
ĐỀ NGHỊ  
THỎA HIỆP

Đối với những cá nhân và doanh nghiệp không 
thể thanh toán toàn bộ ngân khoản tiền thuế 

hoặc phí mà họ còn nợ

TÔI CÓ THỂ NHẬN HỒ SƠ OIC Ở ĐÂU?
Hồ sơ được cung cấp tại văn phòng CDTFA địa phương hoặc khu vực 
hành chính xử lý tài khoản của quý vị, trang web, và Trung tâm Dịch vụ 
Khách hàng của chúng tôi. Xem mặt sau để biết thông tin liên hệ.

THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ OIC
Nếu đề nghị của tôi bị từ chối do tình hình tài chính của tôi, liệu, có 
phương án nào khác để giải quyết khoản nợ phải trả của tôi không?
Có. Chúng tôi có thể thảo luận với quý vị về tài khoản của quý vị và 
quyết định giải pháp phù hợp nhất. Chẳng hạn, nếu chúng tôi xác định 
rằng quý vị có thể trả các khoản thanh toán hàng tháng sau một thời 
gian vượt quá số tiền trong đề nghị của quý vị, chúng tôi sẽ giúp quý vị 
lập một thỏa thuận thanh toán trả góp.

IRS/FTB/EDD OIC của tôi đã được chấp nhận. CDTFA sẽ tự động chấp 
thuận đề nghị của tôi chứ?
Không. Chúng tôi sẽ đánh giá đề nghị của quý vị theo cách thức được 
mô tả trong tờ giới thiệu thông tin này.

Tôi có thể trả cho số tiền đề nghị của tôi không?
Có. Tuy nhiên, quý vị phải trả toàn bộ số tiền đề nghị trong vòng 12 tháng.

Các khoản thanh toán trước đây của tôi sẽ được ghi có (credited) vào 
số tiền trong đề nghị của tôi chứ?
Không. Mặc dù chúng tôi sẽ xem xét các khoản thanh toán trước đây 
khi đánh giá đề nghị của quý vị, các khoản đó sẽ không được ghi có vào 
tổng số tiền mà quý vị đề nghị.

Nếu đề nghị của tôi bị từ chối, tôi có thể chọn sử dụng khoản đặt cọc 
của mình để trả cho khoản nợ phải trả của tôi không?
Có. Nếu quý vị chọn như vậy, thì ngày mà quý vị đã đặt cọc sẽ được 
tính là ngày quý vị thanh toán có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu khoản đặt 
cọc là do một bên thứ ba thực hiện, thì quý vị phải nhận được chấp thuận 
bằng văn bản của họ trước khi chúng tôi có thể dùng số tiền đó, để trả 
cho khoản nợ phải trả của quý vị.

TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN
Internet: www.cdtfa.ca.gov

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: 1-800-400-7115 (CRS:711)
Các đại diện sẵn sàng hỗ trợ quý vị từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 
chiều. (giờ Thái Bình Dương), ngoại trừ các ngày nghỉ lễ của tiểu bang.

Bộ phận Đề nghị Thỏa hiệp: 1-916-322-7931

CÁC VĂN PHÒNG THUẾ BÁN HÀNG VÀ THUẾ SỬ DỤNG
Thành phố Số điện thoại

Bakersfield 1-661-395-2880

Cerritos 1-562-356-1102

Thành phố Culver 1-310-712-1210

El Centro 1-760-352-3431

Fairfield 1-707-862-3501

Fresno 1-559-440-5330

Glendale 1-818-543-4900

Irvine 1-949-440-3473

Oakland 1-510-622-4100

Rancho Cucamonga 1-909-257-2900

Rancho Mirage 1-760-770-4828

Thành phố Số điện thoại

Redding 1-530-224-4729

Riverside 1-951-680-6400

Sacramento 1-916-227-6700

Salinas 1-831-754-4500

San Diego 1-858-385-4700

San Francisco 1-415-356-6600

San Jose 1-408-277-1231

Santa Clarita 1-661-222-6000

Santa Rosa 1-707-890-6267

Ventura 1-805-856-3901

West Covina 1-626-671-3702

Đây là danh sách các văn phòng hiện có tại thời điểm phát hành ấn phẩm này. Thông 
tin liên hệ văn phòng được đăng trên trang web của chúng tôi và do Trung tâm Dịch vụ 
Khách hàng của chúng tôi cung cấp.

