
 

 

 
 
 

Bộ Tài Chánh 
Sở Thuế Vụ 
Kansas City, MO  64999-0010 

Thông báo 21B 
Ngày thông báo Ngày 2 tháng Ba, 2009
Số an sinh xã hội 999-99-9999 

Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi, xin gọi số 1-800-xxx-xxxx hay viếng thăm 
www.irs.gov. 

 Xin đánh dấu vào đây nếu quý vị có đính kèm bất cứ thư tín nào. Ghi số An 
Sinh Xã Hội (999-99-9999), năm trả thuế (2006), và số mẫu đơn (1040) trên 
bất cứ thư tín nào của quý vị.  
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 chiều 

 sáng 
 chiều 

Số điện thoại chính Giờ gọi tốt nhất Số điện thoại thứ hai Giờ gọi tốt nhất 

Thông báo CP21B 
Năm trả thuế 2006 
Ngày thông báo Ngày 2 tháng Ba, 2009 
Số an sinh xã hội 999-99-9999 
Liên lạc với chúng tôi Điện thoại 1-800-xxx-xxxx 
Trang 1 trên 2  
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JAMES & KAREN Q. HINDS 
22 BOULDER STREET 
HANSON, CT 00000-7253 

SỞ THUẾ VỤ 
KANSAS CITY, MO  64999-0010 
s018999546711s 

Những thay đổi cho Mẫu 1040 năm 2006 

Tiền được hoàn lại: $327.43 
 

Tóm Lược 

Thuế giảm $310.00
Tiền lời chúng tôi thiếu quý vị 17.43

Chúng tôi có thực hiện những thay đổi mà 
quý vị yêu cầu trong mẫu 1040 năm 2006 
để điều chỉnh:  
• Khoản lời hoặc lỗ từ đầu tư  
• Schedule D 
• Schedule A 
Kết quả là quý vị được hoàn lại $327.43. 

Tiền được hoàn lại $327.43

  
Những điều cần làm Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi của chúng tôi 

• Nếu quý vị chưa nhận chi phiếu tiền hoàn lại $327.43, quý vị sẽ được trong 
vòng từ 2–3 tuần, với điều kiện là quý vị không thiếu thuế hoặc nợ khác mà 
chúng tôi cần thâu thập. 

James & Karen Q. Hinds 
22 Boulder Street 
Hanson, CT 00000-7253 

Tiếp theo trang sau…

Thông tin liên lạc 



 

 

 

 

Thông báo CP21B 
Năm trả thuế 2006 
Ngày thông báo Ngày 2 tháng Ba, 2009
Số an sinh xã hội 999-99-9999 
Trang 2 trên 2  

Những điều cần làm – tiếp theo Nếu quý vị không đồng ý với những thay đổi này 
• Gọi số 1-800-829-0922 để duyệt qua trương mục. Quý vị cũng có thể liên lạc 

với chúng tôi qua thư từ. Điền vào phần thông tin liên lạc, tách ra, và gởi cho 
chúng tôi với bất cứ thư tín hay tài liệu nào. 

• Nếu không nghe tin tức gì từ quý vị thì chúng tôi cho là quý vị đồng ý với 
thông tin trong thông báo này.  

Những bước kế tiếp • Báo cáo tiền lời $17.43 là lợi tức tính thuế trên bản khai thuế năm nay của 
quý vị. 

Thông tin thêm • Viếng thăm www.irs.gov/cp21b. 
• Muốn lấy mẫu thuế, xem hướng dẫn, và các ấn phẩm, viếng thăm 

www.irs.gov hay gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 
• Giữ thông báo này để lưu hồ sơ. 
Chúng tôi phải gởi một bản thông báo này cho quý vị và người hôn phối của 
quý vị. Mỗi bản có thông tin như nhau về trương mục chung của quý vị. Nên 
lưu ý: Chỉ trả số tiền hoàn lại một lần 
Nếu cần giúp đỡ, xin cứ liên lạc với chúng tôi. 


