
GIÚP ĐỠ!  

IRS nói 
tôi thiếu 
tiền họ... 

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 G I ÚP NG ƯỜI  THỌ  

THUẾ CÓ  LỢI  TỨ C  TH ẤP  

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. Những mẫu hữu ích và các ấn phẩm bao 

gồm:  

 Pub. 3598, Những Điều quý vị cần biết về Tiến 

Trình Tái Cứu Xét Kiểm Toán (What You Should 

Know About the Audit Reconsideration Process) 

 Mẫu 9465, Đơn Thỏa Thuận Trả Góp (Installment 

Agreement Request) 

 Mẫu 2159, Thỏa Thuận Trừ Lương (Payroll Deduc-

tion Agreement) 

 Mẫu 433A or F, Báo Cáo Tin Tức Thu Tiền 

(Collection Information Statement) 

 Pub. 1854, Cách Thức Soạn Thảo Báo Cáo Tin Tức 

Thu Tiền (How to Prepare a Collection Information 

Statement) 

 Mẫu 656-B, Đề Nghị Thỏa Hiệp Theo Sách Nhỏ 

(Offer in Compromise Booklet). 

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 người thọ thuế có lợi tức thấp (LITC) 

cũng có thể giúp đỡ quý vị. 

Tôi có thể lấy thêm tin tức ở đâu? 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  

Rev. 08/09  Vietnamese 

http://www.oregon.gov/DOR/


Nếu quý vị nghĩ quý vị không thiếu nợ tiền thuế, quý 

vị có thể yêu cầu IRS duyệt xét những lý do của quý 

vị. Quý vị tối thiểu có hai ý kiến lựa chọn—Kiểm 

Toán Tái Cứu Xét (Audit Reconsideration) hoặc Đề 

Nghị Thỏa Hiệp (Offer in Compromise).  

Kiểm Toán Tái Cứu Xét  
(Audit Reconsideration) 

Sau khi quý vị khai thuế, IRS kiểm tra lại, và nếu 

họ thấy quý vị có sai lầm, họ sẽ thay đổi sự khai 

thuề của quý vị. Khi họ thay đổi khai thuế, họ sẽ 

hỏi nếu quý vị đồng ý, và cho quý vị cơ hội để cung 

cấp thêm bằng chứng nếu quý vị không đồng ý. Rất 

nhiều người không trả lời hoặc không có thể thu 

thập được bằng chứng đúng hạn, do đó những 

nhầm lẫn của IRS không được sửa chữa.  

Khi quý vị có bằng chứng rằng họ thay đổi không 

đúng, mặc dù đã qua tất cả thời hạn chót, quý vị có 

thể xin Kiểm Toán Tái Cứu Xét (Audit Reconsid-

eration). Qua tiến trình này, đôi khi IRS sẽ xem xét 

các bằng chứng của quý vị để xem họ thay đổi có 

chính xác không. Nếu họ xác định sự thay đổi của 

họ sai, họ sẽ sửa bản khai thuế của quý vị. Theo 

kết quả, quý vị có thể không thiếu nợ tiền thuế 

thêm—và quý vị có thể được tiền hồi thuế!  

Để xin tái cứu xét kiểm toán, hãy gửi thư cho IRS 

giải thích vấn đề kèm theo các bản sao chứng từ của 

quý vị. Muốn biết thêm tin tức về cách thức xin tái 

cứu xét kiểm toán, xem Ấn Bản IRS số 3598. 

Đề Nghị Thỏa Hiệp  
(Offer in Compromise) 

Nếu quý vị nghĩ là IRS đã nhầm lẫn và quý vị 

không thiếu nợ số tiền mà họ nói, quý vị có thể nộp 

bản Đề Nghị Thỏa Hiệp (Offer in Compromise) căn 

cứ trên sự nghi ngờ trách nhiệm. Loại đề nghị này 

có thể được sử dụng khi IRS đã xem bằng chứng 

của quý vị, nhưng họ không đồng ý với quý vị. 

(Xem dưới đây để biết thêm chi tiết về đề nghị). 

Tôi không thiếu tiền thuế  
Nếu họ chấp thuận quý vị ở trong tình trạng này, 

không có nghĩa là quý vị hết thiếu nợ tiền thuế. Quý 

vị vẫn thiếu nợ đầy đủ số tiền thuế và IRS sẽ tiếp tục 

cộng số tiền phạt và tiền lời cho đến khi số nợ được 

thanh toán hết. Khi tình trạng tài chánh của quý vị 

khả quan, IRS sẽ bắt đầu thu tiền trở lại. Muốn biết 

thêm tin tức, xem Ấn Bản số 1854, Cách Thức Soạn 

Thảo Báo Cáo Tin Tức Thu Tiền (How to Prepare a 

Collection Information Statement) của IRS. 