Đối với Tài khoản bên ngoài Tiểu bang 1-916-227-6600

Các khoản Thuế và Phí khác
Thuế và Phí Đặc biệt 1-800-400-7115

Thuế Lợi tức Gỗ xẻ 1-916-321-5180

Viên chức Trợ giúp Khai thuế
Gọi điện miễn phí:  1-888-324-2798
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Chương trình Đề nghị Thỏa hiệp của Cục Quản lý Thuế và Phí California 
(CDTFA) cung cấp phương án lựa chọn thanh toán cho những cá nhân 
và doanh nghiệp không thể thanh toán toàn bộ khoản nợ thuế hoặc 
phí phải trả của họ.

MỘT ĐỀ NGHỊ THỎA HIỆP LÀ GÌ?
Một đề nghị thỏa hiệp (OIC) là một đề xuất trả cho CDTFA một khoản 
tiền ít hơn toàn bộ khoản nợ thuế hoặc phí đến hạn phải trả. Nếu quý 
vị đưa ra đề nghị và chúng tôi chấp nhận đề nghị đó, quý vị sẽ không 
còn phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền phải trả, và chúng 
tôi sẽ trừ bất kỳ khoản sai áp thuế có liên quan nào theo quy định của 
các điều khoản và điều kiện liên quan đến đề nghị của quý vị.

TÔI CÓ THỂ ĐƯA RA ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
Hiện tại, quý vị có thể đưa ra một đề nghị thỏa hiệp nếu quý vị:
 • Có nghĩa vụ thuế hoặc phí trên một tài khoản đã đóng;
 • Không còn liên kết với doanh nghiệp gánh chịu trách nhiệm thuế 

hoặc một doanh nghiệp tương tự;
 • Không tranh chấp số tiền thuế hoặc phí mà quý vị nợ, và
 • Không thể trả toàn bộ số tiền quý vị nợ trong một khoảng thời 

gian hợp lý.
Với hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 01 tháng 01 năm 
2023, CDTFA cũng sẽ xem xét một đề nghị thỏa hiệp cho các doanh 
nghiệp đang mở cửa và hoạt động, mà chưa nhận được khoản hoàn trả 
cho các khoản thuế, phí hoặc phụ phí còn nợ; các doanh nghiệp hiện tại 
có nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trước kia mà họ thừa hưởng; và 
người tiêu dùng không yêu cầu có giấy phép bán hàng, nhưng phải gánh 
nghĩa vụ thuế sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi áp dụng một số điều kiện, 
chẳng hạn như ký một thỏa thuận thế chấp trước khi chấp thuận một đề 
nghị và đồng ý duy trì sự cập nhật trên tất cả các tờ khai thuế được nộp 
trong thời gian năm năm tiếp theo.

NHỮNG ĐỀ NGHỊ NÀO ĐƯỢC CHẤP NHẬN?
Tóm lại, chúng tôi sẽ chấp nhận đề nghị của quý vị nếu chúng tôi thấy rằng 
số tiền quý vị đề nghị thanh toán thể hiện số tiền tối đa, mà chúng tôi 
có thể dự kiến thu được từ quý vị trong một thời hạn hợp lý, thường là từ 
năm đến bảy năm. Chúng tôi sẽ không chấp nhận đề nghị của quý vị nếu 
quý vị có tài sản hoặc lợi tức có sẵn để trả cho toàn bộ khoản nợ phải 
trả của mình.

CÔNG CỤ SƠ TUYỂN OIC
Vui lòng xem Công cụ Sơ tuyển OIC trực tuyến của chúng tôi, để trợ giúp 
quý vị trong việc xác định liệu OIC có phù hợp với quý vị hay không.

*Xin lưu ý: Công cụ Sơ tuyển OIC được thiết kế dành cho các doanh 
nghiệp đã đóng cửa. Nếu doanh nghiệp của quý vị đang hoạt động, 
quan tâm đến OIC, và có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ Bộ phận OIC, điện 
thoại số 1-916-322-7931.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI NỘP ĐƠN?
Quý vị phải hoàn thành một Đơn xin Đề nghị Thỏa hiệp (CDTFA-490 dành 
cho cá nhân; CDTFA-490-C dành cho tất cả các đối tượng khác). Sau khi 
hoàn thành đơn xin, quý vị cần nộp đơn cùng với hồ sơ hỗ trợ (được mô tả 
trong đơn xin) cho văn phòng CDTFA địa phương hoặc khu vực hành chính 
xử lý tài khoản của quý vị (xem mặt sau). Văn phòng đó sẽ chuyển đề nghị 
của quý vị cho Bộ phận Đề nghị Thỏa hiệp để đánh giá. Quý vị không bắt 
buộc phải trả bất kỳ khoản thanh toán nào kèm theo đề nghị của quý vị.

