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Tin nhắn về Mẫu 1040 năm 2005 của quý vị 

Quý vị đã không nộp tờ khai thuế Mẫu 1040 
Hồ sơ của chúng tôi cho thấy quý vị 
chưa nộp tờ khai thuế cho năm trả 
thuế kết thúc vào ngày 31 tháng Mười 
Hai, 2005.  

 

Quý vị cần làm gì ngay 
Nếu quý vị cần phải nộp tờ khai thuế cho năm 2005, xin nộp ngay. 
• Hãy điền và ký tên vào tất cả các mẫu về thuế quy định, rồi gởi tờ khai 

của quý vị cho chúng tôi cùng với tiền trả cho mọi khoản thuế , trong 
bao thơ đính kèm. 

• Nếu quý vị không thể  trả số tiền còn thiếu, hãy chi trả hết sức mình 
vào lúc này rồi dàn xếp cách trả tiền để trả hết phần còn lại dần theo 
thời gian.  Viếng thăm www.irs.gov rồi tìm từ khóa (keyword): “tax 
payment options” (các lựa chọn trả thuế) để biết thêm thông tin về: 
– Dàn xếp trả góp và cách trả tiền—tải xuống các mẫu quy định 

hoặc để tiết kiệm thời gian và tiền bạc quý vị có thể nộp đơn trực 
tuyến nếu đủ tiêu chuẩn 

– Tự động khấu trừ từ trương mục ngân hàng của quý vị 
– Khấu trừ từ tiền lương 
– Chi trả bằng thẻ tín dụng 

    Hoặc, gọi cho chúng tôi theo số 1-800-xxx-xxxx để bàn thảo về các 
lựa chọn của quý vị. 
• Nếu chúng tôi nợ quý vị khoản bồi hoàn, thì quý vị phải nộp tờ khai 

trước ngày 17 tháng Tư, 2009, hoặc 2 năm kể từ ngày trả thuế, tùy 
theo thời hạn nào đến sau. 

Hoặc nếu quý vị không nghĩ rằng mình phải nộp tờ khai thuế cho 
năm 2005 
Hãy điền vào mẫu Hồi Đáp ở Trang 3, để cho biết có bất cứ trường hợp 
nào dưới đây áp dụng cho quý vị hay không. Gởi mẫu đó trong bao thư 
đính kèm cho chúng tôi. 
Cho biết xem: 
• Quý vị đã nộp tờ khai thuế cho năm 2005 rồi (nếu như vậy, hãy gởi 

một bản có ký tên và đề ngày của tờ khai đó cùng với mẫu Hồi Đáp) 
• Người được gởi thông báo này qua đời và quý vị đã nộp Mẫu 1041, 

Tờ Khai Thuế Lợi Tức cho Tài Sản và Ủy Thác (Income Tax Return 
for Estates and Trusts) rồi 

• Quý vị không nghĩ rằng mình cần phải nộp - dựa trên một trong các lý 
do liệt kê ở Trang 3. 

 

Nếu chúng tôi không thấy hồi âm 
từ quý vị 

• Nếu không nộp tờ khai thuế, hoặc nghi ngờ thông báo này (quý vị 
thấy mình nhận được) là điều sai lầm, thì quý vị có thể bị nợ tiền 
phạt và tiền lời trên khoản thuế quá hạn. 

• Chúng tôi có thể ấn định mức thuế cho quý vị. 

 

Còn tiếp ở mặt sau…



Những bước kế tiếp Chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý vị, nếu: 
• Chúng tôi cần biết thêm thông tin hoặc được giải thích rõ hơn về tờ 

khai thuế của quý vị. 
• Chúng tôi xét thấy quý vị cần phải nộp tờ khai thuế cho năm 2005. 

Thông Tin Thêm • Viếng thăm www.irs.gov/cp59. 
• Muốn lấy các mẫu (form), chỉ dẫn, và ấn bản về thuế, hãy viếng thăm 

www.irs.gov hoặc gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 
• Nếu quý vị ở ngoài phạm vi Hoa Kỳ và cần được giúp đỡ, xin gọi số  

01-267-941-1000 (không là số điện thoại miễn phí), hoặc viếng thăm 
www.irs.gov. 

• Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được chuyên viên trợ giúp về thuế tại Nơi 
Chỉ Dẫn Khai Thuế cho Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low 
Income Taxpayer Clinic) giúp đỡ miễn phí hoặc lấy chút ít thù lao.  
Muốn biết thêm thông tin, tải xuống Danh Sách Nơi Chỉ Dẫn Khai 
Thuế cho Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Ấn Bản 4134) 
(Publication 4134) từ www.irs.gov hoặc gọi số 1-800-829-3676 để xin 
một bản. 