Đề Nghị Dàn Xếp Tiền Nợ  

IRS có ba loại đề nghị. Nếu quý vị nghĩ là mình 

không thiếu nợ tiền thuế, quý vị có thể làm một bản 

đề nghị nghi ngờ trách nhiệm. Nếu quý vị nhận thiếu 

nợ tiền thuế, nhưng không thể thanh toán hết tất cả 

được, quý vị có thể làm một bản đề nghị nghi ngờ 

khả năng thu tiền. Nếu quý vị có thể thanh toán số nợ 

tiền thuế được, nhưng thanh toán như vậy sẽ gây cho 

quý vịlâm vào cảnh khó khăn, quý vị có thể làm bản 

đề nghị căn cứ trên sự ảnh hưởng của sở thuế. Loại 

đề nghị này dành cho những người có bệnh, khuyết 

tật, và những cảnh khó khăn khác áp dụng. 

Có thể phải đóng lệ phí đề nghị, nhưng có thể được 

miễn cho những người có lợi tức thấp. Đưa ra một đề 

nghị cũng quy định quý vị phải đóng một phần tiền 

thuế. Khi quý vị nộp bản đề nghị, IRS sẽ xem xét lợi 

tức, sự chi tiêu và tài sản của quý vị để xác định quý 

vị có hợp lý hay không. Muốn biết thêm về những đề 

nghị, xem Mẫu 656-B, Đề Nghị Thỏa Hiệp Trong 

Sách Nhỏ (Offer in Compromise Booklet) của IRS . 

Tôi thiếu tiền thuế, nhưng không thể 
thanh toán được  

IRS tính tiền phạt và tiền lời trên số tiền thuế còn thiếu 

nợ, do đó cách tốt nhất là thanh toán số tiền thiếu thuế 

càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến lựa chọn 

dành cho những người không thể thanh toán hết số tiền 

thuế còn thiếu lại. Xin cảnh giác với những ý kiến khác 

hơn những điều được liệt kê dưới đây có thể được dành 

cho quý vị. Thông thường IRS chỉ có mười năm để 

thu tiền thiếu thuế.  

Trả tiền hàng tháng  

Đôi khi IRS sẽ cho quý vị ấn định một kế hoạch trả góp 

để thanh toán số nợ tiền thuế. Có lệ phí để ấn định thỏa 

thuận trả góp, nhưng có thể miễn một phần lệ phí, nếu 

quý vị có lợi tức thấp. Quý vị có thể yêu cầu thỏa thuận 

trả góp bằng cách điền Mẫu 9465 IRS—Đơn Xin Thỏa 

Thuận Trả Góp (Installment Agreement Request) hoặc 

Mẫu 2159IRS—Thỏa Thuận Trừ Lương (Payroll 

Deduction Agreement).  

Yêu cầu bố trí vào tình trạng 

không thể thu tiền được hiện nay 

Nếu quý vị không có đủ lợi tức để thanh toán hàng tháng 

được, quý vị có thể yêu cầu IRS bố trí trương mục của 

quý vị vào tình trạng không thể thu tiền được hiện nay. 

Trong khi quý vị ở trong tình trạng đó, IRS sẽ không yêu 

cầu quý vị phải thanh toán, giữ lương hoặc thu tiền an 

sinh xã hội hoặc trương mục ngân hàng của quý vị. Họ có 

thể xin sai áp tiền thuế đối với những tài sản mà quý vị có 

và họ có thể giữ số tiền hồi thuế khi quý vị được nhận. 

Để được nhận tình trạng này, quý vị phải chứng minh 

cho IRS rằng tất cả lợi tức đã được chi phí cần thiết cho 

đời sống. Quý vị sẽ cần điền Mẫu 433-A hoặc F—Báo 

Cáo Tin Tức Thu Tiền (Collection Information 

Statement) và gọi điện thoại cho Sở Thu Tiền (Collection 

Department) của IRS tại số 1-800-829-7650. Họ sẽ hỏi 

quý vị tin tức chi tiết về tình trạng tài chánh của quý vị 

và có thể yêu cầu quý vị gửi những giấy tờ hỗ trợ như 

cùi phiếu lãnh lương, bản báo cáo của ngân hàng và 

những hóa đơn. 

Nợ Tiền Thuế Oregon  
Tiểu Bang cũng có những ý kiến lựa chọn tương tự 

để đối phó với số nợ tiền thuế. Để thảo luận ấn định 

một kế hoạch trả góp, gọi điện thoại cho Sở Thuế 

Vụ Tiểu Bang tại số (503-378-4988). Tiểu Bang sẽ 

xúc tiến ấn định số nợ tiền thuế (giống như Đề 

Nghị Thỏa Hiệp của IRS) được gọi là Đề Nghị Giải 

Quyết (Settlement Offer); các mẫu đều có trên trực 

tuyến. Oregon không có giới hạn thời gian kéo dài 

bao lâu để thu tiền nợ thuế của Tiểu Bang. 


