IRS Trợ Giúp Sau Thảm Họa
Vùng Thảm Họa Theo Chỉ Định Của Liên Bang

Sau khi FEMA đưa ra tuyên bố về thảm họa, có chữ ký của Tổng Thống, IRS có thể đưa ra hỗ trợ giảm nhẹ gánh
nặng thuế về mặt hành chính sau thảm họa cho những người cư trú trong khu vực thiên tai đã được tuyên bố.
Truy cập www.irs.gov/vi và tìm kiếm “Tin Tức IRS Trên Khắp Quốc Gia” để xem các bản tin nêu chi tiết về hỗ
trợ giảm nhẹ gánh nặng thuế về mặt hành chính sau thảm họa có trong khu vực của quý vị. Quý vị cũng có thể tìm
thêm thông tin về thảm họa và/hoặc tải xuống các mẫu và ấn phẩm của IRS tại www.irs.gov/vi.
Nói chung, hỗ trợ giảm nhẹ gánh nặng thuế về mặt hành chính sau thảm họa bao gồm việc hoãn một số thời hạn
khai thuế và nộp thuế nhất định cho người nộp thuế. Nếu địa chỉ IRS trong hồ sơ của quý vị nằm trong khu vực
thiên tai đã tuyên bố được liệt kê trong bản tin, thì quý vị sẽ tự động nhận được hỗ trợ giảm nhẹ gánh nặng thuế về
mặt hành chính sau thảm họa của IRS. Người nộp thuế cư trú hoặc có cơ sở kinh doanh nằm ngoài khu vực thiên
tai được bảo hiểm nên gọi Đường Dây Trợ Giúp SauThảm Họa Của IRS theo số 1-866-562-5227 để yêu cầu hỗ trợ
giảm nhẹ gánh nặng thuế về mặt hành chính sau thảm họa.
Nếu những mất mát do thiên tai của quý vị chưa được bồi hoàn và quý vị đã nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang
trong năm tính thuế trước đó và quý vị đã nộp thuế thu nhập liên bang, thì quý vị có thể nộp tờ khai thuế được điều
chỉnh ngay bây giờ (hoặc đợi đến năm sau) để yêu cầu được bồi hoàn những mất mát do thiên tai của mình. Xem
Ấn Phẩm 547, Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp (tiếng Anh), Ấn Phẩm 584 Sổ Tay Về Tổn Thất Do Tai Họa,
Thiên Tai Và Trộm Cắp (Tài Sản Sử Dụng Cho Mục Đích Cá Nhân) (tiếng Anh) và Ấn Phẩm 584-B, Sổ Tay Về
Tổn Thất Do Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp Dành Cho Doanh Nghiệp (tiếng Anh).

Cứu Trợ Khác
IIRS sẽ miễn các khoản phí thông thường để nhận bản sao của tờ khai thuế đã nộp trước đây cho những người
nộp thuế nằm trong khu vực thiên tai được bảo hiểm. Người nộp thuế nên bao gồm Tuyên Bố Về Thảm Họa Và
Thảm Họa Do FEMA chỉ định (ví dụ: “FEMA-4596, Alabama - Bão Nghiêm Trọng, Gió Bão Và Lốc Xoáy” bằng các
chữ cái in đậm ở đầu Mẫu 4506, Yêu Cầu Bản Sao Tờ Khai Thuế (tiếng Anh), hoặc Mẫu 4506-T, Yêu Cầu Bản
Ghi Tờ Khai Thuế (tiếng Anh), nếu thích hợp, và gửi nó cho IRS. Tìm kiếm “Nhận Bản Ghi” trên www.irs.gov/vi
để yêu cầu bản ghi của quý vị trực tuyến.
Những người nộp thuế được IRS liên lạc về vấn đề thu thập hoặc kiểm tra phải giải thích xem thảm họa ảnh hưởng
đến họ như thế nào để IRS có thể xem xét phù hợp cho trường hợp của họ.

Để Biết Thông Tin Và Hỗ Trợ Về Thảm Họa


Tìm kiếm “Thảm họa” trên www.irs.gov/vi



Yêu cầu bản ghi thuế từ IRS trực tuyến tại: https://www.irs.gov/vi/individuals/get-transcript



Yêu cầu bản ghi bằng điện thoại thông minh của quý vị với Ứng dụng điện thoại di động IRS2Go



Gọi cho Đường Dây Trợ Giúp Sau Thảm Họa Của IRS theo số: 1-866-562-5227



Liên hệ với chuyên gia thuế của quý vị



Truy cập trang web của Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang tại www.fema.gov (tiếng Anh)



Truy cập trang web Hỗ Trợ Thảm Họa Liên Bang tại www.disasterassistance.gov (tiếng Anh)



Truy cập trang web Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ để biết thông tin về các khoản vay do thiên tai với lãi suất
thấp tại: www.sba.gov (tiếng Anh)

Dịch Vụ Biện Hộ Người Nộp Thuế (TAS) 1-877-777-4778 có thể giúp quý vị nếu:


Vấn đề của quý vị đang gây ra khó khăn về tài chính cho quý vị, gia đình hoặc công việc kinh doanh của quý vị.



Quý vị phải đối mặt (hoặc doanh nghiệp của quý vị đang phải đối mặt) với một mối đe dọa hành động bất lợi ngay trước mắt.



Quý vị đã nhiều lần cố gắng liên lạc với IRS, nhưng không ai trả lời hoặc IRS không trả lời trước ngày đã hứa.
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