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IntroductionIntroductionIntroduction
This glossary has been developed in cooperation with
numerous professional translators and editors. Its
purpose is to establish high standards for the quality
of language usage, to promote uniformity in language
usage, and to minimize the risk of misinterpretation of
Vietnamese-language materials issued by the Internal
Revenue Service (IRS).

This glossary is being issued to, among other
things, provide a foundation for translation of federal
tax terminology. It must be noted that invention and
compromise are always involved in selecting words
and phrases to describe certain tax concepts that
may have no precise equivalent in the Vietnamese
language or legal tradition.

The terms in this glossary are among the most
commonly used in documents published by the IRS.
They are first presented in English with Vietnamese
translations.

This glossary is not a legal document and none of
the terms found in it should be understood to change
the meaning of any provisions of law, regulations, or
any other authoritative precedent. Although a reader
may understand terms as translated to have particular
meanings, the legal meanings of the terms are
controlled by the law, regulations, and administrative
and judicial decisions. A periodic review is made
to determine whether any additions, deletions, or
revisions are needed.

Users are invited to send their comments via email
to: VTO@irs.gov

or to the following mailing address:

Internal Revenue Service
Virtual Translation Office
SE:W:CAR:MP:T:T:VTO Room 6526
1111 Constitution Ave., N.W.
Washington, DC 20224



EnglishEnglishEnglish tototo VietnameseVietnameseVietnamese

AAA
abandonedabandonedabandoned spousespousespouse
vợ/chồng bị bỏ rơi

abandonmentabandonmentabandonment
sự bỏ rơi; việc đem bỏ

abandonmentabandonmentabandonment clauseclauseclause
điều khoản trong hợp đồng
pháp lý cho phép được bồi
thường trong trường hợp bị bỏ
rơi

abatementabatementabatement ofofof taxtaxtax
sự giảm thuế

abilityabilityability tototo paypaypay
khả năng trả nợ

absorptionabsorptionabsorption rateraterate
tỷ suất hấp thụ (phí tổn)

abusiveabusiveabusive taxtaxtax sheltersheltershelter
phương pháp lạm dụng luật
thuế để tránh thuế hay giảm
thuế

acceleratedacceleratedaccelerated depreciationdepreciationdepreciation
sự giảm giá tài sản gấp rút, cấp
bách, nhanh chóng

acceleratedacceleratedaccelerated noticenoticenotice andandand demanddemanddemand
thông báo và yêu cầu cấp bách

accordingaccordingaccording tototo ourourour recordsrecordsrecords
dựa theo tài liệu của chúng tôi

accountaccountaccount
trương mục/tài khoản

account,account,account, socialsocialsocial securitysecuritysecurity
Tài khoản/quỹ an-sinh xã-hội

accountaccountaccount statementstatementstatement
tờ/bảng giải trình trương mục

accountantaccountantaccountant
kế toán viên

accountingaccountingaccounting methodmethodmethod
phương pháp kế toán

accountingaccountingaccounting periodperiodperiod
chu kỳ kế toán
accountsaccountsaccounts payablepayablepayable
tài khoản chi trả
accountsaccountsaccounts receivablereceivablereceivable
trương mục thu nhập
accrualaccrualaccrual
tích lũy, dồn lại
accrualaccrualaccrual accountsaccountsaccounts
trương mục tích lũy
accrualaccrualaccrual methodmethodmethod
phương pháp kế toán tích lũy
accruedaccruedaccrued incomeincomeincome
lợi tức/thu nhập tích lũy
accruedaccruedaccrued interestinterestinterest
Tiền lời/lãi tích lũy
accruedaccruedaccrued taxestaxestaxes
các khoản thuế nợ tích lũy (vì
chưa thanh toán)
activityactivityactivity engagedengagedengaged ininin forforfor aaa profitprofitprofit
hoạt động sinh lợi
additionaladditionaladditional childchildchild taxtaxtax creditcreditcredit
Tín thuế dành cho người có
nuôi con nhỏ khỏi nợ thuế hoặc
chỉ nợ một khoản thuế nhỏ
additionaladditionaladditional taxestaxestaxes ononon qualifiedqualifiedqualified
plansplansplans (including(including(including IRAs)IRAs)IRAs) andandand otherotherother
taxtaxtax---favoredfavoredfavored accountsaccountsaccounts
Thuế bổ sung đánh trên các
khoản tiền hưu phân phối sớm,
các khoản tiền tiết kiệm bỏ vào
quỹ hưu quá mức quy định và
các khoản tiền hưu tối thiểu
phân phối cho người chủ quỹ
hưu trên 70 tuổi rưỡi tích lũy
trong quỹ hưu (gồm các loại
quỹ hưu IRA) và các tài khoản
lợi thuế khác
adjustedadjustedadjusted grossgrossgross incomeincomeincome (AGI)(AGI)(AGI)
tổng thu nhập được điều chỉnh
(AGI)
adjustedadjustedadjusted itemizeditemizeditemized deductionsdeductionsdeductions
các khoản chi tiêu liệt kê để
điều chỉnh lợi tức phải đóng
thuế

