
 

 

 

Những thay đổi ở Mẫu đơn 1040 năm 2003 của quý vị 

Phần tiền hoàn trả bị tạm giữ: $9,999.99 

Thông báo CP20 
Niên thuế 2003 
Ngày thông báo Ngày 24 tháng Năm, 2004 
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Liên lạc với chúng tôi Điện thoại: 1-866-897-0177
Mã số điện thoại gọi đến của quý vị 

Department of Treasury (Bộ Ngân Khố) 
IRS (Sở Thuế Vụ) 
Philadelphia PA 19255 

123456 

 

Trang 1 trên 3  

s0189990000000s 
JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

 
Tóm Lược 

Tiền ghi lố trên tờ khai thuế 999.99
Số tiền đã hoàn trả hay dùng để trừ bớt các khoản 
thuế hoặc nợ khác 

-999.99

Sau khi cứu xét tờ khai thuế năm 2003, chúng 
tôi thấy quý vị đã ghi sai một số mục khấu 
giảm hay tín dụng. Để điều chỉnh sai sót này, 
chúng tôi đã sửa lại tờ khai thuế và không cho 
phép ghi những điều sau đây: 
 Phần khai tín thuế nhiên liệu Tiền hoàn trả đang bị tạm giữ $9,999.99

Kết quả là số tiền trả lố hay hoàn trả trù định bị 
giảm bớt $9,999.99. 

Những điều cần làm ngay  Xem lại thông báo này và so sánh thay đổi của chúng tôi với thông tin trên tờ 
khai thuế năm 2003 của quý vị. 
 
Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi chúng tôi đã thực hiện 
 Hãy điền đầy đủ, ký tên và đề ngày vào mẫu đơn Hồi Đáp rồi gởi qua bưu 
điện sao cho chúng tôi nhận được trong vòng 30 ngày kể từ ngày của thông 
báo này. 

Nếu quý vị không đồng ý với những thay đổi 
 Hãy điền đầy đủ vào mẫu đơn Hồi Đáp rồi gởi cùng với bản khai trình đã ký 

tên và mọi tài liệu dẫn chứng lời khai sao cho chúng tôi nhận được trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày của thông báo này. Ở trang 2 có phần giảng giải về 
dạng tài liệu quý vị có thể nộp.  

Nếu chưa có hồi âm từ quý vị Nếu chúng tôi chưa nhận được mẫu đơn Hồi Đáp từ quý vị trong vòng 30 ngày 
kể từ ngày của thông báo này, thì sẽ tiếp tục tiến trình cứu xét. 



 Thông báo CP20 
Niên thuế 2003 

 

 

 

 

Những thay đổi ở tờ khai thuế năm 2003 
của quý vị 

Ngày thông báo Ngày 24 tháng Năm, 2004 
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Liên lạc với chúng tôi Điện thoại: 1-866-897-0177
Mã số điện thoại gọi đến của quý vị 123456 
Trang 2 trên 3  

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

 Dựa trên thông tin đã cho biết trên tờ khai thì quý vị không hội đủ tiêu chuẩn 
được Tín Thuế Nhiên Liệu vì: 
– Tờ khai chưa nêu rõ công dụng kinh doanh được phép khấu giảm của nhiên liệu, 

và/hoặc 
– Nhiên liệu diesel hay dầu hỏa được dùng vào mục đích canh nông, và/hoặc 
– Hoạt động kinh doanh không tương xứng với mức tín dụng đã khai, và/hoặc 
– Quý vị khai tín dụng trên tư cách nhà phân phối xăng sỉ, và/hoặc 
– Quý vị chưa xuất trình tài liệu cần thiết chung với Mẫu đơn 4136, Tín Thuế Nhiên 

Liệu Liên Bang. 
 

Nếu quý vị không đồng ý với những thay đổi này thì nên gởi tài liệu dẫn chứng cho lời 
khai của mình. Chúng tôi không thể hoàn trả phần tiền nộp lố còn lại khi chưa nhận được 
những tài liệu đã yêu cầu. 
 
Hãy xuất trình các bản sao biên lai và tài liệu chứng tỏ quý vị đáp ứng những quy định đã 
liệt kê thì mới được hưởng tín dụng. 

