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1 Thông tin người nộp thuế
Cung cấp tên và số hồ sơ của người đã nộp đơn xin hưởng Working Families Tax Credit. 
Cung cấp địa chỉ gởi thư và/hoặc địa chỉ email hợp lệ để nhận thư phản hồi nhanh chóng.
 

Tên:  Số hồ sơ:   

Địa chỉ gởi thư:  

Thành phố:  Tiểu bang:  Mã bưu chính:  

Số điện thoại:  Email:  

2 Thông tin người đại diện
Hoàn thành trương mục sau nếu có người khác đại diện cho quý vị trong thủ tục kiến nghị này.
 

Tên:  Tên doanh nghiệp:  

Địa chỉ gởi thư:  

Thành phố:  Tiểu bang:  Mã bưu chính:   

Số điện thoại:  Email:  

3 Thông báo/mục có vấn đề
 Từ khước Working Families Tax Credit .............. Số tiền hoàn thuế cần khiếu nại (nếu biết): $  

 Mã thư:  

 (Các) Năm tính thuế: 

 Thông báo thẩm định tín thuế .....................  Số tiền bị thẩm định/số dư cần khiếu nại: $  

 Mã thư:  

 (Các) Năm tính thuế: 

 Khác..................................................................  Xin giải thích ở mục 5 bên dưới.  

Đơn Kiến Nghị Tái Xét Working Families Tax Credit 
Vui lòng nhập hoặc in trên giấy trắng mực đen và gởi một bản thông báo/mục cần 
khiếu nại cùng mọi giấy tờ hỗ trợ cho yêu cầu bồi hoàn của quý vị. Đơn kiến nghị 
có thể được gởi qua đường bưu điện, fax hoặc email. Địa chỉ gởi thư, số fax, số 
điện thoại và địa chỉ email nằm ở bên trái. Đơn kiến nghị được gởi qua US Postal 
Service được xem là đã nộp kể từ ngày trên dấu bưu điện. Đơn kiến nghị được 
gởi bằng phương thức khác được xem là đã nộp vào ngày nhận.

Mẫu 50 0011

Để yêu cầu cung cấp nội dung này ở định dạng hoặc ngôn ngữ thay thế, xin gọi 360-763-7300 hoặc gởi email về DORWFTC@dor.wa.gov.  
Người sử dụng máy điện báo đánh chữ (TTY) xin bấm số 711.

Administrative Review & 
Hearings Division
PO Box 47460
Olympia WA 98504-7460
Điện thoại 360-534-1335
Fax 360-534-1340
DORARHDAdmin@dor.wa.gov

mailto:DORWFTC%40dor.wa.gov?subject=
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4 Điều trần
Quý vị có thể yêu cầu tổ chức điều trần từ xa hoặc trực tiếp để giải thích các vấn đề của mình, cung cấp các dữ kiện và giấy tờ 
hỗ trợ, cũng như giải thích lý do quý vị không đồng tình với cơ quan thuế. Xin truy cập trang workingfamiliescredit.wa.gov/
review để biết thêm thông tin.

 Không yêu cầu điều trần. Quyết định dựa trên đơn kiến nghị và hồ sơ ghi lại.

 Yêu cầu điều trần trực tiếp (  Tumwater hoặc  Seattle)

 Yêu cầu điều trần từ xa (  Chỉ qua điện thoại - âm thanh hoặc  Cuộc họp video)

5 Vấn đề và giải thích
Xin nêu rõ (các) lý do/vấn đề mà cơ quan thuế đã cho biết khi từ khước hoặc thẩm định tín thuế mà quý vị không đồng tình. 
Hãy đánh dấu tất cả các mục thích hợp. Vui lòng cung cấp một bản (điện tử hoặc bản sao) hồ sơ khai thuế liên bang đã nộp và 
có chữ ký của quý vị cho (các) năm tính thuế có liên quan. 
 
Cơ quan thuế cho biết về (các) năm tính thuế liên quan: 

 Tôi hoặc vợ/chồng của tôi thuộc diện không cư trú, hay tôi hoặc vợ/chồng của tôi không phải là cư dân Washington đủ 
ít nhất 183 ngày trong năm.

 Giải thích và cung cấp bằng chứng cư trú của quý vị trong (các) năm tính thuế. Bằng chứng cư trú được chấp nhận 
có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở một trong các giấy tờ sau:

1. Bằng chứng địa chỉ tại tiểu bang Washington trong ít nhất 183 ngày trong năm (hợp đồng thuê căn hộ, hợp 
đồng mua nhà, hóa đơn dịch vụ tiện ích, v.v.).

