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Tin nhắn về Mẫu 1120 ngày 31 tháng Ba, 2008

Cần có tài liệu dẫn chứng
Tờ khai thuế của quý vị gởi cho chúng
tôi thiếu Mẫu 1118. Chúng tôi cần mẫu
này để cứu xét tờ khai của quý vị.

Những điều cần làm ngay

Nếu chưa có hồi âm từ quý vị

Nếu chúng tôi chưa nhận được Mẫu 1118 với hạn chót là ngày 22
tháng Hai, 2009, thì sẽ cúp phần tín dụng quý vị khai và gởi hóa đơn
đòi phần tiền thuế phụ trội quý vị còn nợ, cộng với mọi tiền phạt và tiền
lời hiện dụng.

y Nên đến www.irs.gov để tải lấy Mẫu 1118 hoặc gọi số 1-800-TAXFORM (1-800-829-3676).
y Điền đầy đủ vào phần Thông Tin Liên Lạc, tách ra rồi gởi chung với
Mẫu 1118 đã điền đầy đủ sao cho chúng tôi nhận được với hạn chót
là ngày 22 tháng Hai, 2009.

James Hinds
22 Boulder Street
Hanson, CT 00000-7253

Thông tin liên lạc

IRS (Sở THUế Vụ)
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Thông Báo
Ngày thông báo
Mã số sở làm

CP181
Ngày 2 tháng Hai, 2009
99-9999999

Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi thì nên gọi số 1-800-829-0115 hoặc
đến viếng www.irs.gov.
Nên đánh dấu vào đây nếu quý vị có đính kèm bất cứ thư tín nào.
Hãy ghi mã số sở làm của quý vị (99-9999999), kỳ tính thuế (31
tháng Ba, 2008) và số biểu mẫu (1120) vào mọi thư tín.
sáng
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Điện thoại chánh

Giờ thuận tiện nhất để
gọi

sáng
chiều
Điện thoại phụ

Giờ thuận tiện nhất để
gọi

Thông Báo
Kỳ tính thuế
Ngày thông báo
Mã số sở làm
Trang 2 trên 2

Thông tin thêm

CP181
Ngày 31 tháng Ba, 2008
Ngày 2 tháng Hai, 2009
99-9999999

y Nên viếng thăm www.irs.gov/cp181. Quý vị cũng có thể thấy
những mục trực tuyến sau đây:
– Mẫu 1118, Tín Thuế Ngoại Quốc - đối với Các Hãng
y Muốn lấy các biểu mẫu, chỉ dẫn và ấn phẩm về thuế thì nên đến
viếng www.irs.gov hay gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-8293676).
y Hãy lưu giữ thông báo này trong hồ sơ của quý vị.
Nếu quý vị cần được trợ giúp thì cứ tự tiện liên lạc với chúng tôi.

