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Dầu Loang Vùng Vịnh: Báo Cáo Tiền Trả Thay Thế Lợi Tức (Income Replacement
Payments) để Chuẩn Bị Khai Thuế cho năm 2010
Hỏi. Làm thế nào để tôi bao gồm trên mẫu khai thuế liên bang (Mẫu 1040) tiền tôi
được trả vì mất lợi tức hoặc lợi nhuận được báo cáo đến tôi trên Mẫu 1099-MISC năm
2010 trong ô 3?
Nếu quý vị được trả tiền thay thế cho lợi tức hoặc lợi nhuận mà quý vị bị mất với tư cách là
nhân viên, hãy viết xuống tổng số tiền được trả từ ô 3 trong mẫu 1099-MISC vào hàng 21
trong mẫu khai thuế liên bang 1040 của quý vị.
Nếu quý vị được trả tiền thay thế cho lợi tức hoặc lợi nhuận mà quý vị bị mất với tư cách là
tự làm chủ (self-employed), hãy viết xuống tổng số tiền được trả từ ô 3 trong mẫu 1099MISC vào hàng 1 Phụ Bản C (Schedule C Line 1) trong mẫu khai thuế liên bang 1040 của
quý vị hoặc hàng 1 Phụ Bản C-EZ (Schedule C-EZ Line 1) trong mẫu 1040 của quý vị. Tổng
số lợi nhuận hoặc tổng số mất mát từ Phụ Bản C hoặc Phụ Bản C-EZ phải được bao gồm
trong Phụ Bản SE trong mẫu 1040.
Lưu ý: Quý vị có thể được trả tiền vì nhiều lý do ngoài việc thay thế lợi tức và lợi nhuận, số
tiền này có thể được báo cáo trong ô 3 của mẫu 1099-MISC của quý vị. Số tiền được trả
cho thương tích cá nhân, bệnh trạng, hoặc mất mát tài sản có thể không bị trả thuế và có
thể không bắt buộc phải báo cáo khi khai thuế liên bang . Để được hướng dẫn xem có phải
bao gồm các số tiền được báo cáo khác trong ô 3 của mẫu 1099-MISC hoặc trong các ô
khác trong mẫu 1099-MISC vào mẫu 1040 của quý vị hay không, xin xem các chỉ dẫn trong
mẫu 1040.
Q. Tôi có thể liên lạc với ai nếu tôi cần được giúp đỡ thêm?
Có thể tìm các câu hỏi và câu trả lời phụ trội liên quan đến cách khai thuế các tiền trả cho
vụ loang dầu tại www.irs.gov. Đánh vào chữ “Gulf Oil Spill” trong ô tìm. Quý vị cũng có thể
được giải đáp thắc mắc của mình bằng cách gọi IRS theo số 1-866-562-5227.
Mỗi người đều có hoàn cảnh tài chánh riêng biệt: IRS khuyến khích tất cả những người
đóng thuế xem lại hoàn cảnh trả thuế của họ hoặc bàn luận với người khai thuế cho họ về
những gì liên quan đến tiền được trả hoặc đền bù từ dầu loang.
Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS) là một tổ chức
độc lập thuộc IRS. TAS giúp người đóng thuế gặp khó khăn về kinh tế; người đóng thuế tìm
người giúp đỡ cho các vấn đề với IRS; và những người nào nghĩ rằng hệ thống hoặc thể
thức của IRS không hoạt động đúng mức. Nếu quý vị thấy mình hội đủ điều kiện được TAS
giúp đỡ, thì có thể gọi cho TAS theo số số miễn phí của TAS 1-877-777-4778 hoặc
TTY/TDD 1-800-829-4059. Để biết thêm thông tin, xin đến www.irs.gov/advocate.
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