FTB cung cấp thông dịch để thuân tiện cho quý vị. Bản thông dịch không thể dùng
để thay thế hoặc thay đổi bản chính từ ngôn ngữ tiếng Anh.

Thông báo của cơ quan thuế vụ Franchise Tax Board (FTB) về sự riêng tư cá nhân.
Tài liệu về thuế được coi như là tài liệu rất kín
đáo tối đa đối vớí tất cả chúng ta.
Quyền lợi của ngươì khai thuế:
Bạn có quyền yêu cầu để xem xét hồ sơ về
những thông tin cá nhân của bạn từ chúng tôi.
Chúng tôi phải giải thích cho bạn biết tại sao
chúng tôi đòi hỏi những thông tin về thuế từ
bạn, và phải báo cho bạn biết rằng chúng tôi
có thể sẽ cung cấp những thông tin đó cho một
ai khác. Bạn cũng có quyền chất vấn chúng tôi
về sự chính xác của những thông tin về bạn có
trong hồ sơ của chúng tôi .
Trách nhiệm của người khai thuế:
Nêú bạn đã hội đủ tất cả tài liệu khai thuế về
việc thu nhập tài chánh của bạn, thì bạn cần
khai thuế như lời chúng tôi đã hướng dẫn. Khi
điền tât (tất) cả mẫu đơn về thuế bạn cần ghi rõ
số An Sinh Xã Hội (SSN) và để giúp chúng tôi
xác minh và giải quyết hồ sơ của bạn (R&TC
sections 18501,18621,18624).
Nguyên nhân FTB cần đòi hỏi tài liệu:
Chúng tôi cần tài liệu về thuế của bạn bơỉ vì
chúng tôi muốn làm việc cho đúng pháp luật,
công bằng và chính xác. Chúng tôi cũng có thể
đòi hỏi thêm những tài liệu khác có liên quan
đến vấn đề cần kiễm tra hoăc về việc thu thuế.
Bạn phải có trách nhiệm cung cấp những đòi
hỏi đó cho chúng tôi.
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Hậu qủa có thể đưa đến nếu không tuân
theo mệnh lệnh:
Chúng tôi có thể phạt và đánh tiền lãi trên lợi
tức của bạn, nếu bạn phải đóng thuế mà bạn
không khai thuế và không đưa đủ dự kiện khi
chúng tôi đòi hỏi hoặc gian lận trong tài liệu
khai thuế. Có một số trừơng hợp, nếu tài liệu
đưa ra không chính xác bạn có thể phạm tội
đến pháp luật thuế vụ, có thể bị phạt tù. Chúng
tôi không cho phép bạn khai thuế có sự thêm
bớt về thu nhập hoăc sửa đổi tài liệu thuế.
Vì việc làm ấy sẽ tăng thêm số tiền thuế bạn
thiếu hay sẽ làm chậm trễ hay giảm bớt số tiền
thuế bạn thu về.)
Điều này làm gia tăng số tiền thuế bạn phải trả,
hoặc làm chậm trễ hay giảm đi số tiền thuế bạn
được thu về.
FTB sẽ chia xẻ tài liệu thông tin về thuế:
Chúng tôi có thể thông tin tài liệu thuế của bạn
cho những nơi sau đây:
•
•
•
•

Trụ sở thuế liên bang (I.R.S)
Trụ sở thuế ở những tiêủ bang khác
Các nhà ủy quyền về thuế vụ.
Trụ sở có trách nhiệm quản lý về việc đòi
thuế

Nếu bạn thiếu tiền thuế, thi (thì) chúng tôi, có
thể thông tin về số tiền thuế bạn thiếu cho chủ

nhân, ngân hàng, hồ sơ của thị xã, hoặc sỡ hũu
tài sản riêng của bạn có.
Nếu bạn thiếu nợ thuế chúng tôi, chúng tôi có
thể cung cấp thông tin về số tiền mà bạn còn nợ
tới những người đang thuê mướn bạn, những
công ty trợ giúp tài chánh, bộ phận quản lý
hồ sơ quận và thị xã, quỹ tiết kiệm ngày nghỉ
(Vacation Trust Fund), nhân viên giải quyết hồ
sơ hay những người có trách nhiệm giữ lại tài
sản của bạn .
Trách nhiệm của FTB về những hồ sơ thuế:
Ban chỉ huy của tổ chức chúng tôi sẽ đãm bão
trách nhiệm giữ kín đáo hồ sơ thuế của bạn.
Bạn có thể hỏi tài liệu về hồ sơ thuế riêng cho
chính bạn bằng cách liên lạc qua số điện thoai
và địa chỉ dưới đây:
Số điện thoại
(800) 852-5711 (trong nước US)
(916) 845-6500 (ngoài nước, không được
miễn phí)
điạ chỉ gởi đến là:
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