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Lời nhắn quan trọng về thỏa thuận trả góp trực tiếp tiền thuế cho Tháng 99, 9999 (C-01) 
Không đủ tiền để trả thuế hàng tháng  

• Mỗi tháng, phải chắc chắn quý vị có đủ tiền trong trương mục 
để trả tiền hàng tháng.  

 
 
• Viếng mạng lưới www.irs.gov/cp166. 
• Giữ thông báo này để lưu hồ sơ.  

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

Thông tin thêm 

Để theo các điều khoản của thỏa thuận 
trả góp, chúng tôi cố gắng rút tiền trả 
hàng tháng từ trương mục ngân hàng 
được ủy quyền của quý vị. Ngân hàng 
thông báo cho chúng tôi rằng không có 
đủ ngân quỹ để trả tiền. 
 
 
 

 Những điều cần làm 

• Chúng tôi cố gắng lần nữa để rút tiền trả của quý vị. Nếu không đủ 
ngân quỹ vào lúc đó, quý vị có thể bị sai hẹn trên thỏa thuận, tiền 
lãi sẽ tăng lên, và có thể bị tiền phạt thêm. Do đó, nhớ phải có đủ 
tiền trong trương mục để trả tiền hàng tháng cộng với bất cứ lệ phí 
nào ngân hàng có thể tính cho quý vị do ngân quỹ không đủ.  

ABC Company Thông báo                         CP166
Ngày thông báo               Tháng 99, 9999 

 

22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 Số ID hãng làm                99-9999999 

Nếu thay đổi  địa chỉ, xin gọi số 1-999-999-9999, hay viếng www.irs.gov.  
Đánh dấu vào đây nếu quý vị có kèm bất cứ thư tín nào. Ghi số Nhận 
Diện Hãng Làm (99-9999999), thời gian đóng thuế (tháng, ngày, năm), 
và số mẫu (9999) trên bất cứ thư tín nào. 
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