adjustedadjustedadjusted taxtaxtax basisbasisbasis
tiêu chế thuế đã được điều
chỉnh
adjustmentsadjustmentsadjustments
các mục điều chỉnh
adoptionadoptionadoption agencyagencyagency
văn phòng dịch vụ con nuôi
adoptionadoptionadoption agencyagencyagency feesfeesfees
lệ phí trả cho văn phòng dịch
vụ con nuôi
advanceadvanceadvance paymentpaymentpayment ofofof earnedearnedearned
incomeincomeincome creditcreditcredit
tiền thuế trả trước dành cho
người có nuôi con nhỏ
advocateadvocateadvocate
viên chức trợ giúp người khai
thuế
afterafterafter---taxtaxtax basisbasisbasis
căn bản trị giá sau khi tính thuế
ageageage testtesttest
tiêu chuẩn tuổi tác
agencyagencyagency (contractual)(contractual)(contractual)
doanh nghiệp/cơ sở cung cấp
dịch vụ kinh doanh qua hợp
đồng
agentagentagent (contractual)(contractual)(contractual)
người làm đại diện qua hợp
đồng
agentagentagent---driverdriverdriver
người đại diện lưu động
agreementagreementagreement
thỏa hiệp, hợp đồng
AidAidAid tototo FamiliesFamiliesFamilies withwithwith DependentDependentDependent
ChildrenChildrenChildren
Trợ cấp cho gia đình có nuôi
con nhỏ
AlaskaAlaskaAlaska PermanentPermanentPermanent FundFundFund
Quỹ Thường Trực Tiểu Bang
Alaska
alienalienalien residentresidentresident cardcardcard
thẻ thường trú ngoại kiều
alimonyalimonyalimony
tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng
sau khi ly dị; trợ cấp ly hôn
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allocateallocateallocate
phân phối, cấp phát

allocationallocationallocation
sự phân phối, việc cấp phát

allowancesallowancesallowances (W(W(W---4)4)4)
chỉ số ghi trên mẫu W-4 báo
cho chủ nhân biết bao nhiêu
tiền thuế cần tạm thu từ lương
của nhân viên

AlternateAlternateAlternate TradeTradeTrade AdjustmentAdjustmentAdjustment
AssistanceAssistanceAssistance (ATAA)(ATAA)(ATAA)
Trợ Cấp Điều chỉnh Thương Vụ
trao đổi (ATAA)

alternativealternativealternative minimumminimumminimum taxtaxtax
mức thuế tối thiểu phải đóng
thay cho mức thuế thông
thường (trường hợp lợi tức phải
đóng thuế của một người cộng
chung với các khoản điều chỉnh
khác lớn hơn mức miễn giảm
quy định)

amendedamendedamended returnreturnreturn
hồ sơ thuế đã khai được điều
chỉnh lại

AmendedAmendedAmended U.S.U.S.U.S. IndividualIndividualIndividual
IncomeIncomeIncome TaxTaxTax ReturnReturnReturn
Hồ Sơ Thuế Lợi Tức Cá Nhân
đóng cho chính phủ Liên Bang
Hoa Kỳ được điều chỉnh/khai lại

amortizedamortizedamortized bondbondbond premiumpremiumpremium
trái phiếu phí được trả lần

