
GIÚP ĐỠ!  

Tôi vừa nhận 
được một thông 
báo của Sở 
Thuế Vụ Liên 
Bang (IRS)... 

Trợ Giúp Pháp Lý Oregon là một tổ hợp luật 

độc lập bất vụ lợi cung cấp dịch vụ pháp lý 

trên toàn Tiểu Bang cho những thân chủ có lợi 

tức thấp. 

Giúp Đỡ Cho Người Thọ Thuế có Lợi Tức 

Thấp được thiết lập để giúp những người 

không thể mướn Luật Sư riêng được.   

Chúng tôi có thể giúp: 

  Đại diện thân chủ tại Tòa Án Thuế  

  Ngưng sai áp và thu thuế  

  Trợ giúp trong việc kiểm toán (audits) 

thuế 

 Kháng Cáo sự từ chối Trợ Cấp Thuế 

Lợi Tức (Earned Income Credit)  

  Dàn xếp nợ tiền thuế  

   Trợ Giúp Bồi Thường cho Người Phối 

Ngẫu Vô Tội (Innocent Spouse Relief) 

và Người Phối Ngẫu bị tổn thương 

(Injured Spouse)  

Chúng tôi không phải là thành phần của IRS.  

Khi quý vị nói chuyện với chúng tôi, tất cả 

những tin tức của quý vị được bảo mật.  

Chúng tôi không trao đổi tin tức với IRS mà 

không có phép của quý vị. 

Chúng tôi không bao giờ tính tiền lệ phí 

về những dịch vụ của chúng tôi. 

Về Cơ Quan Giúp Ðỡ Người 
Thọ Thuế Có Lợi Tức Thấp tại 
văn phòng Trợ Giúp Pháp Lý  

LEGAL AID SERVICES OF OREGON 

921 SW Washington, Suite 500 

Portland, OR 97205 

 

1-888-610-8764 hoặc 503-224-4086 

TRỢ GIÚP NGƯỜI THỌ  
THUẾ CÓ LỢI  TỨC THẤP  

Chúng tôi không trợ giúp khai thuế cho quý vị.   

Muốn biết địa điểm khai thuế miễn phí tại địa 

phương, gọi điện thoại số 211 hoặc  

1-888-227-7669  

Cách thức nhận giúp đỡ của 
văn phòng Trợ Giúp Pháp Lý 
cho Người Thọ Thuế Có Lợi 
Tức Thấp như thế nào  

Hãy gọi điện thoại cho văn phòng Trợ Giúp 

Pháp Lý cho Người Thọ Thuế Có Lợi Tức Thấp 

(LITC) và xin dịch vụ của chúng tôi.  Nếu quý vị 

hợp lệ, chúng tôi sẽ làm một buổi hẹn để quý vị 

nói chuyện với một người biện hộ về thuế khóa 

tại văn phòng chúng tôi hoặc qua điện thoại. 

Xin đem cho chúng tôi thông báo mới nhất của 

IRS gửi cho quý vị trước buổi hẹn để chúng tôi 

có thể hiểu rõ vấn đề của quý vị hơn. 

Sau buôi hẹn, chúng tôi sẽ kiếm tra lại hồ sơ của 

quý vị để xác định chúng tôi có thể giúp quý vị 

được không.  Nếu chúng tôi không thể chấp nhận 

hồ sơ của quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng cố vấn quý 

vị cách thức để quý vị biết cách tự trình bày. 

 Tin tức và các mẫu miễn phí hiện có sẵn trên 

trang điện toán của IRS tại www.irs.gov hoặc 

gọi điện thoại số 1-800-829-1040.   

Tin tức về thuế khóa tại Oregon hiện có sẵn, 

hãy gọi điện thoại số 1-800-356-4222 hoặc 

xem trang điện toán tại www.oregon.gov/

DOR/. 

Có nhiều tin tức hữu ích về thuế khóa trên 

trang điện toán của chúng tôi tại 

www.oregonlawhelp.org.  Cơ Quan Giúp Đỡ 

những người Thọ Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low 

Income Taxpayer Clinic=LITC) thuộc văn 

phòng Trợ Giúp Pháp Lý cũng có thể giúp đỡ 

với những vấn đề về thuế khóa của quý vị. 

Tôi có thể lấy thêm tin tức ở đâu? 
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Tại sao họ liên lạc với tôi? 

