Department of Treasury (Bộ Ngân Khố)
IRS (Sở Thuế Vụ)
LB & I Compliance Stop 4300 AUSC
Austin, TX 73301

Thông báo
Ngày thông báo
Số An Sinh Xã Hội
Liên lạc với chúng tôi
Trang 1 trên 2

CP07
Ngày 2 tháng Hai, 2009
Điện thoại 1-800-829-1040

s018999546711s
JAMES HINDS
22 BOULDER STREET
HANSON CT 00000-7253

Tin tức về Mẫu đơn 1040NR năm 2012 của quý vị

Chúng tôi đang tạm giữ tiền hoàn thuế năm 2012 của quý vị
Chúng tôi đã nhận được tờ khai thuế năm
2012 của quý vị và đang tạm giữ phần
hoàn tiền cho tới khi thực hiện xong công
việc cứu xét kỹ lưỡng hơn. Cứu xét này là
một phần chương trình đang được IRS tiến
hành để đoan chắc thông tin khai thuế vẫn
chính xác.

Những điều cần làm
Hiện tại quý vị không cần phải thực hiện thêm điều gì nữa.

Đã nhắm chọn tờ khai này vì quý vị [ghi
một số quyền lợi theo hiệp ước thuế vụ,
hoặc đã liệt kê cụ thể một lượng lớn các
mục khấu giảm].

Những bước kế tiếp

Tùy vào kết quả cứu xét, chúng tôi sẽ:
 Gởi khoản hoàn tiền trong vòng 6-12 tuần, với điều kiện là quý vị không có
các món nợ thuế khác mà chúng tôi phải truy thu; hoặc
 Gởi thêm thông báo với những hướng dẫn và thông tin phụ trội trong vòng
6-12 tuần lễ.
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 Nên đến viếng www.irs.gov/cp07.
 Muốn lấy các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn bản thuế vụ thì nên đến viếng

www.irs.gov hoặc gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).
 Hãy lưu giữ thông báo này trong hồ sơ của quý vị.

Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế
Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS) là
một tổ chức độc lập thuộc IRS. Chúng tôi giúp đỡ người đóng thuế nào: gặp phải
nhiều khó khăn tài chánh vì các vấn đề với IRS; đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa
giải quyết xong vấn đề khúc mắc với IRS; và nghĩ rằng thủ tục hay cơ chế của
IRS không có hiệu quả như mong đợi. Nếu quý vị thấy mình hội đủ điều kiện
được TAS giúp đỡ, thì có thể gọi theo số miễn phí của TAS là 1-877-777-4778,
hoặc TTY/TDD 1-800-829-4059. Muốn biết thêm thông tin thì nên đến
http://www.irs.gov/advocate.
Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp
Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic,
hay LITC) là tổ chức độc lập với IRS. Một vài nơi tiếp trợ phục vụ những người
có lợi tức thấp hơn mức đã định và cần giải quyết vấn đề thuế má. Những nơi này
có dịch vụ đại diện chuyên nghiệp - miễn phí hay lấy chút ít lệ phí - trước IRS
hoặc tòa án trong các trường hợp kiểm thảo, kháng cáo, tranh cãi việc thu thuế, và
nhiều vấn đề khác. Một vài nơi tiếp trợ có thể cung cấp thông tin về quyền hạn và
trách nhiệm của người đóng thuế bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho người sử
dụng tiếng Anh như sinh ngữ thứ nhì. Muốn biết thêm thông tin và tìm nơi tiếp trợ
gần chỗ quý vị thì nên xem trang LITC tại www.irs.gov/advocate hoặc Ấn bản
4134 của IRS, Danh Sách Các Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp.
Cũng có thể lấy ấn bản này nếu gọi số 1-800-829-3676, hoặc đến văn phòng IRS
tại địa phương.
Nếu quý vị cần được trợ giúp thì cứ tự tiện liên lạc với chúng tôi.