amountamountamount realizedrealizedrealized
số tiền thực thu/thực nhận

announcementannouncementannouncement
thông cáo, thông báo

annualannualannual incomeincomeincome
lợi tức hàng năm

annualannualannual leaveleaveleave
nghỉ phép hàng năm

annualizedannualizedannualized incomeincomeincome installmentinstallmentinstallment
methodmethodmethod
phương pháp tính lợi tức hàng
năm dựa trên thu nhập định kỳ

annuityannuityannuity
tiền lãnh hàng năm
annuityannuityannuity bondbondbond
trái phiếu trả niên khoản; trái
phiếu trả tiền lời hằng năm
appealappealappeal (noun)(noun)(noun)
đơn khiếu nại, đơn chống án
appealappealappeal (verb)(verb)(verb)
xin xét lại; chống án; khiếu nại
appealappealappeal rightsrightsrights
quyền chống án, quyền khiếu
nại
applicantapplicantapplicant
đương đơn, người nộp đơn
ApplicationApplicationApplication forforfor IRSIRSIRS IndividualIndividualIndividual
TaxpayerTaxpayerTaxpayer IdentificationIdentificationIdentification NumberNumberNumber
(ITIN)(ITIN)(ITIN)
Đơn xin Sở Thuế cấp Số Nhận
Diện Người Đóng Thuế (ITIN)
ApplicationApplicationApplication forforfor SocialSocialSocial SecuritySecuritySecurity
CardCardCard
Đơn xin cấp Thẻ An-Sinh
Xã-Hội
ApplicationApplicationApplication forforfor TaxpayerTaxpayerTaxpayer
IdentificationIdentificationIdentification NumberNumberNumber forforfor
PendingPendingPending U.S.U.S.U.S. AdoptionsAdoptionsAdoptions
Đơn xin cấp Số Danh Bộ cá
nhân cho con nuôi đang hợp
thức hóa
appraiserappraiserappraiser
Người định giá tài sản
arbitratorsarbitratorsarbitrators
viên chức hòa giải; trọng tài
ArcherArcherArcher MSAMSAMSA
Trương mục tiết kiệm y tế
Archer
ArcherArcherArcher MSAsMSAsMSAs andandand longlonglong---termtermterm
carecarecare insuranceinsuranceinsurance contractscontractscontracts
Các trương mục tiết kiệm y tế
Archer và các hợp đồng bảo
đảm chăm sóc y tế dài hạn
areaareaarea codecodecode
mã vùng, số điện thoại theo khu
vực

ArmedArmedArmed ForcesForcesForces TaxTaxTax GuideGuideGuide
Sổ Chỉ Dẫn KhaiThuế cho
Quân Đội
arrangementarrangementarrangement
Sự sắp xếp
arrearsarrearsarrears
tiền còn thiếu chưa trả
asasas youyouyou gogogo basisbasisbasis
phương pháp đóng thuế trên lợi
tức kiếm được trong từng tháng,
từng quý ba tháng v.v.
assessassessassess
đánh giá, giám định
assessmentassessmentassessment ofofof taxtaxtax
thuế đánh trên tài sản giám định
assetsassetsassets
tài sản
auditauditaudit
kiểm toán, kiểm tra
auditauditaudit divisiondivisiondivision
phân bộ kiểm toán
auditauditaudit ofofof aaa returnreturnreturn
việc kiểm tra một hồ sơ khai
thuế
auditorauditorauditor
kiểm toán viên
authorizedauthorizedauthorized IRSIRSIRS eee---filefilefile providerproviderprovider
người được quyền cung cấp
dịch vụ khai thuế qua hệ thống
mạng điện tử của Sở Thuế vụ
autoautoauto tagtagtag
bảng số xe hơi
averageaverageaverage taxtaxtax rateraterate
mức thuế trung bình
awardawardaward (prizes(prizes(prizes andandand awards)awards)awards)
phần thưởng (giải thưởng bằng
tiền và tặng vật)

