Thông báo
Kỳ tính thuế
Ngày thông báo
Số danh bộ sở làm
Liên lạc với chúng tôi
Trang 1 trên 3

Department of Treasury (Bộ Ngân Khố)
IRS (Sở Thuế Vụ)
Ogden, UT 84201-0038

CP268
Ngày 31 tháng Mười Hai, 2008
Ngày 23 tháng Hai, 2009
Điện thoại: 1-800-829-0115

ABC-XYZ COMPANY
22 BOULDER STREET
HANSON, CT 00000-7253

Những thay đổi ở Mẫu đơn 944 của quý vị ngày 31 tháng Mười Hai, 2008

Tiền trả lố đã điều chỉnh: $558.61
Chúng tôi tin rằng có một tính toán
sai trong Mẫu đơn 944 của quý vị
ngày 31 tháng Mười Hai, 2008, và
điều đó ảnh hưởng đến lãnh vực sau
đây trong tờ khai thuế:


Tính thuế

Tóm Lược
Quý vị đã trả
Nợ thuế của quý vị
Trả lố

$1,171.58
-612.97
$558.61

Chúng tôi đã thay đổi trong tờ khai
của quý vị để sửa đổi sai sót này.
Ngoài ra cũng có sai lệch giữa các
khoản tiền quý vị liệt kê trên tờ khai
với những gì chúng tôi có trong hồ
sơ.
Vậy là quý vị đã trả lố $558.61.

Những điều cần làm ngay

Xem kỹ thông báo này, rồi đối chiếu những thay đổi của chúng tôi với
thông tin trong tờ khai thuế của quý vị.


Nếu chưa có hồi âm từ quý vị

Nên gọi số 1-800-829-0115 trước ngày 24 tháng Ba, 2009 để lấy
chi phiếu hoàn tiền, hoặc dùng khoản tín dụng $558.61 này để trừ
bớt các dạng thuế khác hay áp dụng cho kỳ tính thuế khác. Nếu
quý vị muốn lấy chi phiếu hoàn tiền thì sẽ nhận được chi phiếu này
trong vòng 4-6 tuần, với điều kiện là không nợ thuế và cũng không
còn những món nợ khác mà chúng tôi phải truy thâu. Cũng có thể
liên lạc với chúng tôi qua bưu tín bằng cách điền đầy đủ vào Mẫu
Đơn Hồi Đáp ở cuối thông báo này.

Nếu không nghe động tĩnh gì từ quý vị, chúng tôi sẽ cho rằng quý vị
đồng ý với thông tin trong thông báo này, và sẽ nhận được chi phiếu
hoàn tiền trong vòng 15 tuần, với điều kiện là không nợ thuế và cũng
không còn những món nợ khác mà chúng tôi phải truy thâu.

Kỳ tính thuế
Ngày thông báo
Số danh bộ sở làm
Trang 2 trên 3

Những thay đổi ở tờ khai thuế của quý
vị ngày 31 tháng Chạp, 2008
Những tính toán thuế của quý vị

Ngày 31 tháng Mười Hai, 2008
Ngày 23 tháng Hai, 2009

Chúng tôi thay đổi thông tin trong đó vì lý do sau đây:
 Chúng tôi phát hiện lỗi chiết tính tổng tiền thuế An Sinh Xã
Hội/Medicare.
Diễn giải

Những tính toán của quý

Những chiết tính của IRS

Tổng tiền thuế
1,091.96
Tổng tiền ký thác nộp thuế liên
bang (FTD)
Tiền trả lố từ kỳ tính thuế trước đó
Tiền trả và tín dụng khác

$1,171.58

Có sai lệch giữa các khoản tiền quý vị liệt kê trên tờ khai với những gì
chúng tôi có trong hồ sơ. Hãy xem lại tổng số tiền quý vị trả, kể cả tín
dụng có được từ kỳ tính thuế khác, như trình bày trong bảng dưới
đây. Nếu thông tin chưa đúng hay còn thiếu thì gọi chúng tôi theo số
1-800-829-0115.
Ngày nhận

Diễn giải số tiền

02/19/08

FTD

01/19/09

Điều Khác

Tổng cộng

Thông tin thêm

00.00
1,091.96

Tổng ký thác thuế, tín dụng và
chi trả

Tiền trả được ghi vào trương
mục của quý vị cho kỳ tính thuế
kết thúc vào ngày 31 tháng Mườ

612.97
79.62





Khoản tiền
$79.62
$1,091.96
$1,171.58

Nên viếng thăm www.irs.gov/cp268.
Muốn lấy các mẫu đơn thuế vụ thì nên gọi số 1-800-TAXFORM (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.

Thông báo
CP268
Kỳ tính thuế
Ngày 31 tháng Mười Hai, 2008
Ngày thông báo
Ngày 23 tháng Hai, 2009
Số danh bộ sở làm
Liên lạc với chúng tôi Điện thoại: 1-800-829-0115
Trang 3 trên 3

Department of Treasury (Bộ Ngân Khố)
IRS (Sở Thuế Vụ)
Ogden, UT 84201-0038

INTERNAL REVENUE SERVICE
PO BOX 105404
ATLANTA, GA 30348-5404
Xếp tại đây

Mẫu Đơn Hồi Đáp
Hãy điền đầy đủ vào mẫu đơn rồi
dùng bao thư kèm sẵn để gởi cho
chúng tôi. Nhớ là phải để sao cho
nhìn thấy địa chỉ của chúng tôi qua ô
giấy kiếng. Nếu dùng bao thư của
riêng mình thì cũng nhớ gởi đến địa
chỉ nêu trên.

Ghi thông tin liên lạc của quý vị
Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi thì nên gọi số 1-800-829-0115 hoặc
đến viếng www.irs.gov.
 sáng
 chiều
Điện thoại chánh

Giờ thuận tiện nhất để gọi

 sáng
 chiều
Điện thoại phụ

Giờ thuận tiện nhất để gọi

Chúng tôi phải nhận được mẫu đơn
đã điền đủ trước ngày 24 tháng Ba,
2009.

Hãy cho biết quý vị muốn làm
gì với số tiền trả lố $558.61


 Tôi muốn lấy chi phiếu hoàn lại số tiền trả lố $558.61.
 Tôi muốn dùng số tiền trả lố $558.61 như sau đây:
Loại thuế muốn trả bớt

Tổng cộng

Kỳ tính thuế muốn áp dụng

Số tiền muốn dùng

$558.61

