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Tiền trả dư từ Mẫu 1040A năm 2008 của quý vị bị tính vào khoản nợ thuế 

Tiền được hoàn lại: $1,359.00 
 

Tóm Lược 

Tiền trả dư trong năm 2008 $1,409.00
Khoản tiền bị lấy để trả cho khoản nợ thuế 
năm 2006 

-50.00

Tiền được hoàn lại $1,359.00

Chúng tôi lấy $50.00 từ tiền trả dư trong 
năm 2008 (Mẫu 1040A) của quý vị để trả 
cho khoản tiền nợ năm 2006. Do vậy, quý 
vị được hoàn lại $1,359.00. 
 
   
Quý vị cần làm gì Khoản bồi hoàn của quý vị 

• Nếu quý vị chưa nhận chi phiếu hoàn tiền $1,359.00, quý vị sẽ 
nhận chi phiếu này trong vòng từ 2-3 tuần với điều kiện là quý vị 
không thiếu thuế hoặc nợ khác mà chúng tôi cần đòi.    

John & Mary Smith 
123 N Harris St 
Harvard, TX 12345 

Thông tin liên lạc 

Còn tiếp ở mặt sau…

Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi, xin gọi số 1-800-xxx-xxxx hoặc viếng 
thăm www.irs.gov. 
[  ] Xin đánh dấu vào đây nếu quý vị có đính kèm bất cứ thư tín nào. 
Viết số An Sinh Xã Hội của quý vị (xxx-xxx-xxxx), năm trả thuế (2008), 
và số mẫu (1040) vào bất cứ thư tín nào.  

 sáng 
 chiều 

 sáng 
 chiều 

Số điện thoại liên lạc 
chánh 

Giờ thuận tiện nhất để 
gọi 

Số điện thoại liên lạc dự 
phòng 

Giờ thuận tiện nhất để 
gọi 



 

Bảo vệ quý vị tránh phải trả các 
tiền nợ của hôn phối 

Khi quý vị nộp tờ khai thuế chung, thì luật pháp có thể bảo vệ quý 
vị  khỏi phải  trả cho các khoản tiền còn thiếu mà hôn phối (hay hôn 
phối lúc trước) của mình chịu trách nhiệm. Thí dụ, nếu một phần 
hay toàn bộ tiền trả dư của quý vị từ tờ khai chung đã (hoặc sẽ) bị 
lấy để chi  cho thuế lợi tức quá hạn và tiền nợ khác (cấp dưỡng 
cho con, cấp dưỡng cho hôn phối, tiền vay đi học) của hôn phối, thì 
quý vị có thể được miễn trên tư cách là hôn phối bị thương tật. Nếu 
quý vị đủ tiêu chuẩn, thì điều này có thể làm thay đổi khoản tiền nợ 
thuế của quý vị, hoặc quý vị có thể được hoàn lại phần tiền của 
mình trong khoản tiền đã bị lấy để chi trả cho tiền nợ của hôn phối. 
Muốn biết thêm thông tin, hoặc nộp đơn khiếu nại, hãy viếng thăm 
www.irs.gov và tải xuống tài liệu Phân Chia cho Hôn Phối Bị 
Thương Tật (Injured Spouse Allocation) (Mẫu 8379) hoặc gọi số 1-
800-829-3676 để xin một bản. 
Lưu ý: Quý vị phải nộp đơn khiếu nại không trễ hơn hai năm kể từ 
ngày chúng tôi nỗ lực truy thâu tiền nợ còn thiếu lần đầu tiên.  

Thông Tin Thêm • Viếng thăm www.irs.gov/cp49. 
• Muốn lấy các mẫu (form), chỉ dẫn, và ấn bản về thuế, hãy viếng 

thăm www.irs.gov hoặc gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-
3676). 

• Lưu giữ thông báo này trong hồ sơ của quý vị. 
Chúng tôi phải gởi một bản thông báo này cho quý vị và người hôn 
phối của quý vị.  Mỗi bản đều trình bày thông tin giống nhau về 
trương mục chung của quý vị.  Xin lưu ý:  Chỉ cấp một lần tiền hoàn 
lại. 
Nếu quý vị cần được giúp đỡ, xin cứ tự tiện liên lạc với chúng tôi. 
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