
 Thông báo CP75A Department of Treasury (Bộ Ngân Khố) 
IRS (Sở Thuế Vụ) 

 
Niên thuế 2009 
Ngày thông báo Ngày 15 tháng Mười, 2010 [street address/PO box] 
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 [City State Zip] 
Mã số điện thoại gọi đến của quý vị 99999  
Liên lạc với chúng tôi Điện thoại 1-999-999-9999 
Trang 1 trên 3  

s01899954671s 
ERIC D. JOHNSON 
123 N HARRIS ST 
HARVARD TX 12345 

Chúng tôi đang kiểm thảo Mẫu đơn 1040 năm 2009 của quý vị 

Cần có tài liệu dẫn chứng 
  

Những điều cần làm ngay Quý vị cần phải gởi thêm thông tin cho chúng 
tôi để minh chứng những điều đã ghi trên tờ 
khai thuế. 
 
Cần nhớ hồi đáp trước ngày 15 tháng Mười 
Một, 2010, nếu không thì chúng tôi sẽ không 
công nhận khoản mục bị kiểm thảo, và quý vị 
có thể phải nộp thuế phụ trội. 
 

 Xem lại danh sách các mục chúng tôi đang kiểm thảo và xuất trình bản 
sao tài liệu để minh chứng những gì quý vị đã ghi trên tờ khai thuế. Nên 
xem các mẫu đơn kèm sẵn để được hướng dẫn đầy đủ về những gì cần 
gởi. 

 Hãy điền đầy đủ vào mẫu đơn Hồi Đáp ở trang 3 rồi gởi cho chúng tôi 
qua bưu tín hay điện sao cùng với mọi tài liệu cần thiết trước ngày 15 
tháng Mười Một, 2010. 

 Nếu quý vị không thể lấy được tài liệu kịp thời thì nên gọi chúng tôi theo 
số 1-999-999-9999 để bàn thảo các lựa chọn. 

Những mục cần có tài liệu dẫn chứng 

Muốn hội đủ tiêu chuẩn được: 

Danh sách dưới đây tóm lược những mục cần có tài liệu dẫn chứng. Muốn được 
hướng dẫn đầy đủ về những gì cần gởi thì nên xem các mẫu đơn kèm sẵn. 

Quý vị phải: 

Tín Dụng Lợi Tức Lao Động 
Mẫu đơn 1040  

 Xem lại tài liệu kèm sẵn là Mẫu đơn 886-H-EIC, Những Tài Liệu Cần Có để 
Chứng Tỏ Quý Vị Hội Đủ Tiêu Chuẩn Được Tín Dụng Lợi Tức Lao Động  

 Hãy nộp tài liệu đã đòi hỏi để chứng tỏ con của quý vị đáp ứng điều kiện về 
mối quan hệ, độ tuổi và nơi cư trú, và nhờ vậy quý vị mới hội đủ tiêu chuẩn 
được Tín Dụng Lợi Tức Lao Động. 

Người thuộc quyền (người phụ thuộc)  
Mẫu đơn 1040   

 Xem lại tài liệu kèm sẵn là Mẫu đơn 886-H-DEP, Tài Liệu Dẫn Chứng Trường 
Hợp Miễn Trừ cho Người Thuộc Quyền. 

 Hãy nộp tài liệu đã đòi hỏi để chứng tỏ quý vị có những người thuộc quyền 
hợp chuẩn. 

Diện đệ nộp 
Mẫu đơn 1040   

 Nếu quý vị ghi diện đệ nộp Chủ Hộ trên tờ khai thuế thì xem lại tài liệu kèm 
sẵn là Mẫu đơn 886-H-HOH, Tài Liệu Dẫn Chứng Diện Đệ Nộp Chủ Hộ. 

 Hãy nộp tài liệu đã đòi hỏi để chứng tỏ quý vị là Chủ Hộ. 

Nếu chưa có hồi âm từ quý vị Nếu quý vị chưa xuất trình tài liệu dẫn chứng trước ngày 15 tháng Mười Một, 
2010, thì chúng tôi sẽ không công nhận các mục bị kiểm thảo và gởi bản tường 
trình cho quý vị, trong đó nêu rõ những thay đổi trù định trong tờ khai thuế liên 
quan. 



 

Những bước kế tiếp  Chúng tôi sẽ cứu xét thông tin do quý vị cung cấp (nên chờ ít nhất 30 ngày). 
 Nếu thông tin đó đã đủ để minh chứng cho tờ khai thuế thì chúng tôi sẽ gởi 
thư cho quý vị biết đã kết thúc kiểm thảo.  