BBB
backbackback taxestaxestaxes
các khoản thuế còn nợ
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backpaybackpaybackpay
tiền (lương) còn thiếu chưa trả

backupbackupbackup withholdingwithholdingwithholding
số tiền tạm giữ trên lương để trả
thuế hàng năm

badbadbad debtsdebtsdebts
các món nợ khó đòi

balancebalancebalance
ngân khoản đối chiếu, kết toán

balancebalancebalance sheetsheetsheet
bảng đối chiếu

bankbankbank draftdraftdraft
hối phiếu ngân hàng

bankbankbank failurefailurefailure
ngân hàng vỡ nợ

bankingbankingbanking daydayday
ngày ngân hàng mở cửa

bankruptcybankruptcybankruptcy
sự vỡ nợ, phá sản

barterbarterbarter
trả bằng hàng hóa hay bằng
dịch vụ, đổi chác

barterbarterbarter exchangeexchangeexchange
sự trao đổi bằng hàng hóa hay
dịch vụ

barteringbarteringbartering incomeincomeincome
lợi tức/thu nhập có được qua sự
trao đổi hàng hóa hay dịch vụ

basebasebase costcostcost
phí tổn căn bản

basisbasisbasis
trị giá cơ bản (để tính thuế)

benefitsbenefitsbenefits
những quyền lợi được hưởng

bequestbequestbequest
di sản, tài sản để lại

billbillbill
hóa đơn

boilerplateboilerplateboilerplate
văn từ mẫu quen dùng

bonabonabona fidefidefide residentresidentresident (for(for(for taxtaxtax
purposes)purposes)purposes)
thường trú nhân ngay thực (cho
mục tiêu thuế vụ)
bondbondbond
trái phiếu, công trái
bondbondbond discountdiscountdiscount
mức giảm tính theo giá trái
phiếu trên thị trường
bondbondbond forforfor paymentpaymentpayment ofofof taxtaxtax
trái phiếu để trả thuế
bondbondbond incomeincomeincome
lợi tức thu nhập từ trái phiếu
bondbondbond premiumpremiumpremium
khoản tiền phải trả thêm khi
mua trái phiếu với giá cao hơn
giá thị trường
bondbondbond retirementretirementretirement
thu hồi trái phiếu chưa đến kỳ
đáo hạn
bookkeeperbookkeeperbookkeeper
người giữ sổ sách kế toán
borrowerborrowerborrower
người vay tiền
boxboxbox
khung trống để điền vào trên
mẫu đơn bracket (tax) thuế suất
cho từng mức thu nhập cao
thấp khác nhau; bậc thuế
branchbranchbranch
chi nhánh
bringbringbring ananan actionactionaction
khởi động; khởi kiện; khởi tố
broker người trung gian, người
môi giới
browserbrowserbrowser
mạng thông tin điện tử
busbusbus
xe chở hành khách công cộng,
xe buýt
businessbusinessbusiness
sự kinh doanh; thương mại
businessbusinessbusiness expensesexpensesexpenses
chi phí kinh doanh

businessbusinessbusiness giftsgiftsgifts
quà biếu trong sự giao dịch
thương mại
businessbusinessbusiness losslossloss
sự thua lỗ trong việc kinh doanh
businessbusinessbusiness propertypropertyproperty
tài sản kinh doanh; sản nghiệp
businessbusinessbusiness trusttrusttrust
sự ủy thác tài sản doanh nghiệp
bybyby---productproductproduct
sản phẩm phụ

CCC
cafeteriacafeteriacafeteria planplanplan
chương trình phúc lợi nhân viên
tự chọn
calendarcalendarcalendar yearyearyear
niên lịch
candidatecandidatecandidate forforfor aaa collegecollegecollege degreedegreedegree
thí sinh học để lấy văn bằng đại
học
capitalcapitalcapital assetsassetsassets
tài sản, vốn liếng
capitalcapitalcapital basebasebase
số vốn căn bản
capitalcapitalcapital expendituresexpendituresexpenditures
khoản chi cho đầu tư dài hạn
capitalcapitalcapital gainsgainsgains
lợi nhuận đầu tư
capitalcapitalcapital gainsgainsgains taxtaxtax
thuế đánh trên lợi nhuận đầu tư
capitalcapitalcapital investmentinvestmentinvestment
số vốn đầu tư
capitalcapitalcapital losslossloss
tiền vốn bị lỗ trong việc đầu tư
capitalcapitalcapital turnoverturnoverturnover
luân chuyển vốn đầu tư
carrycarrycarry ononon aaa tradetradetrade ororor businessbusinessbusiness
hoạt động thương mại hay kinh
doanh
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carryovercarryovercarryover losslossloss
chuyển tiền vốn bị lỗ sang năm
sau

