Chương Trình Tự Nguyện Khai Trình IRS
Chương trình tự nguyện khai trình Sở Thuế Vụ (IRS) tạo cơ hội cho người thọ thuế có
khoản lợi tức chưa khai báo trước đây, liên lạc với IRS để giải quyết vấn đề trả thuế
của họ. Chương trình này không áp dụng cho người thọ thuế có khoản lợi tức kiếm
được từ các hoạt động bất hợp pháp. Thể thức tự nguyện khai trình là một thủ tục đã
có từ lâu của IRS. Tuy nhiên, nếu người thọ thuế có trương mục ở hải ngoại chưa khai
báo và khai trình trước ngày 15 tháng Mười, 2009, thì sẽ theo các điều khoản đặc biệt
đã ban hành trong tháng Ba.
Tự Nguyện Khai Trình là gì?
Tự nguyện khai trình là khi người thọ thuế cung cấp thông tin một cách thành thật, đúng
hạn, và đầy đủ. Người thọ thuế phải hợp tác với IRS để chiết tính số tiền thuế phải trả
của họ rồi sắp xếp để trả đầy đủ cho IRS.
Tự Nguyện Khai Trình Đúng Hạn là gì?
Tự nguyện khai trình phải được thực hiện trước khi:
a. IRS khởi sự cuộc kiểm tra dân sự hay điều tra hình sự đối với người thọ thuế,
hoặc báo cho người thọ thuế biết là sẽ khởi sự cuộc kiểm tra hay điều tra như
vậy;
b. IRS đã nhận được thông tin từ đệ tam nhân (thí dụ như, người cho tin, cơ quan
khác của chánh phủ, hoặc báo chí) chỉ điểm IRS về hành vi không tuân hành của
một người thọ thuế cụ thể;
c. IRS khởi sự cuộc kiểm tra dân sự hay điều tra hình sự liên quan trực tiếp đến
trách nhiệm cụ thể của người thọ thuế đó; hoặc
d. IRS thâu thập được thông tin có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm cụ thể của
người thọ thuế từ hành động thực thi hình sự (chẳng hạn như, lệnh khám xét,
trát đòi của bồi thẩm đoàn).
Làm Sao để Tự Nguyện Khai Trình?
Chuyên viên thuế vụ hoặc người nào muốn khởi sự tự nguyện khai trình, nên liên lạc
với văn phòng Điều Tra Hình Sự IRS (IRS Criminal Investigation) gần nhất (có thể xem
thông tin liên lạc tại www.irs.gov). Người thọ thuế có thắc mắc, có thể gọi Đường Dây
Thường Trực Tự Nguyện Khai Thuế IRS (IRS Voluntary Disclosure Hotline) theo số
(215) 516-4777, dịch vụ có sẵn bằng tiếng Anh, hoặc viếng thăm www.irs.gov.
Nộp Hồ Sơ Trương Mục Nhà Băng và Tài Chánh Hải Ngoại (Foreign Bank
Account and Financial Records, hay FBAR):
Người thọ thuế nào đã khai trình và trả thuế cho toàn bộ lợi tức thọ thuế của họ trong
các năm trước nhưng chưa nộp FBAR thì cần phải nộp bản báo cáo FBAR trễ hạn.
Gọi Đường Dây Thường Trực FBAR (FBAR Hotline) theo số 1-800-800-2877, dịch vụ
có sẵn bằng tiếng Anh, rồi nhấn số 2 để được giải đáp các thắc mắc về yêu cầu nộp
FBAR. Quý vị cũng có thể gởi các thắc mắc bằng tiếng Anh về điều lệ FBAR bằng văn
bản qua điện thư (e-mail) đến địa chỉ FBARQuestions@irs.gov.

