
Làm thế nào để đề phòng 
những người khai gian thuế 

Bằng cách tố cáo người khai gian thuế, ngay 

cả ẩn danh, bạn có thể giúp mọi người quan 

tâm về vấn đề này và tránh phương hại cho 

những người khác.  

Giúp đỡ các vấn đề với IRS 
Nếu bạn nghĩ rằng người khai thuế cho bạn 

phạm tội gian lận, cơ quan giúp người thụ 

thuế có lợi tức thấp (Low Income Taxpayer 

Clinic (LITC) có thể giúp bạn. 

 Lone Star Legal Aid LITC 

(800) 733-8394
 Houston Volunteer Lawyers LITC 

(713) 255-1TAX (1829) or (713) 228-0732  

Muốn thưa kiện 
 Texas Attorney General’s Office (800) 252-8011

 Tố cáo gian lận thuế xin dùng mẫu IRS

Form 3949-A Information Referral. Tải

xuống mẫu này từ www.irs.gov hay gọi

(800) 829-3676 để nhận qua bưu điện.

Muốn lấy lại tiền bị mất 
Bạn có thể khởi một vụ kiện nhỏ chống lại 

người làm thuế gian để lấy lại số tiền bị mất 

qua dịch vụ này. 

Tự Bảo vệ 
Tránh Bị Người 
Khai Thuế Lừa 

Gạt 

Làm thế nào để xác định và tránh bị 
người khai thuế gian lận.  

Biết cách hành động chống lại người 

khai thuế gian lận.  Đừng sợ, hãy nói 

cho mọi người biết nếu bạn là nạn 

nhân! 

Muốn nhận tiền 

Đề Phòng Gian Lận 

về Di Trú 

 Người khai thuế gian có thể đề nghị 

giúp làm hồ sơ di trú cho bạn. Bởi nếu 

họ không có giấy phép hành nghề luật, 

họ có thể làm phương hại đến hồ sơ di 

trú của bạn.

 “Notario” (Chuyên Viên Thị thực) 

không phải là luật sư, và không có kiến 

thức về luật pháp hoặc giấy phép để 

đại diện bạn cho hồ sơ di trú của bạn.

 Nhân viên thị thực có thể đòi bạn trả 

tiền mặc dù họ không biết về luật di 

trú và có thể làm phương hại đến hồ sơ 

của bạn.

 Hồ sơ của bạn có thể bị khước từ hay

bạn có thể bị trục xuất

Tài liệu này chỉ giải thích một cách ngắn gọn về đề tài này. Để được 

giúp đỡ về mặt pháp lý, vui lòng liên lạc với luật sư. 

Ấn bản Tháng Sáu 2017. 

Dịch vụ về luật di trú 
Miễn phí & Giá thấp 

www.houstonimmigration.org 
Houston Immigrant Rights  

1-833-HOU-IMMI (468-4664)

 Lone Star Legal Aid (800) 733-8394
 Houston Volunteer Lawyers (713) 228-0732

http://www.irs.gov/
http://www.houstonimmigration.org/


Dấu Hiệu Cho Biết 

Người Khai Gian Thuế 
____________________ 

Nếu bạn nhờ người khác khai thuế hộ, coi 

chừng bị người khai gian thuế. Người khai gian 

thuế sẽ sửa thông tin của bạn khi khai thuế để 

lấy tiền "refund" nhiều hơn và để họ lấy lệ phí 

cao. IRS có nhiều cách để phối kiểm thông tin 

khai thuế của bạn.  Nếu IRS tìm ra thông tin sai 

phạm thì BẠN đương nhiên sẽ chịu trách 

nhiệm về sự gian lận đó. 

Người khai thuế có thể có ý gian nếu họ 

 Không cho bạn số PTIN (Mã Số Người

Khai Thuế).

 Tính tiền lệ phí căn cứ vào phần trăm của

số tiền "refund".

 Muốn bạn ký vào giấy thuế chưa khai.

 Muốn bạn bỏ tiền "refund" vào trương

mục ngân hàng không phải của bạn.

 Muốn bạn trả tiền phạt bảo hiểm sức

khỏe thẳng cho họ bằng tiền mặt hay chi

phiếu (check).

Người khai thuế giúp bạn có thể gây trở 

ngại với IRS hoặc đánh cắp tiền bạn nếu họ 

làm bất kỳ hành động nào trên đây. Bạn có 

thể tố cáo họ. 

Tìm người làm thuế hội đủ tiêu chuẩn 
Thuế của bạn làm đúng ngay lúc đầu nhờ người làm thuế giỏi, bạn sẽ tránh mất thời giờ và lo âu . Nếu bạn trả phí 

để nhờ người làm thuế, thì họ phải có Số Hành Nghề Thuế - Preparer Tax Identification Number (PTIN). Người 

làm thuế bắt buộc phải ghi số PTIN của họ trên các thuế họ làm.  Người làm thuế đồng thời phải ký tên vào thuế 

họ làm cho bạn và cho bạn bản sao. 

Các lời khuyên này sẽ giúp bạn tìm được người làm thuế có khả năng: 

 Tránh người làm thuế lấy lệ phí căn cứ vào bách phân tiền bạn được trả refund.

 Luôn luôn kiểm số PTIN của họ trên website của IRS.

 Cất giử danh thiếp của người làm thuế. Bạn sẽ cần thông tin của họ nếu IRS liên lạc với bạn.

 Phải biết chắc rằng người làm thuế có thể nạp thuế cho bạn qua hệ thống điện tử.  Người khai thuế

mướn khai thuế cho hơn 10 khách, bắt buộc phải nạp được thuế qua hệ thống e-file của IRS.

Nếu IRS tìm thấy sai phạm trong tờ khai thuế của bạn, bạn có thể phải trả thêm thuế, tiền lời lẫn tiền phạt. 
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Khai Thuế Miễn Phí 

BakerRipley Tax Centers ở Houston và 
chương trình Volunteer Income Tax 
Assistance (VITA) cung cấp dịch vụ khai 
thuế miễn phí cho gia đình có lợi tức thấp. 

 BakerRipley Tax Center (713) 273-3755

 VITA (800) 906-9887

Để ý những dấu hiệu thông thường về khai thuế gian lận: 

Bạn có vợ và khai mình là Chủ Hộ (Head of Household)? Nếu bạn có vợ và đang sống chung,

bạn không thể khai mình là Chủ Hộ. Người phối ngẫu chỉ có thể khai thuế chung hoặc khai riêng

(Married Filing Jointly hoặc Married Filing Separately).

 Bạn tự làm tư (self-employed)? Nếu đúng, phải có mẩu Schedule C kèm trong hồ sơ thuế của bạn.

Schedule C chỉ cần kèm theo khi bạn tự làm chủ mà có lợi tức (self-employed), hay làm việc như người thầu độc 

lập (Independent contractors).

 Bạn đi học trong suốt năm khai thuế? Nếu không, để ý đến mẩu “Education Credits.” Chỉ cần

khai trong mẩu thuế nếu bạn hay người phụ thuộc (dependent) đi học để lấy bằng và phải trả học

phí.




