
Thông Báo CP51C 
Niên thuế 2007 
Ngày thông báo Ngày 9 tháng Hai, 2009 
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Liên lạc với chúng tôi 

 

 
Department of Treasury (Bộ Ngân Khố) 
IRS (Sở Thuế Vụ) 
Atlanta GA 39901-0010 

Điện thoại 1-800-829-0922  

Chúng tôi đã chiết tính thuế lợi tức năm [2007] cho quý vị 

Khoản tiền phải trả: $0.00 
 

Tóm Lược Hóa Đơn 

Nợ thuế của quý vị 9,999.00
Quý vị đã trả -9,999.00

Sau khi xem lại tờ khai thuế quý vị gởi, 
chúng tôi đã chiết tính thuế lợi tức năm 
[2007] cho quý vị với diện đệ nộp [đã 
kết hôn] và [một] trường hợp miễn trừ. 
Dựa trên tiền thuế đã chiết tính và các 
khoản chi trả cùng với tín dụng của 
quý vị, chúng tôi thấy quý vị không nợ 
bất cứ điều gì. 
 
 
 

Kết toán $0.00

Những bước kế tiếp Quý vị không cần làm gì cả vào lúc này. 

 
 

 

 

 

Trang 1 trên 2  

Thông Báo CP51C 
Ngày thông báo 

 s018999546711s 
JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

Ngày 9 tháng Hai, 2009
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 

Còn tiếp ở mặt sau…

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

Thông tin liên lạc 
Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi thì nên gọi số 1-800-829-0922 hoặc đến 
viếng www.irs.gov. 

 Nên đánh dấu vào đây nếu quý vị có đính kèm bất cứ thư tín nào. Hãy 
ghi số An Sinh Xã Hội của quý vị (99-999-9999), niên thuế (2007) và 
số biểu mẫu (1040) vào mọi thư tín. 

 sáng 
 chiều 

 sáng 
 chiều 

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

IRS (SỞ THUẾ VỤ) 
ATLANTA, GA 33901-0010 
s018999546711s 

0000 0000000 0000000000 0000000 0000 



Thông Báo CP51C 
Niên Thuế 2009 
Ngày thông báo Ngày 9 tháng Hai, 2009 
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 

Chiết tính tiền thuế Chúng tôi chiết tính tiền thuế của quý vị theo diện đệ nộp [đã kết 
hôn] và [một] trường hợp miễn trừ. 
Diễn giải Những chiết tính của IRS 

Tổng lợi tức đã điều chỉnh, 
dòng 37 

$9,999 

Tín Dụng Lợi Tức Lao Động 
ứng trước 

9,999 

Lợi tức phải nộp thuế, dòng 43 9,999 
Thuế tổng cộng, dòng 60    $9,999  

Trang 2 trên 2  

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

Khấu lưu thuế lợi tức, dòng 61   $9,999 

Tín Dụng Lợi Tức Lao Động            9,999 

Tiền trả khác 9,999 
Tín dụng khác, các dòng 63-67, 
69, 70 

                      9,999 

Tổng tiền trả và tín dụng                $9,999 

Thông Tin Thêm  Nên viếng thăm www.irs.gov/cp51c 
 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. 
 

 

 


