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Thông tin quan trọng về việc khai thuế năm 2011 

Chúng tôi đã chỉ định Mật Số Cá Nhân để Bảo Vệ Danh Tánh cho quý vị  
 

Hồ sơ của chúng tôi cho thấy quý vị từng 
là nạn nhân bị mạo danh, hoặc quý vị đã 
báo trước với IRS vì gặp phải trường hợp 
rất dễ dẫn đến hậu quả bị mạo danh (mất 
bóp ví, v.v...). Chúng tôi đã đặt dấu hiệu 
cảnh báo trường hợp mạo danh vào 
trương mục để bảo vệ khi quý vị nộp tờ 
khai thuế liên bang. Có nghĩa là chúng tôi 
sẽ xem lại mọi tờ khai thuế đã nộp theo 
Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (Số Danh Bộ 
Cá Nhân) của quý vị để chắc chắn không 
bị gian lận.  
 
Để kiểm chứng tờ khai đúng là của quý 
vị, chúng tôi đã chỉ định cho quý vị một 
Mật Số Cá Nhân Chống Mạo Danh (IP 
PIN) không trùng lặp cho năm 2011. Quý 
vị cần dùng số PIN này khi khai thuế.  
 
Số IP PIN năm 2011 đã chỉ định cho quý 
vị là: 
XXXXXX 
 

 

Những điều cần làm  
 Khi quý vị khai thuế liên bang, hãy ghi IP PIN vào đúng 

chỗ: 
   - Nếu đệ nộp theo dạng điện tử thì nhu liệu thuế hoặc 
người hành nghề thuế vụ sẽ cho quý vị biết lúc nào cần 
ghi, và ghi vào đâu. 
 
   - Nếu đệ nộp tờ khai trên giấy thì ghi IP PIN của quý vị 
vào ô có tên "Số PIN Bảo Vệ Danh Tánh" ở bên phải mục 
"Chữ ký và nghề nghiệp của người hôn phối". 
 
 Chỉ ghi IP PIN cho số An Sinh Xã Hội đầu tiên quý vị 
điền trên tờ khai thuế, nếu đã kết hôn và khai chung, và 
cả hai vợ chồng đều có số IP PIN. 

 
 Quý vị phải dùng biểu mẫu trên giấy nếu xin gia hạn thời 

gian nộp tờ khai hoặc cần lập thỏa thuận trả góp. 
 

Hãy giữ một bản của thư này trong hồ sơ thuế của quý vị.  
 

Những điều Cần Nhớ về số IP 
PIN 

Số IP PIN chỉ có giá trị trong một năm, và sẽ cấp phát số mới 
nếu dấu hiệu cảnh báo trường hợp Mạo Danh vẫn còn đặt tại 
trương mục thuế. 
 
Hãy giữ kín số này và đừng giao cho bất cứ người nào 
không phải là chuyên viên thuế điền tờ khai dùm quý vị. 
 
Số IP PIN chỉ dùng để khai thuế, và không có mục đích nào 
khác. Nếu sử dụng e-file thì đây không phải là PIN có năm 
chữ số quý vị tạo ra khi ký tên tín số vào tờ khai. 
 
 



Thông tin thêm  Nhớ đừng đặt số IP PIN sai chỗ. Nếu lỡ lầm thì: 
 
Nên đến viếng www.irs.gov/cp01a để biết thông tin và lời đáp 
cho những thắc mắc thường gặp về số hiệu thông tin cá nhân 
dùng để bảo vệ danh tánh. 
 
Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi theo số 1-800-908-

4490, số phụ 245, hoặc qua điện thư tại địa chỉ 
ippinFeedback@irs.gov, để biết thêm thông tin liên quan 
đến IP PIN. 

 
IRS nhìn nhận mạo danh là vấn đề nghiêm trọng, và chúng tôi 
quyết tâm giúp đỡ người đóng thuế nào bị điều đó ảnh 
hưởng. 

 