KHI NÀO TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI?
Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thư xác nhận sau khi chúng tôi nhận được 
đơn xin của quý vị. Trong vòng 30 ngày sau khi nhận đơn hoàn thành 
của quý vị, chúng tôi sẽ nổ lực tốt nhất để xem xét và đưa ra khuyến 
nghị về hồ sơ của quý vị. Nếu tài khoản của quý vị có nhiều rắc rối, hồ 
sơ của quý vị chưa đầy đủ, hoặc cần bổ sung thêm thông tin, thì thời 
gian chúng tôi xem xét hồ sơ của quý vị sẽ kéo dài hơn.

Xin lưu ý: Nếu quý vị thực hiện các khoản thanh toán theo một thỏa 
thuận thanh toán trả góp hoặc lệnh giữ lại thu nhập, quý vị phải tiếp 
tục thực hiện các khoản thanh toán này trong khi chúng tôi xem xét đề 
nghị của quý vị. Tóm lại, chúng tôi sẽ không bắt đầu tiến hành thu nợ 
mới trong khi đang xem xét đề nghị của quý vị, trừ khi việc trì hoãn thu 
nợ ảnh hưởng xấu đến khả năng thu nợ của chúng tôi. 

CÁC ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO?
Chúng tôi sẽ đánh giá đề nghị của quý vị dựa trên các yếu tố thực tế về 
khoản nợ phải trả và tình hình tài chính của quý vị. Các yếu tố sau đây sẽ 
được xem xét:

 • Khả năng thanh toán của quý vị
 • Số tiền vốn chủ sở hữu trong tài sản của quý vị
 • Lợi tức và chi phí ở hiện tại và tương lai của quý vị
 • Liệu hoàn cảnh của quý vị có khả năng thay đổi hay không
 • Liệu khoản nợ phải trả của quý vị có liên quan đến việc trốn thuế 

hoặc gian lận hay không
Chúng tôi có thể sử dụng cả các nguồn thông tin công khai hoặc riêng 
tư để xác minh điều kiện tài chính của quý vị.

KHI NÀO TÔI THANH TOÁN?
Nếu Bộ phận OIC của chúng tôi chấp nhận đề nghị của quý vị, nhân 
viên sẽ liên hệ quý vị bằng văn bản và yêu cầu quý vị trả toàn bộ số 
tiền mà quý vị đề nghị. Quý vị có thể chuyển tiền đề nghị thanh toán 
của quý vị một lần, hoặc quý vị ký kết một thỏa thuận bằng văn bản 
để thanh toán số tiền cho Bộ phận OIC. Bộ phận OIC sẽ toàn quyền 
quyết định đề nghị khoản thanh toán dựa vào tình hình tài chính của 
quý vị.

Nếu quý vị chọn đề nghị thanh toán toàn bộ số tiền một lần, khoản 
thanh toán của quý vị sẽ như một khoản đặt cọc trong khi chúng tôi 
thực hiện việc xem xét cuối cùng. Quý vị có thể chọn nhận lại khoản 
đặt cọc của mình hoặc sử dụng để trả cho khoản nợ phải trả của quý 
vị nếu đề nghị OIC của quý vị bị từ chối. Tuy nhiên, nếu quý vị chọn 
thanh toán bằng trả góp cho số tiền đề nghị và không chuyển các 
khoản thanh toán theo lịch biểu, thì CDTFA sẽ giữ lại các khoản thanh 
toán của quý vị và sử dụng để trả cho khoản nợ phải trả của quý vị. 

CÁC BƯỚC CUỐI CÙNG LÀ GÌ?
Sau khi Bộ phận OIC chấp nhận đề nghị của quý vị và quý vị đã trả tiền 
như nêu trên đây, ban điều hành CDTFA sẽ quyết định trường hợp của 
quý vị. Các khoản nợ phải trả cho các chương trình thuế và phí không 
có điều khoản theo luật định đối với OIC, được đệ trình lên Văn phòng 
Bộ trưởng Tư pháp, để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu đề nghị của 
quý vị được chấp thuận, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị bằng văn 
bản, và trừ bất kỳ sai áp nào theo quy định của các điều khoản, và điều 
kiện có liên quan đến đề nghị của quý vị.

Nếu đề nghị của quý vị không được chấp thuận, chúng tôi sẽ thông 
báo cho quý vị bằng văn bản. Chúng tôi cũng có thể khuyến nghị một 
phương thức hành động thay thế phù hợp với trường hợp của quý vị. 
Chúng tôi cũng sẽ trả lại khoản đặt cọc của quý vị, không tính tiền lời, 
nếu quý vị đã chọn đề nghị thanh toán số tiền một lần.

http://www.cdtfa.ca.gov/OIC
http://www.cdtfa.ca.gov/formspubs/cdtfa490.pdf
http://www.cdtfa.ca.gov/formspubs/cdtfa490c.pdf
http://www.cdtfa.ca.gov/office-locations.htm
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