cashcashcash
tiền mặt; tài sản có giá trị như
tiền mặt

cashcashcash basisbasisbasis
có giá trị thanh toán bằng tiền
mặt; tính bằng tiền mặt

cashcashcash disbursementdisbursementdisbursement
chi phí tiền mặt

cashcashcash flowflowflow
lưu lượng tiền ra vào, số tiền
chi thu

cashcashcash methodmethodmethod
phương pháp tính chi thu ngay
khi nhập xuất

cashcashcash retirementretirementretirement
lấy ra bằng tiền mặt

cashcashcash withdrawalwithdrawalwithdrawal
việc/sự rút tiền mặt

cashier’scashier’scashier’s checkcheckcheck
chi phiếu ngân hàng có bảo
chứng

casualtycasualtycasualty
tai biến; tổn thất; sự mất mát

casualtycasualtycasualty losslossloss
sự thiệt hại vì tai biến

CDCDCD---ROMROMROM
đĩa chứa dữ kiện vi tính

certaincertaincertain governmentgovernmentgovernment paymentspaymentspayments
một số ngân khoản nhất định
do Chính Phủ trả

certificatecertificatecertificate ofofof alienalienalien claimingclaimingclaiming
residenceresidenceresidence ininin thethethe UnitedUnitedUnited StatesStatesStates
chứng thư ngoại kiều khai cư
trú tại Hoa Kỳ

certificatecertificatecertificate ofofof compliancecompliancecompliance
chứng thư chấp nhận tuân theo
điều kiện

certificatecertificatecertificate ofofof depositdepositdeposit (CD)(CD)(CD)
chứng thư gửi tiền định kỳ

certifiedcertifiedcertified publicpublicpublic accountantaccountantaccountant
kế toán viên công chứng, CPA
charitablecharitablecharitable contributioncontributioncontribution
sự đóng góp từ thiện
charitablecharitablecharitable organizationorganizationorganization
tổ chức từ thiện
checkingcheckingchecking accountaccountaccount
trương mục chi trả bằng các chi
phiếu
childchildchild carecarecare
việc săn sóc trẻ nhỏ, giữ trẻ
childchildchild supportsupportsupport
trợ cấp con cái (khi vợ chồng ly
dị)
childchildchild taxtaxtax creditcreditcredit
tín thuế dành cho người/gia
đình có nguồn thu nhập thấp và
có con nhỏ phải nuôi dưỡng
childchildchild withwithwith specialspecialspecial needsneedsneeds (for(for(for
adoption)adoption)adoption)
trẻ con có nhu cầu đặc biệt (để
cho làm con nuôi)
claimclaimclaim
sự yêu cầu; đòi hỏi; khiếu nại
codecodecode numbernumbernumber (computer)(computer)(computer)
mã số (vi tính)
codingcodingcoding
mã hoá số liệu
collectcollectcollect (bring(bring(bring ininin revenue)revenue)revenue)
thu nhập, lợi tức
collectcollectcollect (demand(demand(demand payment)payment)payment)
thu tiền nợ; đòi nợ
CollectionCollectionCollection DivisionDivisionDivision
Phòng/Bộ phận Đòi Tiền Thiếu,
Phân Sở Thu Thuế
collegecollegecollege
trường đại học; trường cao đẳng
commissioncommissioncommission---driverdriverdriver
người lái xe ăn hoa hồng
CommissionerCommissionerCommissioner ofofof thethethe InternalInternalInternal
RevenueRevenueRevenue ServiceServiceService
Ủy Viên Hội Đồng Sở Thuế Vụ
Liên Bang