Thông báo CP75A 
Niên thuế 2009 
Ngày thông báo Ngày 15 tháng Mười, 2010 
Số An Sinh Xã Hội 999-99-9999 
Mã số điện thoại gọi đến của quý vị 1234 
Liên lạc với chúng tôi Điện thoại 1-999-999-9999 
Trang 3 trên 3  

s018999546711s 
INTERNAL REVENUE SERVICE 
[ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG PHỐ]] 
[THÀNH PHỐ, TIỂU BANG, BƯU CHÁNH] 
01899954671 

 Nếu thông tin đó chưa đủ để minh chứng cho tờ khai thuế thì chúng tôi sẽ gởi 
bản tường trình cho quý vị, trong đó trình bày những thay đổi trù định, kể cả 
mọi khoản thuế phụ trội quý vị phải nộp cùng với tất cả các món tiền phạt và 
tiền lời có thể sẽ thu.  

Thông tin thêm  Nên đến viếng www.irs.gov/cp75a. 
 Xem lại các tài liệu đính kèm và Tiến Trình Kiểm Thảo (Ấn bản 3498-A), 
trong đó trình bày quyền khiếu nại của quý vị. 

 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). 

 Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp là tổ chức độc lập chuyên 
đại diện - miễn phí hoặc chỉ lấy chút ít lệ phí - cho người đóng thuế có lợi tức 
thấp trong các vấn đề tranh cãi về thuế liên bang với IRS. Nơi tiếp trợ cũng 
truyền đạt kiến thức thuế vụ đến người đóng thuế nào sử dụng tiếng Anh như 
sinh ngữ hai. Ấn bản 4134, Danh Sách Các Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế 
Có Lợi Tức Thấp, cho biết thông tin về những nơi như thế tại khu vực của 
quý vị.  

 Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS) 
là một tổ chức độc lập thuộc IRS; nhân viên của tổ chức này hỗ trợ người 
đóng thuế đang gặp khốn khó về mặt kinh tế, đang tìm người giúp giải quyết 
vấn đề thuế má không thể xử trí theo phương thức bình thường, hoặc nghĩ 
rằng thủ tục hay cơ chế của IRS không có hiệu quả như mong đợi. Nếu quý vị 
thấy mình hội đủ điều kiện được TAS giúp đỡ, thì có thể gọi đường dây tiếp 
nhận của TAS theo số miễn phí 1-877-777-4778, hoặc TTY/TDD 1-800-829-
4059. Muốn biết thêm thông tin thì nên đến www.irs.gov/advocate. 

 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. 

 

 

 



 

Mẫu Đơn Hồi Đáp 
 

Ghi thông tin liên lạc của quý vị  Hãy điền đầy đủ vào mẫu đơn này rồi gởi 
cho chúng tôi qua bưu tín hay điện sao trước 
ngày 15 tháng Mười Một, 2010. Nếu quý vị 
dùng bao thư kèm sẵn thì nhớ là phải để sao 
cho nhìn thấy địa chỉ của chúng tôi qua ô 
giấy kiếng. 

Hãy hồi đáp qua thư tín thông thường, dịch 
vụ chuyển phát nhanh, ưu tiên hay cấp tốc, 
kể cả bưu phẩm hạng nhất hoặc có bảo đảm. 
Nếu cần có chữ ký khi nhận thì sẽ làm chậm 
quá trình giải quyết. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi thì nên gọi số 1-999-999-9999 hoặc đến 
viếng www.irs.gov. 
 
ERIC D. JOHNSON 
123 N HARRIS ST 
HARVARD TX 12345 

sáng 
chiều 

sáng 
chiều 

Điện thoại 
chánh 

Giờ thuận tiện 
nhất để gọi 

Điện thoại phụ Giờ thuận tiện 
nhất để gọi 

1. Nêu rõ tài liệu dẫn chứng dùng cho mục 
nào. 

Tôi có đính kèm tài liệu 
Tài liệu kèm sẵn sau đây minh chứng cho tờ khai thuế năm 2009 của 
tôi (đánh dấu tất cả các mục áp dụng):  

 
 Tín Dụng Lợi Tức Lao Động: Mẫu đơn 1040  
 Người thuộc quyền: Mẫu đơn 1040  
 Diện đệ nộp: Mẫu đơn 1040   

 
 

  
2. Gởi mẫu đơn Hồi Đáp này cho chúng tôi  Hãy gởi mẫu đơn Hồi Đáp cùng với mọi tài liệu dẫn chứng qua bưu tín hay 

điện sao trước ngày 15 tháng Mười Một, 2010. Nếu dùng bao thư của riêng 
mình thì cũng nhớ gởi bưu phẩm đến địa chỉ ghi trên mẫu đơn này, hoặc gởi 

 

qua điện sao theo số 1-999-999-9999 (không phải là số miễn phí). 


