
Quý Vị Có Thể Cần Gia Hạn ITIN Hết Hạn 
 
Mã Số Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN) là gì? 
ITIN là số cứu xét khai thuế do IRS cấp mà quý vị, người hôn phối hay người thuộc quyền 
của mình phải dùng để khai thuế Hoa Kỳ nếu không đủ tiêu chuẩn được Số An Sinh Xã 
Hội. 
 
Tại sao ITIN hết hạn? 
Có hai lý do ITIN sẽ bị hết hạn vào cuối năm nay: 

• Quý vị không dùng ITIN trên tờ khai thuế Hoa Kỳ ít nhất một lần cho các năm đóng thuế 
2016, 2017, 2018 hay.... 

• ITIN của quý vị có các chữ số ở giữa là 83, 84, 85, 86 hay 87 (Thí dụ như: 9NN-83-NNNN) 
và chưa được gia hạn. 

 
IRS sẽ thông báo cho tôi biết nếu ITIN hết hạn phải không? 
IRS sẽ thông báo cho quý vị qua bưu điện (Thông Báo CP-48) rằng ITIN trên tờ khai thuế của 
quý vị hết hạn nếu quý vị đã khai thuế Hoa Kỳ trong ba năm qua bằng cách dùng ITIN cho quý vị, 
người hôn phối hay người thuộc quyền của quý vị và ITIN có chữ số ở giữa là 83, 84, 85, 86 hay 
87.  
 
IRS sẽ không thông báo trực tiếp cho quý vị nếu ITIN chưa được ghi trên tờ khai thuế Hoa Kỳ ít 
nhất một lần trong ba năm trả thuế vừa qua. Thông tin liên lạc và tiếp ngoại tăng cường đang 
được cải tiến để thông báo cho tất cả những người trả thuế bị ảnh hưởng. 
 
Tôi có cần gia hạn ITIN không? 
Quý vị chỉ cần gia hạn ITIN hết hạn nếu có ghi trên tờ khai thuế Hoa Kỳ hay yêu cầu hoàn 
thuế quý vị định nộp vào năm 2020. Xem công cụ Interactive Tax Assistant (Trợ Giúp Thuế 
Tương Tác) trên IRS.gov để xem có cần phải khai thuế liên bang hay không. 
Ngoài ra, nếu quý vị đã có hay đủ tiêu chuẩn được số An Sinh Xã Hội thì không gia hạn 
ITIN nữa. Quý vị không thể có cả ITIN và SSN. 
 
Khi nào nên gia hạn ITIN hết hạn? 
Nếu quý vị cần khai thuế Hoa Kỳ vào năm 2020 và ITIN của quý vị sẽ hết hạn thì nên bắt đầu 
tiến trình gia hạn ngay. Quý vị nên nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Mã Số Thuế Cá Nhân IRS, và 
tất cả các giấy tờ có danh tánh cần thiết như được mô tả trong hướng dẫn. Nhớ sử dụng 
Mẫu Đơn W-7 mới (Bản duyệt lại tháng Chín, 2016). Tất cả thân quyến có thể nộp Mẫu Đơn 
W-7 cùng lúc nếu ít nhất một trong số những người thân của quý vị có số ITIN với chữ số ở 
giữa là 83, 84, 85, 86 hay 87. 
 
Nếu không gia hạn ITIN thì sao? 
Quý vị chỉ cần gia hạn ITIN nếu cần khai thuế Hoa Kỳ vào năm 2020. Nếu quý vị không gia 
hạn ITIN và nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ với ITIN đã hết hạn thì có thể bị trì hoãn quá trình cứu 
xét khai thuế. 
 
Tôi có cần gia hạn nếu tôi sống bên ngoài Hoa Kỳ không? 
Có, nếu quý vị cần nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ vào năm 2020. Nhưng, người hôn phối và 
người thuộc quyền không thể gia hạn ITIN cho đến khi họ 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 về 
thuế (chẳng hạn như cha mẹ phụ thuộc khiến cho người đóng thuế chính đủ tiêu chuẩn để 
yêu cầu tình trạng khai thuế là người chủ hộ gia đình). Trong những trường hợp này, họ 
phải đính kèm tờ khai thuế thu nhập liên bang vào đơn xin gia hạn W-7 của họ. 
 
Muốn biết thêm thông tin, đến trang mạng IRS.gov/ITIN.  
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