• Nếu đã trả bớt hoặc trả hết tiền nợ vay mua nhà sanh lời do sắp xếp 
lại tiền nợ hay bị tịch biên, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được giảm 
thuế theo Đạo Luật Ân Giảm Tiền Nợ Vay Mua Nhà (Mortgage 
Forgiveness Debt Relief Act). Muốn biết thêm thông tin, tải xuống Ấn 
Bản 4861, Xóa Nợ, Tịch Biên, Lấy Lại, và Từ Bỏ Quyền Sở Hữu 
(Publication 4861, Canceled Debts, Foreclosures, Repossessions, 
and Abandonments), từ www.irs.gov hoặc gọi số 1-800-829-3676. 

• Lưu giữ thông báo này trong hồ sơ của quý vị. 
Nếu quý vị cần được giúp đỡ, xin liên lạc với chúng tôi. 
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Ghi thông tin liên lạc của quý vị 
Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi, xin ghi những thay đổi bên dưới. 
 
JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 Boulder Street                      
Hanson, CT 00000-7253 

 sáng 
 chiều 

 sáng 
 chiều 

Số điện thoại liên lạc 
chánh 

Giờ thuận tiện nhất để
gọi 

Số điện thoại liên lạc 
dự phòng 

Giờ thuận tiện nhất để
gọi 

Mẫu Hồi Đáp 
 
Điền vào cả hai mặt của mẫu này, rồi gởi cho 
chúng tôi trong bao thơ đính kèm. Nhớ là phải 
để sao cho nhìn thấy địa chỉ của chúng tôi qua 
ô giấy kiếng. 

 

1. Cho biết có bất cứ trường hợp nào   
sau đây áp dụng cho quý vị hay 
không 

Nếu quý vị đã nộp tờ khai rồi Tôi đã nộp tờ khai thuế cho năm 2005, và tôi đính kèm một bản có 
ký tên và đề ngày của tờ khai đó để kiểm chứng.   

 

(Các) tên ghi trong tờ khai   

(Các) mẫu đã nộp        
 

  (Các) năm khai thuế                                    (Các) ngày khai thuế 

Nếu người được gởi thông báo này qua 
đời  

Ngày qua đời:  ...........................              

 Tôi đã nộp Mẫu 1041, Tờ Khai Thuế Lợi Tức cho Tài Sản và Ủy 
Thác (Form 1041, Income Tax Return for Estates and Trusts), 
thay cho Mẫu 1040. 

(Các) tên ghi trong tờ khai  

 

Mã số sở làm (employer idenrification number, hay EIN) ghi trong Mẫu 1041 

 

Năm khai thuế     

 

 
     Tiếp theo trang 
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Cho biết có bất cứ trường hợp nào sau 
đây áp dụng cho quý vị hay không—tiếp 
theo 

 

Nếu quý vị không nghĩ rằng 
mình phải nộp tờ khai thuế cho 
năm 2005 

 

Giải thích tại sao quý vị không nghĩ rằng mình cần phải nộp tờ khai thuế cho 
năm 2005. 
Lưu ý: Câu trả lời cho các câu hỏi này chỉ áp dụng cho năm trả thuế 2005. 
Tình trạng khai thuế của tôi: 
□ Chủ hộ                   Độc thân 
□ Đã kết hôn và khai thuế chung          Góa bụa hợp lệ có người con thuộc  
□ Đã kết hôn và khai thuế riêng               quyền  
Trường hợp sau đây áp dụng cho tôi: 
□ Tôi được từ 65 tuổi trở lên                     Tôi không là công dân Hoa Kỳ      

                                                                     hoặc thường trú nhân 
□ Tôi bị mù                                               Tôi làm việc tại quốc gia khác 
□ Hôn phối của tôi được từ 65 tuổi trở lên    Tôi có thể bị khai là người thuộc 

                                                                      quyền trên tờ khai thuế của    
□ Hôn phối của tôi bị mù                                    người khác  
  

Tổng lợi tức của tôi 

 

Lý do không khai thuế 

Nếu quý vị có khoản bồi hoàn 
từ năm trước, bị tính cho tiền 
thuế năm 2005 của mình hoặc 
trả tiền thuế ước tính cho tiền 
thuế năm 2005 

□ Tôi muốn áp dụng ghi có này cho tờ khai thuế khác: 
  Lưu ý: Quý vị phải nộp tờ khai cho năm 2005 mới được áp dụng ghi có của 
năm trước. 

Số mẫu về thuế                         Kỳ tính thuế kết thúc vào                       Số An Sinh Xã Hội (SSN) 

HOẶC: 

□ Tôi muốn được ghi có này là chi phiếu bồi hoàn. 
   Lưu ý: Quý vị phải nộp tờ khai thuế mới đủ tiêu chuẩn được hoàn trả dù 
không bắt buộc phải nộp.  

2. Xin ký tên rồi gởi mẫu này 
cho chúng tôi 

Chiếu theo các hình phạt pháp luật về tội khai gian, theo tất cả hiểu biết của 
tôi, tôi tuyên bố rằng tất cả thông tin tôi ghi trong mẫu này, và kể cả toàn bộ 
thông tin trong tờ khai thuế đính kèm của tôi cũng như các bản chiết tính và 
bản tường trình kèm theo – thành thật, đúng đắn và đầy đủ. 

 

Chữ ký                                                                                    Ngày 

 


