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Tax Processing Flowchart

Biểu đồ đóng thuế

Prepare and Complete Return

Chuẩn bị và điền gởi lại bản khai bằng

e-file

Paper

6-8 weeks

1-2 weeks

If you don’t have a
Social Security Number,
attach Form W-7, ITIN
Application.

You have online access to
information about your
refund 72 hours after IRS
acknowledges receipt
of your e-filed return, or
three to four weeks after
mailing a paper return.

If you owe taxes
make your payment
SUBMIT RETURN

If balance due
and no payment,
notice sent.

Refund
Sent

Hồ sơ điện tử

6-8 tuần

1-2 tuần

Nếu quý vị không
có số an sinh xã hội,
đính kèm Mẫu W-7,
Ðơn Xin ITIN.

Quý vị có thể đọc trực tuyến
thông tin về việc hoàn thuế cho
quý vị trong vòng 72 tiếng đồng
hồ sau khi IRS xác nhận đã được
hồ sơ khai thuế bằng điện tử
của quý vị, hoặc từ ba đến bốn
tuần sau khi được bản khai thuế
của quý vị qua bưu điện.

Nếu còn nợ thuế,
hãy đóng thuế
NỘP BẢN KHAI THUẾ
Cứu xét khai thuế

Processing
Check Status of
Tax Return by:
 Calling 1-800-829-1040
 Tele Tax 1-800-829-4477
 Refund Hotline
1-800-829-1954
 Access Internet
www.irs.gov

Văn bản

Common Problems
that Delay Processing
 Incorrect Information
(SSN, ITIN, Birthdate)
M
 ath Errors
 T ax Law
 F iling Status
 E xemptions
D
 eductions
D
 ependents
C
 redits

Provide
Corrected
Information

Kiểm tra tình trạng Khai
Thuế bằng cách:
❏ Gọi số 1-800-829-1040
❏ Tele Tax 1-800-829-4477
❏ Ðường dây nóng hoàn
thuế 1-800-829-1954
❏ Truy cập Internet
www.irs.gov

Nếu còn thiếu tiền
Gởi tiền
thuế và không đóng hoàn thuế
tiền, gởi thông báo.

Những vấn đề thông
thường làm chậm cứu
xét khai thuế
❏ Thông tin không chính
xác (Số an sinh xã hội,
ITIN, ngày sinh)
❏ Tính toán sai
❏ Luật thuế
❏ Tình trạng khai
❏ Miễn trừ thuế
❏ Khấu trừ thuế
❏ Người thuộc quyền
❏ Tín thuế

Cung cấp
thông tin
chính xác

