Quý Vị Cần Gia Hạn ITIN Hết Hạn
Tất cả các ITIN không dùng để khai thuế Hoa Kỳ ít nhất một lần trong các năm đóng thuế 2016, 2017 hay
2018 sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.
ITIN có các chữ số ở giữa là 83, 84, 85, 86 hay 87 (Thí dụ như: 9NN-83-NNNN) sẽ hết hạn vào cuối năm
nay.
Chỉ có người trả thuế được nêu trên tờ khai thuế Hoa Kỳ vào năm tới mới cần gia hạn ITIN của họ. Gia hạn ITIN
đúng hạn sẽ giúp quý vị tránh bị trì hoãn cứu xét tờ khai thuế. Nếu cần nộp tờ khai thuế vào năm 2020 và ITIN hết
hạn hay sẽ hết hạn vào cuối năm lịch thì hãy gia hạn ITIN của quý vị ngay. Tuy nhiên, người hôn phối và người
thuộc quyền cư trú bên ngoài Hoa Kỳ không thể gia hạn trước. Họ chỉ có thể gia hạn ITIN khi nộp tờ khai thuế cá
nhân hoặc người khác nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân trong đó có khai họ để hưởng quyền lợi thuế được phép
(chẳng hạn như cha mẹ phụ thuộc khiến cho người đóng thuế chính đủ điều kiện để sử dụng tình trạng khai thuế
của người chủ hộ gia đình).

Đến mạng lưới IRS.gov/ITIN để biết thêm thông tin.
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