
 

 

 

Những thay đổi trong Mẫu 1040 năm 2009 của quý vị

Khoản bồi hoàn đã điều chỉnh: $543.00 
 

Chúng tôi tin rằng có một tính toán sai trong 
Mẫu 1040 năm 2009 của quý vị - liên quan 
đến lãnh vực sau đây trong tờ khai thuế:  
 
 Chi Phí Doanh Thương cho Nhân Viên 

(Employee Business Expenses) 
 

Chúng tôi đã thay đổi trong tờ khai của quý 
vị để sửa đổi sai sót này.  Theo đó, quý vị 

được bồi hoàn $543.00. 

Tóm Lược 

Quý vị đã trả $39.500.00
Khoản nợ thuế của quý vị –38,957.00

Khoản bồi hoàn phải trả $543.00

Quý vị cần làm gì  Xem kỹ thông báo này, rồi đối chiếu những thay đổi của chúng tôi 
với thông tin trong tờ khai thuế của quý vị.   
Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi của chúng tôi 
 Quý vị sẽ được bồi hoàn $543.00 trong 4-6 tuần lễ với điều kiện 

là không nợ thuế khác hoặc các tiền nợ mà chúng tôi cần phải 
truy thâu.   

Còn tiếp ở mặt sau…

 
 

 

 

Department of Treasury  
Internal Revenue Service 
Philadelphia, PA  19154 

 

Thông Báo CP12 
Ngày thông báo Ngày 9 tháng 

Hai, 2011 
Social Security Number 999-99-9999 

Thông Báo CP12 
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0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

s018999546711s 

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

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

Thông tin liên lạc  

Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi, xin gọi số 1-800-829-0922 hoặc viếng thăm 

www.irs.gov. 

 Xin đánh dấu vào đây nếu quý vị có đính kèm bất cứ thư tín nào.  Ghi số An 

Sinh Xã Hội (999-99-9999), năm trả thuế (2009), và số mẫu đơn (1040) trên 

bất cứ thư tín nào của quý vị. 
 sáng 
 chiều 

 sáng 
 chiều 

Số điện thoại liên lạc 
chánh 

Giờ thuận tiện nhất để 
gọi 

Số điện thoại liên lạc dự 
phòng 

Giờ thuận tiện nhất để 
gọi INTERNAL REVENUE SERVICE 

PO BOX 16226 
PHILADELPHIA, PA  19114-0226 

s018999546711s 



 

Những điều cần làm – tiếp theo Nếu quý vị không đồng ý với những thay đổi đó 
 Gọi số 1-800-829-8374 để duyệt xét trương mục của quý vị. Quý vị 

cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua thư tín. Điền vào đoạn Thông 
tin liên lạc, gỡ ra, rồi gởi cho chúng tôi cùng với bất cứ thư tín hay 
tài liệu nào. 

 Nếu quý vị liên lạc với chúng tôi bằng văn bản trong vòng 60 ngày 
kể từ ngày gởi thông báo này, thì chúng tôi sẽ phục hồi những thay 
đổi đó trong trương mục của quý vị.  Tuy nhiên, nếu quý vị không 
thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi để chứng minh tại sao 
cần phục hồi và chúng tôi tin rằng việc phục hồi là sai lầm, thì 
chúng tôi sẽ chuyển nội vụ của quý vị cho bộ phận kiểm toán.  
Bước này cho quý vị quyền khiếu nại, kể cả quyền khiếu nại quyết 
định của chúng tôi tại tòa trước khi phải trả khoản thuế phụ trội. 
Sau khi chúng tôi chuyển nội vụ của quý vị, nhân viên kiểm toán sẽ
liên lạc với quý vị trong vòng 5 đến 6 tuần lễ để giải thích đầy đủ về
tiến trình kiểm toán và quyền hạn của quý vị.  Nếu không liên lạc 
với chúng tôi trong vòng 60 ngày, quý vị sẽ mất quyền khiếu nại 
quyết định của chúng tôi trước khi trả thuế. 

 Nếu quý vị không liên lạc với chúng tôi trong vòng 60 ngày, thì thay 
đổi sẽ không được phục hồi và quý vị phải trả khoản thuế phụ trội.  
Sau đó quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bồi hoàn.  Quý vị phải nộp 
đơn khiếu nại trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp tờ khai thuế, hoặc 
trong vòng 2 năm kể từ ngày trả khoản thuế này sau cùng. 

 Nếu không nghe động tĩnh gì từ quý vị, chúng tôi sẽ cho rằng quý 
vị đồng ý với thông tin trong thông báo này.  
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Những thay đổi trong tờ khai 
thuế năm 2009 của quý vị 

Chúng tôi thay đổi thông tin trong đó vì lý do sau đây: 

 Chúng tôi không cho khoản tiền quý vị khiếu nại ở trang 2 trong tờ 
khai thuế của quý vị là tín thuế khác vì Mẫu 3800, General 
Business Credit (Tín Thuế Doanh Thương Tổng Quát) và/hoặc tài 
liệu dẫn chứng không được điền đầy đủ hoặc đính kèm với tờ 
khai thuế.   

Những tính toán thuế của quý vị Diễn giải Những tính toán 

của quý vị 

Những tính toán của IRS 

Tổng lợi tức đã điều chỉnh, dòng 37 $194,542.00 $194,543.00 

Lợi tức chịu thuế, dòng 43    152,613.00     58,383.00 

Tổng cộng thuế, dòng 60    $35,273.00     $38,957.00 

Tiền trả và tín thuế của quý vị Diễn giải                                   Những tính toán của IRS

Khấu trừ thuế lợi tức, dòng 61                                        $0.00 

Tiền trả thuế ước tính, dòng 62                                 39,500.00 

Tín dụng khác, các dòng 63-67, 

69, 70 

                                         0.00 

Tiền trả khác                            0.00 

Tổng cộng tiền trả và tín dụng                 $39,500.00 

Thông Tin Thêm  Viếng thăm www.irs.gov/cp12. 
 Muốn lấy các mẫu (form), chỉ dẫn, và ấn phẩm về thuế, hãy viếng 

thăm www.irs.gov hoặc gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).
 Quý vị nộp tờ khai thuế dạng điện tử?  Nộp tờ khai dạng điện tử ít 

có các tính toán sai dẫn đến nhận được các thông báo, như thông 
báo này.  Miễn phí khi khai thuế điện tử.  Viếng thăm 
www.irs.gov/efile để biết thông tin và chỉ dẫn.  

 Lưu giữ thông báo này trong hồ sơ của quý vị. 

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