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

quý vị 

Những chiết tính 

của IRS 

Tổng lợi tức đã điều chỉnh, dòng 37        $9,999.99 $9,999.99 
Lợi tức phải nộp thuế, dòng 43   9,999.99   9,999.99 
Thuế tổng cộng, dòng 60  $9,999.99    $9,999.99  

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

quý vị 

Những chiết tính 

của IRS 

Khấu lưu thuế lợi tức, dòng 61        $9,999.99 $9,999.99 
Tín dụng khác, các dòng 63-67, 69, 70   9,999.99   9,999.99 
Tổng tiền trả và tín dụng  $9,999.99    $9,999.99  

Thông tin thêm  Nên đến viếng www.irs.gov/cp20. 
 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). 

 Xem lại các tài liệu đính kèm: 
– Quyền Hạn của Quý Vị trên tư cách Người Đóng Thuế (Ấn bản 1) 
– Quyền Khiếu Nại và Cách Chuẩn Bị Phản Đối Nếu Quý Vị Không Đồng Ý (Ấn bản 

5) 
- Thông Báo về Đạo Luật Riêng Tư Cá Nhân (Thông báo 609)  

 Chúng tôi phải gởi một bản thông báo này cho cả quý vị lẫn người hôn phối của quý 
vị. Mỗi bản đều trình bày những thông tin giống nhau về trương mục chung của quý 
vị. Nên lưu ý: Chỉ chi trả khoản tiền đáo hạn một lần. 

 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. 



 

 
 
Mẫu Đơn Hồi Đáp 

Ghi thông tin liên lạc của quý vị  Hãy điền đầy đủ vào mẫu đơn này rồi dùng 
bao thư kèm sẵn để gởi sao cho chúng tôi 
nhận được trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
của thông báo này. Nhớ là phải để sao cho 
nhìn thấy địa chỉ của chúng tôi qua ô giấy 
kiếng. 
Muốn xin thêm thì giờ để hồi đáp thì gọi 
chúng tôi theo số 1-866-897-0161 trong 
khoảng 7:00 sáng tới 7:00 tối. 

 
Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi thì nên gọi số 1-800-829-1040, đến viếng 
www.irs.gov. 
 

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

sáng 
chiều 

sáng 
chiều 

Điện thoại chánh Giờ thuận tiện nhất để gọi Điện thoại phụ Giờ thuận tiện nhất để 
gọi

Nêu rõ quý vị đồng ý hay không đồng ý 
 
 

  Tôi/Chúng tôi đồng ý với mọi thay đổi  
Tôi/Chúng tôi đồng ý với những thay đổi ở tờ khai thuế năm 2003 của mình, và 
hiểu rằng:  
 Tôi/Chúng tôi nợ $9,999.99 tiền thuế phụ trội. 
 Tôi/Chúng tôi đồng ý cho lập tức tính lại và truy thu thuế phụ trội cùng với tiền 

lời và tiền phạt. 
 Tôi/Chúng tôi chỉ có thể chất vấn những thay đổi này tại Tòa Án Thuế Vụ Hoa 

Kỳ nếu IRS xét thấy tôi/chúng tôi còn nợ thuế phụ trội trong năm 2003 sau ngày 
ký tên vào mẫu đơn này. 

 Tôi/Chúng tôi có thể nộp đơn đòi hoàn tiền vào một ngày trễ hơn. 
Nên ký tên rồi giao trả mẫu đơn này. Nếu khai thuế chung thì phải có chữ ký của 
c  hai vợ chồng. ả
                                                                                                                                        
Chữ ký                                                                                    Ngày   
 
Chữ ký của người hôn phối                                                                          Ngày 
 

 Tôi/Chúng tôi không đồng ý với một vài hoặc tất cả những thay đổi 
Nên gởi trả mẫu đơn này và gộp thêm bản khai trình có chữ ký của quý vị (và 
người hôn phối, nếu khai thuế chung), trong đó trình bày quý vị không đồng ý với 
điều gì. Cũng nhớ kèm cả bản sao của mọi tài liệu cần thiết đã trình bày tại trang 2. 
 
Lưu ý: Quý vị có thể gởi tài liệu qua điện sao đến số 1-267-941-1053. 
 

 

 

Thông báo CP20 
Niên thuế 2003 Department of Treasury (Bộ Ngân Khố)
Ngày thông báo Ngày 24 tháng Năm, 2004 IRS (Sở Thuế Vụ) 

Philadelphia PA 1925 Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Trang 3 trên 3  
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Xếp tại đây

INTERNAL REVENUE SERVICE 


