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Nhiều công ty khai thuế cung cấp các sản phẩm để quý vị được hoàn thuế ngay lập tức, thay vì phải đợi Sở Thuế Vụ 
(IRS) gửi đến. Các sản phẩm này thực sự là các khoản cho vay - công ty khai thuế đó sẽ cho quý vị vay tiền và lấy tiền 
hoàn lại IRS của quý vị để trả nợ cho khoản vay đó của quý vị.  
 
Đối với những người tiêu dùng muốn được hoàn tiền sớm nhất có thể, đây có vẻ là một lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên 
các khoản vay này không hề miễn phí. Người tiêu dùng nên xem xét cẩn thận chi phí lãi và phí mà họ sẽ phải trả khi 
vay một trong những khoản vay này - điều đó có thể không đáng. 
 
1. Hoàn tiền thực sự không mất nhiều thời gian như vậy 
 

• Đối với các bản khai thuế nộp bằng phương thức điện tử (hầu hết công ty khai thuế sử dụng cách này), IRS có 
thể hoàn tiền bằng cách gửi tiền trực tiếp trong vòng ít nhất là 2 tuần. 

• Quý vị lo lắng việc hoàn tiền sẽ mất nhiều thời gian hơn vì quý vị không có tài khoản ngân hàng hoặc nghiệp 
đoàn tín dụng?      Hãy tìm các lựa chọn tài khoản an toàn và giá cả phải chăng với Bank On Burque. 
https://www.cabq.gov/legal/bank-on-burque. 

 
2. Đảm bảo rằng quý vị hiểu rõ chi phí lãi và phí của khoản vay 
 

• Công Ty Khai Thuế bắt buộc phải cho quý vị biết họ đang tính bao nhiêu phí và lãi cho các khoản vay hoàn 
tiền, bao gồm cả APR trên khoản vay (tổng chi phí theo phần trăm mà quý vị phải trả để được hoàn tiền 
sớm). Nếu quý vị không thấy công bố điều này trên hồ sơ giấy tờ của mình, hãy yêu cầu công ty khai thuế cho 
xem và giải thích cho quý vị. Hỏi số tiền hoàn lại của quý vị sẽ là bao nhiêu nếu quý vị không vay để xác định 
tổng chi phí của khoản vay đó. 

 
3. Quý vị không bắt buộc phải thực hiện lựa chọn hoàn tiền tức thì 
 

• Công Ty Khai Thuế không được phép yêu cầu quý vị thực hiệu khoản vay tiền hoàn lại. Quý vị luôn có quyền 
nhận toàn bộ tiền hoàn lại trực tiếp từ Sở Thuế Vụ (IRS). 

Để biết thêm thông tin về quyền của quý vị trong vấn đề khai thuế, hãy truy cập Thông Tin Về Quyền của Người Tiêu 
Dùng - Thành Phố Albuquerque (cabq.gov) 

 

 CẢNH BÁO: 

“Hoàn Tiền Tức Thì!”  
Khoản Cho Vay Hoàn Thuế - Ưu Đãi Hấp Dẫn? hay chỉ là Bẫy Tiền? 

 

Quý vị gặp vấn đề với công ty khai thuế?  

Báo cáo vấn đề với Văn Phòng Bảo Vệ Người Tiêu Dùng của Thành Phố Albuquerque 
trực tuyến tại https://www.cabq.gov/office-of-consumer-protection hoặc bằng cách 

gọi số 311. 

 

https://www.cabq.gov/office-of-consumer-protection
https://www.cabq.gov/office-of-consumer-protection
https://www.cabq.gov/legal/bank-on-burque
https://www.cabq.gov/office-of-consumer-protection/tax-preparers-and-consumer-rights-ordinance/consumer-rights-information
https://www.cabq.gov/office-of-consumer-protection/tax-preparers-and-consumer-rights-ordinance/consumer-rights-information
https://www.cabq.gov/office-of-consumer-protection