Có rất nhiều lý do Sở Thuế Vụ Liên Bang 

(IRS) có thể liên lạc với quý vị --họ có thể 

tìm thấy nhầm lẫn trong hồ sơ khai thuế của 

quý vị, họ có thể cần thêm tin tức của quý vị 

để đưa ra quyết định, hoặc có thể họ muốn 

quý vị khai thuế. 

Tôi phải làm gì? 

Hãy đọc thông báo một cách cẩn thận  

Thư hoặc thông báo phải giải thích lý do tại 

sao Sở Thuế Vụ Liên Bang (IRS) liên lạc với 

quý vị và quý vị cần phải làm gì kế tiếp.  

Thông báo có thể hỏi thêm tin tức, thông báo 

quý vị những thay đổi mà họ thực hiện, hoặc 

yêu cầu quý vị gửi tiền thanh toán.  Thông 

báo sẽ có số điện thoại và 

địa chỉ cùng với hướng 

dẫn những điều cần làm 

kế tiếp.  Thông báo 

cũng có thể cho 

quý vị một mức 

thời gian để  

trả lời. 

Quý vị cần phải làm gì khi 
nhận được thông báo của 
Sở Thuế Vụ Liên Bang 

Trả lời đúng hạn  

Khi quý vị hiểu lý 

do tại sao họ liên 

lạc với quý vị và 

họ cần quý vị 

làm điều gì, đây là 

điều quan trọng phải theo 

đúng các hướng dẫn của họ một cách cẩn 

thận.  Đặc biệt chú ý đến thời hạn chót 

hoặc thời gian giới hạn để trả lời. 

Nếu quý vị không trả lời đúng hạn, quý 

vị có thể mất quyền hạn pháp lý quan 

trọng.  Quý vị có thể mất quyền tranh cãi 

với quyết định của Sở Thuế Vụ Liên Bang 

(IRS) về những vấn đề thuế khóa hoặc 

quyền được cung cấp thêm chứng từ hoặc 

tin tức để hỗ trợ lời khai của quý vị.   

Đừng bỏ qua IRS 

IRS thường có những nhầm lẫn và rất dễ 

dàng điều chỉnh nếu giao thiệp với họ sớm.  

Càng lo vấn đề thuế của quý vị sớm thì sẽ 

càng dễ dàng giải quyết rộng rãi hơn. 

Giữ hồ sơ của quý vị thật tốt  

Phải giữ bản sao thông 

báo và làm bản sao các 

giấy tờ quý vị gửi cho 

IRS trong hồ sơ của 

quý vị. 

Nếu quý vị không hiểu rõ bản thông báo hoặc 

cần giúp đỡ trả lời, hãy chắc chắn và yêu cầu 

được giúp đỡ.  Quý vị có thể gọi điện thoại cho 

Sở Thuế Vụ Liên Bang (IRS) tại số điện thoại 

trên thông báo gửi cho quý vị hoặc Sở Thuế Vụ 

Tiểu Bang Oregon (Department of Revenue) tại 

số 1-800-356-4222 để được giúp đỡ.  Hoặc quý 

vị có thể gọi điện thoại cho một Luật Sư.  Nếu 

quý vị không thể chấp nhận một Luật Sư tư, 

Nhân Viên Biện Hộ về thuế khóa 

của văn phòng Trợ Giúp Pháp Lý 

có thể giúp đỡ quý vị miễn phí.  Có 

thể liên lạc với Trợ Giúp Pháp Lý 

tại số điện thoại 1-888-610-8764. 

Hãy cẩn thận khi chấp nhận sự cố 

vấn về thuế khóa của bạn bè hoặc 

hàng xóm.  Luật thuế rất phức tạp 

và quý vị phải chắc chắn về những 

người cố vấn cho quý vị có đủ điều 

kiện để làm việc đó. 

Nếu Sở Thuế Vụ Oregon 
gửi thông báo cho 
tôi thì sao? 

Sở Thuế Vụ Tiểu Bang (Department of Revenue) 

liên lạc với những người thọ thuế về nhiều lý do 

cũng giống như Sở Thuế Vụ Liên Bang (IRS).  

Và áp dụng giống như những lời khuyên tổng 

quát—đọc thông báo cẩn thận, trả lời đúng hạn, 

đừng bỏ qua họ, và giữ tốt hồ sơ.   

Cần giúp đỡ thêm? 