2. Bằng lái xe của Tiểu Bang Washington.

3. Thẻ ghi danh cử tri cho thấy quý vị đã được ghi danh bỏ phiếu tại tiểu bang Washington. 

4. Thẻ đăng ký xe của Tiểu Bang Washington.

5. Bằng chứng nhận các phúc lợi khác của tiểu bang Washington (Hỗ Trợ Tạm Thời cho Gia Đình Khó Khăn 
(Temporary Assistance for Needy Families, TANF), Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental 
Nutrition Assistance Program, SNAP), trợ cấp thất nghiệp, v.v.).

6. Khác – giải thích và cung cấp giấy tờ hỗ trợ.

 Tôi đã không nộp hồ sơ khai thuế liên bang với tư cách cư dân Washington.

 Tôi đã không đáp ứng điều kiện hưởng Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động (Earned Income Tax Credit, EITC) của liên 
bang.

 Con em tôi không phải là trẻ đủ tiêu chuẩn. Xin đánh dấu mọi lý do mà cơ quan đã đưa ra. 

   Tuổi (Trẻ đủ tiêu chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về độ tuổi, tình trạng khuyết tật và/hoặc là học   
 sinh/sinh viên toàn thời gian.)

   Quan Hệ (Trẻ đủ tiêu chuẩn phải là con cháu có mối quan hệ huyết thống, con nuôi hoặc con nhận chăm.)

   Cư Trú (Thông thường, trẻ đủ tiêu chuẩn phải cư trú hơn nửa năm tại Washington, trừ trường hợp trẻ ra đời/  
 tử vong hoặc có thời gian tạm thời vắng nhà.)

  Khai thuế chung (Trẻ đủ tiêu chuẩn chỉ được khai thuế chung với người khác trong một số trường hợp.)

http://workingfamiliescredit.wa.gov/review
http://workingfamiliescredit.wa.gov/review
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 Tôi đã yêu cầu một số tiền khác cho Working Families Tax Credit so với mức tôi nhận được – giải thích và cung cấp giấy 
tờ hỗ trợ. 

 Khác – giải thích và cung cấp giấy tờ hỗ trợ.

6 Chữ ký, nội dung ủy quyền về thông tin thuế bảo mật và giấy ủy quyền qua thư điện tử 
hoặc FAX
Người đóng thuế phải ký trên đơn kiến nghị. Tuy nhiên, nếu trên hệ thống của chúng tôi đã có sẵn nội dung Ủy Quyền về 
Thông Tin Thuế Bảo Mật (Confidential Tax Information Authorization, CTIA) cho người đại diện của quý vị, người đại diện 
này có thể ký tên trên đơn kiến nghị. Mẫu đơn CTIA có thể gửi kèm theo đơn Kiến Nghị này và mẫu ủy quyền này có tại 
workingfamiliescredit.wa.gov/ctia. Người đóng thuế cũng phải ký tên trên đơn kiến nghị nếu ủy quyền sử dụng email hoặc fax.

Người đóng thuế (hoặc người đại diện): 
Theo đây, tôi xác nhận rằng (1) Tôi là người đóng thuế có tên ở trên; hoặc (2) Tôi là người đại diện của người đóng thuế có tên 
ở trên, được ủy quyền ký biểu mẫu này thay cho người đóng thuế, được ủy quyền nhận thông tin thuế bảo mật từ cơ quan về 
tất cả các vấn đề được nêu ra trong đơn kiến nghị của người đóng thuế, đồng thời người đóng thuế có tên ở trên đã ký một 
mẫu CTIA được gởi kèm đơn kiến nghị này hoặc đã được lưu trong hồ sơ của cơ quan. 

 Đánh dấu nếu cơ quan có thể gởi thư từ qua email hoặc fax. Tôi xác nhận rằng việc liên lạc qua email và fax là không 
bảo mật, đồng thời những thông tin bảo mật được gởi qua email hay fax có thể bị các đối tượng trái phép can thiệp hoặc 
sử dụng. Tôi chấp nhận các điều kiện này và miễn trừ cho mọi hành vi vi phạm Điều Khoản Bảo Mật (Bộ Luật Sửa Đổi 
Washington (Revised Code of Washington, RCW) 82.32.330) có thể phát sinh từ việc can thiệp và/hoặc  sử dụng email hay 
fax trái phép.

 

Tên viết in hoa: 

Chữ ký:  

Ngày:  Quan hệ với người đóng thuế: 

Tên viết in hoa: 

Chữ ký:  

Ngày:  Quan hệ với người đóng thuế: 

http://workingfamiliescredit.wa.gov/ctia
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