commoditiescommoditiescommodities
hàng hóa; sản phẩm
commoncommoncommon carriercarriercarrier
phương tiện di chuyển công
cộng
commoncommoncommon lawlawlaw
thông pháp
commoncommoncommon---lawlawlaw employeeemployeeemployee
nhân viên/người lao động làm
việc ăn lương không phải diện
theo hợp đồng
commoncommoncommon lawlawlaw marriagemarriagemarriage
hôn nhân theo tập tục không
cần phải làm giấy hôn thú
communitycommunitycommunity incomeincomeincome
lợi tức chung của vợ chồng
communitycommunitycommunity propertypropertyproperty
tài sản chung của vợ chồng
compensationcompensationcompensation
sự bồi thường
compensationcompensationcompensation forforfor injuriesinjuriesinjuries
sự bồi thường thương tích
compliancecompliancecompliance
sự tuân theo
computecomputecompute
tính ra; tính toán
computercomputercomputer
máy vi tính; máy tính điện tử
computercomputercomputer processed,processed,processed,
computerizedcomputerizedcomputerized
cho qua máy vi tính; được vận
hành bởi máy vi tính; điện toán
hóa
condominiumcondominiumcondominium
nhà chung cư
constructiveconstructiveconstructive receiptreceiptreceipt
việc nhận việc gì/ điều trên
danh nghĩa (xem như đã nhận)
contestcontestcontest prizeprizeprize
tiền thưởng thi đua, trúng
thưởng
contributioncontributioncontribution
sự đóng góp
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contributioncontributioncontribution tototo capitalcapitalcapital
việc góp vốn; bỏ vốn (vào)
cooperativecooperativecooperative housinghousinghousing
corporationcorporationcorporation
công ty hợp tác xã nhà cửa
corporatecorporatecorporate taxtaxtax
thuế công ty; thuế doanh nghiệp
corporationcorporationcorporation
công ty cổ phần
couponcouponcoupon bookbookbook
sổ phiếu (để dùng trả thuế)
couponcouponcoupon tototo depositdepositdeposit taxestaxestaxes (FTD)(FTD)(FTD)
phiếu đóng thuế (FTD)
courtcourtcourt costscostscosts
án phí
courtcourtcourt orderorderorder
trát tòa, án lệnh
covercovercover bybyby insuranceinsuranceinsurance
có bảo hiểm
CoverdellCoverdellCoverdell educationeducationeducation savingssavingssavings
accountaccountaccount
Trương Mục tiết kiệm giáo dục
Coverdell
cococo---workerworkerworker
đồng nghiệp; người cùng sở làm
creditcreditcredit forforfor childchildchild carecarecare expensesexpensesexpenses
tín thuế trả cho các chi phí giữ
trẻ/trông con
creditcreditcredit forforfor thethethe elderlyelderlyelderly ororor thethethe
disableddisableddisabled
tín thuế dành cho người già hay
người bị khuyết tật
creditcreditcredit lifelifelife insuranceinsuranceinsurance
tín dụng bảo hiểm nhân thọ
dùng để trả các món nợ trong
trường hợp người chủ tài khoản
bảo hiểm qua đời
creditcreditcredit one’sone’sone’s accountaccountaccount
đóng tiền/bỏ tiền/ghi vào trương
mục một người nào đó
creditcreditcredit reductionreductionreduction rateraterate (FUTA)(FUTA)(FUTA)
mức giảm tín khoản (Luật Thuế
Thất Nghiệp)

creditcreditcredit unionunionunion
hợp tác xã tín dụng; công đoàn
tín dụng
CurrencyCurrencyCurrency TransactionTransactionTransaction ReportReportReport
Bản Báo Cáo Giao Dịch Tiền Tệ
CurrencyCurrencyCurrency TransactionTransactionTransaction ReportReportReport
bybyby CasinosCasinosCasinos
Báo Cáo Luân Lưu Tiền Tệ của
các sòng bạc
CustomerCustomerCustomer CareCareCare CenterCenterCenter
Trung tâm phục vụ khách hàng
CustomerCustomerCustomer OutreachOutreachOutreach ProgramProgramProgram
Chương Trình Khách hàng
customscustomscustoms dutiesdutiesduties
Các loại thuế hải quan

DDD
datadatadata
dữ kiện
datadatadata bankbankbank
ngân hàng dữ kiện; kho tài liệu
datadatadata entryentryentry (in(in(in aaa computer)computer)computer)
nhập dữ kiện (vào máy vi tính)
datadatadata transmissiontransmissiontransmission
sự chuyển dữ kiện
daydayday carecarecare centercentercenter
trung tâm giữ trẻ
dealerdealerdealer (commercial)(commercial)(commercial)
nhà buôn (thương mại)
dealerdealerdealer (securities)(securities)(securities)
người thầu/nhà thầu mua bán
(chứng khoán)
deathdeathdeath benefitbenefitbenefit
tiền tử tuất; nguồn lợi tức do
người chết để lại
decreedecreedecree (judicial,(judicial,(judicial, final)final)final)
án lệnh (tư pháp, đã xử xong)
decreedecreedecree (not(not(not final)final)final)
án lệnh (chưa xử xong)
deductiondeductiondeduction
sự khấu trừ

