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Tin tức quan trọng về cương vị quỹ hội tư nhân

Hãy hành động dứt khoát để kết thúc quá trình giải thể
Hồ sơ của chúng tôi cho thấy quý vị
đang giải thể cương vị quỹ hội tư
nhân, và thời kỳ giải thể 5 năm sẽ kết
thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai,
2012. Muốn hoàn tất quá trình này thì
nên điền đầy đủ vào Mẫu đơn 8940.

Những điều cần làm
Muốn giải thể cương vị quỹ hội tư nhân thì nên điền đầy đủ vào Mẫu
đơn 8940, Yêu Cầu Xác Quyết theo Đoạn 507, 509(a), 4940, 4942,
4945 và 6033 của Bộ Luật Thuế Vụ, rồi gởi trả cho chúng tôi trước
ngày 31 tháng Mười Hai, 2012. Nên đến www.irs.gov để tải lấy Mẫu
đơn 8940 hoặc gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).
Hãy gởi mẫu đơn đã điền đủ đến:
Internal Revenue Service
PO Box 12192
Covington KY 41012-0192

Nếu chưa có hồi âm từ quý vị

Nếu chúng tôi chưa nhận được Mẫu đơn 8940 đã điền đủ trước ngày
31 tháng Mười Hai, 2012, thì xem như quý vị muốn duy trì cương vị
quỹ hội tư nhân.

Thông tin thêm

 Nên viếng thăm www.irs.gov/cp255.
 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.
Nếu quý vị cần được trợ giúp thì cứ tự tiện liên lạc với chúng tôi.

