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Quý Vị Vẫn  
Cần Khai Thuế 
Năm 2021? 

Năm nay, điều đặc biệt quan trọng là quý vị phải nộp tờ khai thuế 
năm 2021 theo phương thức điện tử và đảm bảo rằng tờ khai của 
quý vị đầy đủ và chính xác. Đừng gửi tờ khai thuế bằng giấy qua 
đường bưu điện nếu quý vị không cần làm như vậy. Thay vào đó, 
hãy khai thuế điện tử bất kỳ lúc nào trước thời hạn tháng 10, ngay 
cả khi quý vị đã yêu cầu gia hạn khai thuế.

Tại sao?  
IRS đang tiếp tục xử lý một lượng lớn tờ khai thuế. Hàng triệu tờ 
khai thuế năm 2021 dự kiến sẽ được nộp vào khoảng thời hạn gia 
hạn ngày 17 tháng 10.

Mẹo của IRS để khai thuế sau ngày đến hạn tháng 4:
 ½ Khai thuế điện tử ngay khi quý vị 

sẵn sàng. Việc khai thuế điện tử nhanh 
chóng, an toàn, thuận tiện và là cách 
tốt nhất để tránh sai sót. Việc sử dụng 
khai thuế điện tử giúp IRS xử lý tờ khai 
thuế, áp dụng các khoản chi trả thuế và 
cấp tiền hoàn thuế nhanh hơn. IRS xử 
lý hầu hết các tờ khai thuế được nộp 
theo phương thức điện tử và cấp các 
khoản tiền hoàn thuế được ký thác trực 
tiếp trong vòng chưa đầy ba tuần. Quý 
vị có thể sử dụng khai thuế điện tử để 
khai thuế năm 2021 từ nay đến ngày 17 
tháng 10 năm 2022.

 ½ Đã yêu cầu gia hạn? Mặc dù quý vị 
có thời hạn đến ngày 17 tháng 10, 
nhưng quý vị có thể khai thuế ngay khi 
quý vị sẵn sàng. 

 ½ Không yêu cầu gia hạn và nợ thuế? 
Khai thuế càng sớm càng tốt để tránh 
chịu thêm tiền phạt và tiền lãi. Quý vị có 
thể thiết lập kế hoạch chi trả hoặc trả 
toàn bộ hoặc một phần.

 ½ Cần khai thuế để yêu cầu tiền hoàn 
thuế? Nếu quý vị không bắt buộc phải 
khai thuế thì quý vị vẫn có thể đủ điều 
kiện để được hoàn thuế nếu chủ lao 
động khấu lưu thuế từ lương của quý 
vị nhiều hơn số tiền quý vị nợ. Nhưng 
quý vị sẽ cần phải khai thuế để yêu 
cầu khoản này. 

 ½ Một số khoản tín thuế có thể đồng 
nghĩa với một khoản tiền hoàn thuế. 
Ngay cả khi quý vị không nợ thuế thì các 
khoản tín thuế khả bồi hoàn có thể cho 
phép quý vị nhận được tiền hoàn thuế 
ngay cả khi quý vị không thường khai 
thuế. Phổ biến nhất là Tín Thuế Thu 
Nhập Kiếm Được, Tín Thuế Chăm 
Sóc Con Nhỏ Và Người Sống Phụ 
Thuộc (tiếng Anh) và Tín Thuế Trẻ 
Em (tiếng Anh).

 ½ Tận dụng Khai Thuế Miễn Phí của 
IRS. 70% người đóng thuế có lựa chọn 
trong phần mềm giúp khai thuế có 
thương hiệu để sử dụng miễn phí.

 ½ Sử dụng Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự 
Điền Miễn Phí. Tùy chọn này giống như 
hoàn thành một tờ khai thuế trên giấy. 
Nó không hỏi hoặc giải thích các tình 
trạng thuế và chỉ thực hiện các phép tính 
cơ bản. Quý vị có thể khai thuế điện tử 
miễn phí và không cần gửi lại tờ khai 
thuế bằng giấy qua đường bưu điện. 

Nhận trợ giúp khai thuế
 ½ Xem lại các mẹo của IRS về việc chọn một chuyên viên khai 

thuế uy tín nếu quý vị cần trợ giúp khai thuế. Trang Chọn 
Một Chuyên Gia Thuế trên IRS.gov có thông tin về chứng 
chỉ và chuyên môn của người giúp khai thuế. 

 ½ Các chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Thu Nhập Tự Nguyện 
(VITA) và Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (TCE) của Sở Thuế 
Vụ cung cấp dịch vụ khai thuế cơ bản miễn phí cho những 
cá nhân đủ điều kiện. Sử dụng Công Cụ Định Vị VITA/
TCE (tiếng Anh) trên IRS.gov để xác định các địa 
điểm hoạt động.

Ghi nhớ: Để tăng tốc độ hoàn 
thuế và tránh chậm trễ trong 
quá trình xử lý, đừng đợi đến 
ngày 17 tháng 10 nếu quý vị có 
thông tin để nộp tờ khai thuế 
chính xác qua phương thức 
điện tử ngay bây giờ.

Đừng đợi đến thời hạn gia hạn ngày 17 tháng 10. Nếu quý vị đã sẵn sàng, hãy 
khai thuế ngay hôm nay. 
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