Hướng Dẫn Khai Thuế An Toàn và Hợp Lý
Văn Phòng Bảo Vệ Người Tiêu Dùng

CẢNH BÁO:

Khai Thuế An Toàn và Hợp Lý Năm 2022
Việc tìm ra địa điểm và cách thức nộp thuế mỗi năm có thể rất khó khăn. Hãy sử dụng hướng dẫn này để xem liệu quý vị có đủ
điều kiện được giúp khai thuế miễn phí hay không và để đảm bảo rằng quý vị không đóng quá nhiều hoặc thuê phải một công ty
khai thuế không đủ trình độ.
•

Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, hoặc thu nhập hộ gia đình của quý vị cho năm 2021 là $57,000 trở xuống, quý vị đủ điều
kiện để được Tax Help New Mexico giúp khai thuế miễn phí. Đặt hẹn trực tuyến tại Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí
(uwcnm.org) hoặc gọi tới số 505-247-3671, máy lẻ: 265
o Quý vị cũng có thể sử dụng các tùy chọn nộp hồ sơ IRS miễn phí bên dưới để tự nộp hồ sơ thuế trực tuyến

•

Nếu thu nhập hộ gia đình của quý vị vào năm 2021 là $73,000 trở xuống, quý vị đủ điều kiện để được khai thuế miễn
phí với Khai Thuế Miễn Phí IRS.
o Nếu quý vị thấy tiện lợi khi tự nộp thuế, hãy thử các Mẫu Đơn Khai Thuế Miễn Phí Tự Điền Mẫu Khai Thuế Miễn
Phí Tự Điền | Sở Thuế Vụ (irs.gov)
o Hoặc sử dụng nộp hồ sơ miễn phí với một chương trình phần mềm có hướng dẫn trực tuyến - Khai Thuế Miễn
Phí IRS | Sở Thuế Vụ
o Nếu quý vị không thấy thuận tiện khi sử dụng một trong hai cách trên, hãy tìm người giúp khai thuế được ủy
quyền tại đây: Dịch Vụ Tìm Kiếm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nộp Thuế Điện Tử được IRS Cấp Phép Để Tìm Chuyên
Gia Thuế | Sở Thuế Vụ

•

Nếu thu nhập hộ gia đình của quý vị cao hơn $73,000 vào năm 2021, quý vị vẫn có thể nộp thuế liên bang miễn phí với
Khai thuế trên Mẫu Khai Thuế Miễn Phí Tự Điền | Sở Thuế Vụ (irs.gov), và nộp thuế tiểu bang miễn phí tại Điểm Truy
Cập Dành Cho Người Nộp Thuế - Tiểu Bang New Mexico
o Hoặc quý vị có thể mua phần mềm khai thuế trực tuyến. Quý vị có thể mất từ $10-$150 hoặc hơn để mua phần
mềm này tùy thuộc vào mức độ phức tạp của tờ khai thuế và mức độ trợ giúp hoặc sản phẩm bổ sung mà quý
vị mua. Hãy tra cứu một số bài báo so sánh chi phí và chất lượng của phần mềm khai thuế trước khi quý vị
quyết định sử dụng phần mềm nào.
o Hoặc, nếu quý vị muốn được hỗ trợ thêm, hãy tìm một công ty khai thuế được cấp phép có uy tín: Dịch Vụ Tìm
Kiếm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nộp Thuế Điện Tử được IRS Cấp Phép Để Tìm Chuyên Gia Thuế | Sở Thuế Vụ

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 bằng cách gọi số 505-768-4596 hoặc
trực tuyến tại Văn Phòng Bảo Vệ Người Tiêu Dùng - Thành Phố Albuquerque (cabq.gov)
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)

Để xem các Cảnh Báo Lừa Đảo & Gian Lận khác, hãy truy cập https://www.cabq.gov/office-of-consumerprotection
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