Tờ Thông Tin- ITIN Hết Hạn
Tổng Quát
IRS có một số thay đổi cho chương trình Mã Số Thuế Cá Nhân ( Individual Taxpayer Identification Number,
hay ITIN) do Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ khỏi Bị Tăng Thuế (Protecting Americans from Tax Hikes, hay
PATH).

Điều gì thay đổi?

Thông điệp
chánh
• Đạo luật PATH đòi hỏi
rằng một số ITIN sẽ bị
hết hạn.
• ITIN nào không được sử
dụng trên tờ khai thuế
liên bang ít nhất một lần
trong ba năm trả thuế
vừa qua sẽ hết hạn vào
ngày 31 tháng Chạp,
2018.

Tất cả ITIN không được sử dụng trên tờ khai thuế liên bang ít nhất một lần cho các năm thuế 2015, 2016
hay 2017, sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng Chạp, 2018. Ngoài ra, tất cả các ITIN có các chữ số ở giữa là 73,
74, 75, 76, 77, 81 hay 82 sẽ hết hạn vào cuối năm nay. IRS sẽ bắt đầu gởi thông báo CP-48; Quý vị phải
gia hạn Mã Số Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN) để khai huế Hoa Kỳ
vào cuối hè cho người đóng thuế đã khai thuế với ITIN có các chữ số ở giữa là 73, 74, 75, 76, 77, 81 hay
82 trong ba năm vừa qua. Thông báo giải thích các bước cần thực hiện để gia hạn ITIN nếu sẽ được ghi
trên tờ khai thuế Hoa Kỳ nộp vào năm 2019.
IRS khuyến khích người đóng thuế bắt đầu xin gia hạn càng sớm càng tốt để đình trệ giờ cuối. Quý vị
không cần phải chờ đến khi nhận thông báo hết hạn. Nếu quý vị hay người nào trong gia đình có ITIN
với các chữ số ở giữa là 73, 74, 75, 76, 77, 81 hay 82 và nghĩ phải khai thuế vào 2019, thì quý vị có thể
làm trước và nộp đơn xin gia hạn bây giờ. Nếu nhận thông báo CP-48 sau khi bắt đầu tiến trình gia hạn
thì quý vị có thể bỏ qua thông báo này. Quý vị không cần phải làm gì cả.
Xin nhắc lại là năm rồi, những ITIN có các chữ số ở giữa là 70, 71, 72 hay 80 đã hết hạn. Các con số
giữ 78 và 79 hết hạn trong năm 2016. Những người trả thuế có số ITIN này có thể gia hạn vào bất cứ
lúc nào.

• ITIN có chữ số ở giữa là
73, 74, 75, 76, 77, 81
hay 82 sẽ hết hạn vào
cuối năm nay.

Quý vị cần làm gì để gia hạn ITIN?

• Quý vị chỉ cần gia hạn
ITIN hết hạn nếu có ghi
trên tờ khai thuế Hoa
Kỳ hoặc đơn xin hoàn
thuế rằng quý vị định
nộp vào 2019.

Để việc gia hạn được dễ dàng và giảm công việc giấy tờ, mọi thân quyến có tên trên tờ khai thuế, có thể gia hạn ITIN của
họ cùng một lúc. Các thân quyến bao gồm người nộp thuế, người hôn phối và bất cứ người thuộc quyền
nào khai trên tờ khai thuế của họ.

• Thẻ thông hành cho
người thuộc quyền từ
quốc gia khác ngoài Gia
Nã Đại hay Mễ Tây Cơ
hoặc người thuộc quyền
của quân nhân Hoa Kỳ
ở hải ngoại phải có đóng
dấu mộc ngày đến—nếu
không phải cần thêm
các giấy tờ khác.

Xem
IRS.gov/ITIN
để biết thêm
chi tiết.

Muốn gia hạn ITIN hết hạn, quý vị phải nộp Mẫu Đơn W-7 đã điền đầy đủ, Đơn Xin Mã Số Thuế Cá
Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN), và tất cả các tài liệu có danh tánh cần thiết
cho IRS. Dùng bản mới nhất của Mẫu Đơn W-7 (Bản duyệt lại vào tháng Chín, 2016) và tham khảo
hướng dẫn của Mẫu Đơn W-7 để biết chỉ dẫn.

Quý vị cần biết điều quan trọng nào khác về việc gia hạn ITIN?
Người đóng thuế có thể ba cách để nộp trọn gói Mẫu Đơn W-7. Họ có thể:
• Gởi Mẫu Đơn W-7 và giấy tờ gốc hay bản sao có danh tánh và chứng nhận của cơ quan cấp giấy tờ này
đến địa chỉ của IRS nêu trên hướng dẫn cho mẫu đơn. IRS sẽ duyệt xét các giấy tờ có danh tánh và gởi
trả lại trong vòng 60 ngày.
• Dùng một trong nhiều Cơ Quan Chấp Nhận được Chứng Nhận (Certified Acceptance
Agents), hay CAA) do IRS ủy quyền để giúp mình nộp đơn xin ITIN. CAA có thể chứng
nhận mọi giấy tờ có danh tánh cho người đóng thuế chánh và phụ cũng như thẻ thông hành
và giấy khai sinh cho người thuộc quyền. Người đóng thuế không cần gởi bản gốc cho IRS
hoặc
• Gọi và lấy hẹn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế IRS được chỉ định
Nếu khai thuế Hoa Kỳ với ITIN hết hạn thì quý vị có thể bị trì hoãn trong việc cứu xét khai thuế. Hãy
gia hạn ngay bây giờ để tránh bị trì hoãn.
Quý vị không phải làm gì nếu không cần khai thuế. ITIN nào chỉ được sử dụng trên tờ khai thông tin
do đệ tam nhân nộp cho IRS thì không cần được gia hạn. Tuy nhiên, nếu quý vị sử dụng ITIN để khai
thuế Hoa Kỳ trong tương lai (bao gồm cho người thuộc quyền) thì cần phải gia hạn ITIN trước khi
nộp.
Xin nhắc lại là IRS sẽ không còn chấp nhận thẻ thông hành không có ngày đến Hoa Kỳ như là giấy tờ
có danh tánh riêng lẻ cho người thuộc quyền từ các quốc gia ngoài Gia Nã Đại hay Mễ Tây Cơ hoặc
người thuộc quyền của quân nhân ở hải ngoại. Thẻ thông hành của người thuộc quyền phải có đóng
dấu mộc ngày đến—nếu không phải cần thêm giấy tờ khác sau đây để chứng minh có cư ngụ tại Hoa
Kỳ:
•
Hồ sơ y tế Hoa Kỳ cho người thuộc quyền dưới 6 tuổi

•
•

Hồ sơ học đường Hoa Kỳ cho người thuộc quyền dưới 18 tuổi và
Hồ sơ học đường Hoa Kỳ, báo cáo thuê mướn nhà, báo cáo ngân hàng hay hóa đơn điện
nước có ghi tên của đương đơn và địa chỉ ở Hoa Kỳ, nếu trên 18 tuổi.

Muốn biết thêm thông tin, xem trang thông tin ITIN trên
IRS.gov
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