defaultdefaultdefault
sự khiếm khuyết
deferreddeferreddeferred compensationcompensationcompensation planplanplan
quỹ hưu có nguồn tiền đóng
góp từ tiền lương trước khi đóng
thuế của công nhân
deferreddeferreddeferred incomeincomeincome
lợi tức chưa tính thuế
deferreddeferreddeferred paymentpaymentpayment
tiền chưa phải trả ngay
deferreddeferreddeferred taxestaxestaxes
thuế không phải đóng ngay
delinquentdelinquentdelinquent returnreturnreturn
hồ sơ khai thuế trễ hạn
delinquentdelinquentdelinquent taxtaxtax
thuế chưa đóng/trễ hạn
delinquentdelinquentdelinquent taxpayertaxpayertaxpayer
người nợ thuế
demanddemanddemand forforfor paymentpaymentpayment
Việc đòi trả tiền
DepartmentDepartmentDepartment ofofof HealthHealthHealth andandand
HumanHumanHuman ServicesServicesServices
Bộ Y tế và Phục Vụ Nhân Sinh
DepartmentDepartmentDepartment ofofof LaborLaborLabor
Bộ Lao Động
DepartmentDepartmentDepartment ofofof thethethe TreasuryTreasuryTreasury
Bộ Tài Chánh
DepartmentDepartmentDepartment ofofof VeteransVeteransVeterans AffairsAffairsAffairs
Bộ Cựu Chiến Binh
dependencydependencydependency testtesttest
tiêu chuẩn xác định tình trạng
của một người sống phụ thuộc
vào người khác
dependentdependentdependent
người phụ thuộc
dependentdependentdependent carecarecare assistanceassistanceassistance
paymentspaymentspayments
tiền cấp dưỡng chăm nuôi người
sống phụ thuộc
dependentdependentdependent carecarecare expensesexpensesexpenses
các chi phí chăm nuôi người
sống phụ thuộc
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depletiondepletiondepletion
sự hao hụt
depositdepositdeposit periodperiodperiod endingendingending ononon
(month,(month,(month, day,day,day, year)year)year)
thời kỳ nộp tiền kết thúc vào
(ngày, tháng, năm)
depositordepositordepositor
người nộp tiền; người ký quỹ
depreciationdepreciationdepreciation
sự chiết cựu/khấu hao; việc trừ
dần cho đến khi hết; sự sụt giá
(cổ phiếu, tiền tệ)
directdirectdirect depositdepositdeposit
nộp tiền trực tiếp, việc chuyển
tiền lương trực tiếp vào trương
mục của nhân viên
disabilitydisabilitydisability benefitsbenefitsbenefits
phúc lợi dành cho người bị
khuyết tật
disabilitydisabilitydisability incomeincomeincome exclusionexclusionexclusion
việc/sự miễn khai các nguồn lợi
tức/các khoản trợ cấp khuyết
tật; các khoản trợ cấp tàn tật
không phải khai thuế
disableddisableddisabled
khuyết tật, tàn tật
disclosuredisclosuredisclosure
sự khai báo; sự tiết lộ
diskettediskettediskette
đĩa vi tính
dispositiondispositiondisposition (of(of(of property)property)property)
phát mại (tài sản)
distributiondistributiondistribution
sự phân phối
DistributionDistributionDistribution fromfromfrom Pensions,Pensions,Pensions,
Annuities,Annuities,Annuities, RetirementRetirementRetirement ororor
ProfitProfitProfit---SharingSharingSharing Plans,Plans,Plans, IRAs,IRAs,IRAs,
InsuranceInsuranceInsurance Contracts,Contracts,Contracts, etc.etc.etc.
Sự phân phối Hưu Bổng, Niên
Kim, các Kế Hoạch Hưu Bổng
và Chia Lời, các Trương Mục
Hưu Trí Cá Nhân, các Hợp
Đồng Bảo Hiểm v.v.
distributivedistributivedistributive shareshareshare (partnership)(partnership)(partnership)
phần lời phân phối trong công ty

