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Chúng tôi chưa nhận được tờ khai thuế của quý vị 

Khoản tín dụng trong trương mục: $5,000.00 
 
Chúng tôi đã ghi tiền và/hoặc các khoản tín 
dụng khác vào trương mục thuế của quý vị theo 
mẫu đơn và kỳ tính thuế nêu trên.  Tuy nhiên, 
chúng tôi vẫn chưa nhận được tờ khai thuế của 
quý vị. 
 

Những điều quý vị phải làm ngay 
 
Nếu quý vị cần phải nộp tờ khai thuế này: 
 Nên nộp ngay hôm nay. Hãy gởi tờ khai thuế có chữ ký đến địa chỉ 

nêu trên. Chúng tôi sẽ trừ khoản tín dụng khỏi phần thuế phải nộp 
và hoàn lại tiền trả lố nếu quý vị không có nợ thuế hay nghĩa vụ nào 
khác. 

 
Nếu quý vị đã nộp tờ khai này: 
 Nên gởi một bản mới có chữ ký đến địa chỉ nêu trên. Quý vị nên 

nhớ đính kèm bản sao của mỗi bản khai và những tài liệu khác quý 
vị từng gộp chung với tờ khai gốc 

 
Nếu quý vị muốn yêu cầu chuyển tín dụng sang mẫu đơn thuế, kỳ 
tính thuế hoặc số danh bộ trả thuế khác: 
 Gọi chúng tôi theo số 1-800-829-0115 để cho biết thông tin chi tiết 

về trương mục sẽ nhận khoản tín dụng. 
 
 
 

Nếu chưa có hồi âm từ quý vị Nếu quý vị không nộp tờ khai thuế và cũng không liên lạc với chúng 
tôi thì sẽ bị mất tín dụng này. Bộ Luật Thuế Vụ ấn định giới hạn thời 
gian nghiêm ngặt về việc hoàn trả hay chuyển tiền tín dụng.  
 

Thông tin thêm 
 

 Nên viếng thăm www.irs.gov/cp80 
 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 

 
 
  


