
 

 

 
 

 

Bộ Tài Chánh 
Sở Thuế Vụ 
Kansas City, MO  64999-0010 

Thông báo CP22A 
Ngày thông báo Ngày 2 tháng Hai, 

2009 
Số an sinh xã hội 999-99-9999 

• Trả chi phiếu hay lệnh phiếu cho Ngân Khố Hoa Kỳ. 
• Ghi số An Sinh Xã Hội (999-99-9999), năm trả thuế (2004),  
và số mẫu đơn (1040) trên số tiền trả và bất cứ thư tín nào của quý vị. 

Thông báo CP22A 
Năm trả thuế 2004 
Ngày thông báo Ngày 2 tháng Ba, 2009 
Số an sinh xã hội 999-99-9999 
Liên lạc với chúng tôi Điện thoại 1-800-xxx-xxxx 
Số ID của người gọi 9999 
Trang 1 trên 3  

0000 0000000 0000000000 0000000 0000 

 
JAMES HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

SỞ THUẾ VỤ 
KANSAS CITY, MO  64999-0010 
s018999546711s 

Những thay đổi cho Mẫu 1040 2004 

Số tiền phải trả: $24.60 
 

Tóm lược tính tiền 

Số tiền quý vị còn nợ thuế $1,076.63
Thuế giảm – 963.00
Tiền lời giảm – 89.03

Dựa trên thông tin quý vị cung cấp, chúng tôi 
đã thay đổi mẫu 1040 năm 2004 để sửa đổi: 
• Tình trạng nộp đơn của người đứng đầu 

trong gia đình 
• Tổng số tiền bãi miễn 
Kết quả là quý vị còn thiếu $24.60. Số tiền phải trả trước ngày 23 tháng Ba, 

2009 
$24.60

   

Những điều cần làm ngay Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi của chúng tôi 
• Trả số tiền $24.60 trước ngày 23 tháng Ba, 2009 để tránh bị phạt thêm 

và trả tiền lời. 

Số tiền phải trả 
Ngày 23 tháng Ba, 2009 

$24.60 

James Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Tiếp theo trang sau…

Trả Tiền 



 

 

Thông báo CP22A 
Năm trả thuế 2004 
Ngày thông báo Ngày 2 tháng Ba, 2009
Số an sinh xã hội 999-99-9999 
Trang 2 trên 3  

Những điều cần làm ngay – tiếp theo Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi của chúng tôi - tiếp theo 
• Nếu quý vị không thể trả số tiền này, thì nên trả càng nhiều càng 

tốt và lo liệu trả tiền để trả dứt phần còn lại theo thời gian. Viếng 
thăm www.irs.gov và tìm chữ then chốt “Những lựa chọn trả thuế" 
(tax payment options) để biết thêm chi tiết về: 
– Thỏa thuận trả theo đợt và số tiền trả—tải về mẫu yêu cầu hoặc 

tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách nộp đơn trực tuyến nếu 
quý vị đủ điều kiện 

– Khấu trừ tự động từ trương mục ngân hàng 
– Khấu trừ lương 
– Trả bằng thẻ tín dụng 
Hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-829-0922 để bàn thảo các 
lựa chọn của quý vị. 

Nếu quý vị không đồng ý với những thay đổi này  
• Gọi số 1-800-xxx-xxxx để duyệt qua trương mục. Quý vị cũng có 

thể liên lạc với chúng tôi qua thư từ. Điền vào phần thông tin liên 
lạc, tách ra, và gởi cho chúng tôi với bất cứ thư tín hay tài liệu nào.

• Nếu không nghe tin tức gì từ quý vị thì chúng tôi cho là quý vị 
đồng ý với thông tin trong thông báo này.  

Nếu quý vị trả số dư đầy đủ trong vòng 14 ngày qua hay đã lo liệu 
trả tiền, xin bỏ qua thông báo này. 

  

Nếu chúng tôi không nghe tin tức gì từ 
quý vị 

• Nếu quý vị không trả $24.60 trước ngày 2 tháng Ba, 2009, thì tiền 
lời sẽ tăng lên và có thể tính thêm tiền phạt. 

Thông tin liên lạc 

James Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Thông báo CP22A 
Ngày thông báo Ngày 2 tháng Ba, 2009
Số an sinh xã hội 999-99-9999 

Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi, xin gọi số 1-800-xxx-xxxx hay 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 (2006), và số mẫu đơn (1040) trên 
bất cứ thư tín nào của quý vị. 

 sáng 
 chiều 

 sáng 
 chiều 

Số điện thoại chính Giờ gọi tốt nhất Số điện thoại thứ hai Giờ gọi tốt nhất 

SỞ THUẾ VỤ 
KANSAS CITY, MO  64999-0010 
s018999546711s 

0000 0000000 0000000000 0000000 0000 



 

 

 

Thông báo  CP22A 
Năm trả thuế 2004 
Ngày thông báo Ngày 2 tháng Ba, 2009
Số an sinh xã hội 999-99-9999 
Trang 3 trên 3  

Thông tin thêm • Viếng thăm www.irs.gov/cp22a. 
• Muốn lấy mẫu thuế, xem hướng dẫn, và các ấn phẩm, viếng thăm 

www.irs.gov hay gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 
• Giữ thông báo này để lưu hồ sơ. 
Nếu cần giúp đỡ, xin cứ liên lạc với chúng tôi. 


