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Lời nhắn quan trọng về Mẫu 1120 của Tháng 99, 9999 (C-01)

Quý vị có thể được miễn đóng Thuế Tối Thiểu Thay Thế
(Alternative Minimum Tax, hay AMT)
Hồ sơ của chúng tôi cho thấy quý vị đã
đóng Thuế Tối Thiểu Thay Thế
(Alternative Minimum Tax, hay AMT)
cho khoảng thời gian đóng thuế kết
thúc vào Tháng 99, 9999, (C-01) mà
quý vị tính toán bằng cách dùng Mẫu
4626 và đính kèm vào Mẫu 1120. Tuy
nhiên, nếu đáp ứng tiêu chuẩn của
hãng nhỏ cho thời gian đóng thuế này
thì quý vị có thể được miễn đóng AMT.

Những điều cần làm
Nếu có nhân viên phụ trách thuế hay người khác khai thuế dùm, quý
vị có thể liên lạc với họ để được giúp đỡ.
Quý vị đủ điều kiện được miễn trừ nếu…
Thời gian đóng thuế kết thúc vào Tháng 99, 9999 (C-01), rơi vào
năm đầu hoạt động của hãng;
hoặc…
tổng số tiền trung bình nhận cả năm của hãng không vượt quá $7.5 triệu cho
thời gian 3 năm (hay một phần của thời gian hãng hoạt động) kết thúc trước
thời gian đóng thuế Tháng 99, 9999 (C-01) bắt đầu (hay $5 triệu nếu hãng
của quý vị chỉ có 1 năm đóng thuế trước thời gian đóng thuế Tháng 99, 9999
(C-01) bắt đầu); và
hãng được miễn đóng thuế AMT cho tất cả các năm đóng thuế sau 1997.
Nếu quý vị đủ điều kiện được miễn AMT

•

Điền vào Tờ Khai Thuế Lợi Tức Hoa Kỳ Sửa Đổi (Mẫu 1120-X) càng
sớm càng tốt. Quý vị có 3 năm kể từ ngày đáo hạn khai thuế hay ngày
điền vào Mẫu 1120 gốc, tùy theo điều nào đến sau, để nộp tờ khai
sửa đổi. Tải Mẫu 1120-X từ mạng lưới www.irs.gov, hay gọi số 1-800829-3676 để xin một bản.
• Trên Mẫu 1120-X, xóa số tiền Thuế Tối Thiểu Thay Thế báo cáo trên
tờ khai thuế ban đầu, và ghi “AMT-EXEMPT” (MIỄN AMT) phía trên
cùng mẫu này. Sau đó, gởi Mẫu 1120-X đền cùng địa chỉ IRS mà quý
vị gởi tờ khai thuế.
Nếu quý vị đã nộp Mẫu 1120-X để xóa AMT, xin bỏ qua thông báo này.
Nếu không đủ điều kiện
Quý vị không cần phải làm gì cả.

Tiếp theo trang sau…

Thời gian đóng thuế
Ngày thông báo
Số ID hãng làm
Trang 2 trên 2

Thông tin thêm

•
•
•

Tháng 99, 9999
Tháng 99, 9999

Viếng mạng lưới www.irs.gov/cp130.
Muốn lấy mẫu thuế, gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).
Giữ thông báo này để lưu hồ sơ.

Nếu cần được giúp đỡ, xin cứ liên lạc với chúng tôi.

