
 

 

 

   Thực Hiện Kê Khai Thuế Miễn Phí! 

 Bất kỳ ai cũng có thể lập tờ khai thuế trực tiếp hoặc trực tuyến miễn phí thông qua Hiệp Hội 
Người Mỹ Nghỉ Hưu (American Association of Retired Persons, AARP): hãy gọi số 888-227-
7669 hoặc truy cập www.cabq.gov/seniors/aarp-tax-assistance 

 
 Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, quý vị đủ điều kiện để được khai thuế miễn phí thông qua Tax 

Help New Mexico. Hãy gọi số 505-750-3885 hoặc đăng ký trực tuyến tại TaxHelpNM.org 
 
 Nếu quý vị có thu nhập từ 60.000 USD trở xuống, quý vị có thể đủ điều kiện để được khai 

thuế trực tiếp hoặc trực tuyến miễn phí thông qua Tax Help New Mexico. Hãy gọi số 505-750-
3885 hoặc đăng ký trực tuyến tại TaxHelpNM.org 

 
 Nếu quý vị kiếm được từ 73.000 USD trở xuống, hãy sử dụng dịch vụ khai thuế trực tuyến 

miễn phí tại: getyourrefund.org or taxaide.aarpfoundation.org/online-self-and-assisted-prep 
 
 Các tùy chọn nộp tờ khai thuế miễn phí cho mức thu nhập bất kỳ: MyFreeTaxes.com hoặc 

truy cập IRS.gov và tìm trang Tờ Khai Thuế Miễn Phí của Sở Thuế Vụ (Internal Revenue 
Service, IRS):  https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free 
 
Nếu quý vị chọn thuê một nhân viên khai thuế mất phí: 
 

 Nếu quý vị chọn thuê một nhân viên khai thuế mất phí, hãy thuê một nhân viên đã đăng ký 
của IRS hoặc kế toán viên công chứng được cấp phép (Certified Public Accountants, CPA). 
Quý vị có thể tìm thấy danh sách các nhân viên đã đăng ký của địa phương tại 
taxexperts.naea.org và danh mục CPA tại www.nmscpa.org/resources/find-a-cpa 

 
 Quý vị có thể xem các chứng nhận và trình độ của nhân viên khai thuế trên trang web của IRS 

tại https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf, hoặc gọi 311 để được trợ giúp thuê một nhân viên 
khai thuế đủ trình độ. 
 
Quý vị gặp vấn đề với nhân viên khai thuế ở Albuquerque?  
 

 Hãy gọi 311 hoặc truy cập trực tuyến vào cabq.gov/consumer   
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