Quý Vị. Biết Các Quyền của Mình. Dùng Các Quyền của Mình.
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Khi Nào NêN đếN với chúNg Tôi
Nên ráng giải quyết vấn đề với IRS. Nhưng nếu không thể giải quyết được thì quý vị 
đến tìm chúng tôi. TAS có thể giúp quý vị nếu:
    •  Vấn đề của quý vị gây khó khăn tài chánh cho quý vị, gia đình hoặc doanh nghiệp 
 của quý vị.
    •  Quý vị (hay doanh nghiệp của quý vị) phải đối mặt với mối đe dọa tức thời ngoài ý 
 muốn.
    •  Quý vị đã cố gắng nhiều lần để liên lạc với IRS nhưng không được hồi âm, hoặc 
 IRS không hồi âm vào ngày đã hứa.

Nếu quý vị đủ điều kiện được giúp đỡ thì chúng tôi sẽ chỉ định một người biện hộ trợ giúp quý vị 
trên mọi tiến trình khai thuế. Người biện hộ sẽ lắng nghe, giúp quý vị hiểu điều gì cần làm, và hỗ 
trợ quý vị cho đến khi giải quyết xong vấn đề. Và dịch vụ của chúng tôi miễn phí.

cách liêN lạc với mộT Người BiệN hộ Người đóNg Thuế
Nếu quý vị nghĩ TAS có thể giúp mình thì gọi người biện hộ tại địa phương, có số điện 
thoại trong danh bạ địa phương tại taxpayeradvocate.irs.gov. Quý vị cũng có thể:
    • Gọi cho chúng tôi theo số 1-877-777-4778.
    • Điền vào Mẫu Đơn 911 của IRS, Yêu Cầu Trợ Giúp từ Dịch Vụ Biện Hộ Người 
 Đóng Thuế (và Mẫu Đơn Yêu Cầu Trợ Giúp Người Đóng Thuế) với Dịch Vụ Biện 
 Hộ Người Đóng Thuế. Quý vị cũng có thể yêu cầu nhân viên IRS (trực tiếp hoặc 
 qua điện thoại) hoàn tất điền thông tin vào mẫu thay cho mình.

Dịch vụ BiệN hộ Người đóNg Thuế còN giúp đỡ Theo cách Nào Nữa?
    • Biện Hộ Toàn Diện: Mục đích của chúng tôi là sửa chữa các thiếu sót lớn hơn gây 
 ra toàn bộ vấn đề cho người đóng thuế cũng như nhân viên IRS. Đến mạng lưới 
 irs.gov/sams.
    • Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp: Nơi tiếp trợ phục vụ những 
 người có lợi tức thấp hơn một hạng mức và cần giải quyết vấn đề thuế má như kiểm 
 tra, khiếu nại và tranh chấp thu thuế. Một vài nơi tiếp trợ có thể cung cấp thông tin 
 về quyền hạn và trách nhiệm của người đóng thuế bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau 
 cho người sử dụng tiếng Anh là sinh ngữ thứ nhì. Đến mạng lưới irs.gov/litc hoặc 
 xem Ấn Bản IRS 4134, Danh Sách Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức 
 Thấp.
    • Ban Trợ Giúp Người Đóng Thuế Quý vị có ý kiến có thể cải tiến IRS và không 
 biết liên lạc với ai? Ban này lắng nghe ý kiến của người đóng thuế, nhận định vấn 
 đề của họ và khuyến cáo cách thức cải tiến dịch vụ IRS và làm hài lòng khách hàng. 
 Đến mạng lưới improveirs.org.

Xin đến mạng lưới taxpayeradvocate.irs.gov để biết thêm thông tin về TAS.
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