
 

 

 

 

 

Tin tức quan trọng về việc khai thuế năm 2006

Quý vị có thể phải nộp Mẫu 1040X đã đính chính cho năm 2006 
 

Chúng tôi đã nhận thông tin phụ trội từ các 
nguồn khác (chẳng hạn như hãng sở, định 
chế tài chánh, v.v...) và thấy khác với thông 
tin quý vị nêu ra trong Mẫu 1040 năm 2006 
của mình. 

Những điều cần làm ngay 
 
Xem lại thông báo này và so sánh những gì quý vị đã nêu trong tờ khai thuế 
năm 2006 với các khoản mà người khác trình báo lên IRS. 

Nếu quý vị đồng ý với thông tin do các nguồn khác khai báo 
 Hãy điền đầy đủ vào Tờ Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ Đã Đính Chính (Mẫu 

1040X) càng sớm càng tốt. Nên tải lấy Mẫu 1040X và Hướng Dẫn về 
Mẫu 1040X từ www.irs.gov hoặc gọi số 1-800-829-3676 để xin một bản. 

 Gởi 1040X (điền đầy đủ) qua bưu điện tới cùng một địa chỉ IRS mà quý vị 
đã gởi tờ khai thuế của mình. Nếu quý vị khai thuế qua e-file thì phải gởi 
tờ khai thuế đã đính chính (trên giấy) qua bưu điện. Muốn tìm địa chỉ bưu 
tín chính xác thì nên tham khảo phần Hướng Dẫn về Mẫu 1040X. 

Nếu quý vị không đồng ý với thông tin do các nguồn khác khai báo 
 Quý vị không cần phải hồi đáp thông báo này. 
 Nếu quý vị nghĩ tờ khai của mình vẫn đúng và có sai sót ở thông tin 

chúng tôi nhận được từ nhiều nguồn khác (hãng sở, định chế tài chánh, 
v.v...) thì nên trực tiếp liên lạc với các nguồn đó để yêu cầu họ chỉnh sửa 
hồ sơ, nếu cần thiết. 

  

 

Những Bước Kế Tiếp  Quý vị phải nộp tờ khai thuế đã đính chính, hoặc yêu cầu các nguồn khác 
chỉnh sửa hồ sơ của họ. 

 Nếu quý vị không nộp tờ khai thuế đã đính chính và cũng không yêu cầu 
các nguồn khác chỉnh sửa hồ sơ của họ thì lỗi vẫn còn nguyên trong hồ 
sơ, và quý vị sẽ tiếp tục gặp phải vấn đề khai báo tương tợ trong năm tới.
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Còn tiếp ở mặt sau…



 

 

 

Chênh lệch giữa Mẫu 1040 năm 2006 
của quý vị và thông tin từ các nguồn 
khác 

Đoạn này cho biết cụ thể IRS đã nhận thông tin nào về lợi tức của 
quý vị do người khác báo lại (kể cả hãng sở, ngân hàng, nơi cho 
vay nợ mua nhà, v.v...).  Thông tin này không phù hợp với những gì 
quý vị đã trình báo trên tờ khai thuế của mình. 
 
Hãy dùng bảng để xem lại dữ liệu IRS nhận được từ người khác rồi 
so sánh với thông tin quý vị tường trình trên tờ khai thuế của mình 
và hiểu rõ chỗ nào có chênh lệch.   

Tổng tiền hưu bổng Nhận từ Địa chỉ Thông Tin trong Trương 
Mục 

Do người khác trình 
báo lên IRS 

 Life Insurance Co. 20 Clinton 
Street 
Hanson, 
CT 99999 
 

SSN 999-99-9999 
Mẫu 1099-R 

$9,999

Quyền lợi An Sinh Xã Hội phải nộp thuế Nhận từ Địa chỉ Thông Tin trong Trương 
Mục 

Do người khác trình 
báo lên IRS

 SSA 20 Clinton 
Street 
Hanson, 
CT 99999 
 

SSN 999-99-9999 
Mẫu 1099-SSA 

$9,999 

Thông tin thêm  Nên đến viếng www.irs.gov/cp2057. Quý vị cũng có thể thấy 
những mục trực tuyến sau đây: 
– Tờ Khai Thuế Cá Nhân tại Hoa Kỳ Đã Đính Chính (Mẫu 1040X) 
– Hướng Dẫn về Mẫu 1040X 

 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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