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ABC-XYZ COMPANY 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

Nhắc nhở về ngày 30 tháng Chín, mẫu 941 năm 2008 

Tiền Trả Thuế Liên Bang của quý vị không được nộp đúng cách 
  

Những điều cần làm Tiền Trả Thuế Liên Bang cho thời hạn kết 
thúc vào ngày 30 tháng Chín, 2008 (Mẫu 
941) đã được nộp không đúng cách. 
 
Tuy là chúng tôi thường phạt một lệ phí 
cho số tiền trả mà chúng tôi không nhận 
được vì trả không đúng cách, chúng tôi 
quyết định bãi miễn tiền phạt trong thời 
gian này. Chúng tôi khuyến khích quý vị 
duyệt qua các đòi hỏi về Tiền Trả Thuế 
Liên Bang (Federal Tax Deposit) để quý vị 
có thể nộp tiền trả đúng cách và tránh 
không bị phạt trong tương lai. 
 

Để tránh bị phạt vạ 
• Nhớ: 

– Trả đúng số tiền thuế 
– Trả đúng ngày 
– Trả theo đúng kỳ hạn (hàng tháng hoặc mỗi hai tuần) 
– Trả qua một tổ chức tài chánh được chấp thuận hoặc qua điện tử, Hệ 
Thống Điện Tử Trả thuế Liên Bang (Electronic Federal Tax Payment 
System, hay EFTPS), nếu bắt buộc 

 
Tìm hiểu thêm về các đòi hỏi Trả Thuế Liên Bang 
• Viếng thăm www.irs.gov và tìm: “Đề Tài Thuế 757" (Tax Topic 757). Quý 

vị cũng có thể tìm các điều sau đây trên mạng:   
– Hướng Dẫn Khai Thuế cho Hãng (Ấn phẩm 15, “Circular E”) 
– Hướng Dẫn Khai Thuế cho Hãng Nông Nghiệp (Ấn phẩm 51, “Circular A”)
– Các Đòi Hỏi về Tiền Trả cho Thuế Lương Bổng (Thông Báo 931)  
 
Nếu có bất cứ thắc mắc nào về thông báo này hoặc các luật lệ về Tiền Trả 
Thưế Liên Bang, xin gọi cho chúng tôi theo số 1-800-829-0115. 

 

Phạt vạ  

Không nhận được tiền trả Khi không trả Tiền Thuế Liên Bang đúng hạn, đúng số tiền, hoặc qua tổ chức 
tài chánh được chấp thuận hoặc, nếu bắt buộc, qua điện tử, chúng tôi sẽ tính 
tiền phạt vạ. (Luật Thuế Vụ Đoạn 6656) 
 
Bảng dưới đây cho thất giá biểu dùng để tính tiền phạt khi chúng tôi không 
nhận được tiền trả. 
 

 
 
 
 
 

Mức phạt  Số ngày trễ  
2%  1–5 ngày  
5%  6–15 ngày  
10%  Trên 15 ngày, nhưng không quá 9 ngày sau khi chúng tôi gửi 

giấy đòi quý vị  
15%  Hơn 10 ngày sau khi chúng tôi gửi giấy đòi quý vị   
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Thông tin thêm • Viếng thăm www.irs.gov/cp276b.   
• Để lấy các mẫu khai thuế, gọi 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 
• Vào www.eftps.gov hoặc gọi 1-800-555-8778 nếu quý vị cần được giúp đỡ 

trả tiền qua điện tử. 
• Giữ thông báo này để lưu hồ sơ. 
Nếu cần giúp đỡ, xin cứ liên lạc với chúng tôi. 