dividenddividenddividend incomeincomeincome
lợi tức cổ phần
dividendsdividendsdividends
lợi tức cổ phần, phần lời chia
cho các cổ phần
divisiondivisiondivision (administration)(administration)(administration)
phân sở/ban (thuộc cơ cấu tổ
chức hành chánh)
donationdonationdonation
sự tặng biếu
doubledoubledouble decliningdecliningdeclining balancebalancebalance
depreciationdepreciationdepreciation
sự khấu trừ gấp đôi trên trị giá
còn lại một vật gì
doubledoubledouble taxationtaxationtaxation
đánh thuế hai lần
downloaddownloaddownload (computers)(computers)(computers)
việc chuyển tải thông tin từ hệ
thống Internet xuống máy vi tính
draftdraftdraft
chi phiếu trả nợ, hối phiếu; bản
phác thảo, đề cương
dualdualdual---statusstatusstatus alienalienalien
nguời sinh sống ở nước ngoài
đã có quốc tịch của nước đang
cư trú nhưng vẫn giữ quốc tịch
gốc
dueduedue diligencediligencediligence
sự cần mẫn thích đáng
duesduesdues (union)(union)(union)
lệ phí (công đoàn)
dwellingdwellingdwelling
nơi cư trú

EEE
earnedearnedearned incomeincomeincome
lợi tức thu được
earnedearnedearned incomeincomeincome creditcreditcredit
(EIC) tín điểm lợi tức thu được
earnedearnedearned incomeincomeincome taxtaxtax creditcreditcredit
(EITC) tín thuế dành cho người
có lợi tức/mức thu nhập thấp

earnedearnedearned incomeincomeincome testtesttest
tiêu chuẩn để tính mức thu
nhập/nguồn lợi tức thu được

earningearningearning capacitycapacitycapacity
khả năng kiếm sống

educationeducationeducation creditscreditscredits
các tín thuế dành cho giáo dục

eee---filefilefile
hồ sơ khai thuế bằng điện tử

elderlyelderlyelderly
người già, người cao tuổi, bậc
cao niên

electronicelectronicelectronic filingfilingfiling
việc khai thuế qua mạng thông
tin điện tử

ElectronicElectronicElectronic ReportReportReport ofofof TipsTipsTips
Bản khai các khoản tiền thưởng
(dịch vụ)/tiền hoa hồng bằng
máy vi tính

electronicelectronicelectronic serviceserviceservice
dịch vụ điện toán

elementaryelementaryelementary schoolschoolschool
trường tiểu học

eligibilityeligibilityeligibility requirementsrequirementsrequirements
các điều kiện/các tiêu chuẩn
cần thiết/thích hợp

eee---mailmailmail
điện thư; thư điện tử; thông tin
trao đổi qua mạng thông tin
điện tử

employeeemployeeemployee benefitsbenefitsbenefits
lợi ích phụ trội cho nhân viên

employeeemployeeemployee savingssavingssavings planplanplan
chương trình tiết kiệm dành cho
nhân viên

employeeemployeeemployee taxtaxtax
phần thuế nhân viên phải đóng

Employee’sEmployee’sEmployee’s DailyDailyDaily RecordRecordRecord ofofof
TipsTipsTips
Sổ ghi tiền thưởng (do cung cấp
dịch vụ) thường nhật của nhân
viên
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Employee’sEmployee’sEmployee’s DailyDailyDaily RecordRecordRecord ofofof
TipsTipsTips andandandReportReportReport tototo thethethe EmployerEmployerEmployer
Sổ ghi tiền thưởng thường nhật
của nhân viên và báo cáo tiền
thưởng của nhân viên gởi cho
người Chủ
Employee’sEmployee’sEmployee’s ReportReportReport ofofof TipsTipsTips tototo
EmployerEmployerEmployer
báo cáo tiền thưởng của nhân
viên gởi cho chủ
employeremployeremployer (adjective)(adjective)(adjective)
thuộc về người chủ
employeremployeremployer (noun)(noun)(noun)
người chủ, chủ nhân; công ty
chủ quản
employeremployeremployer healthhealthhealth planplanplan
chương trình y tế do chủ cung
cấp
employeremployeremployer identificationidentificationidentification numbernumbernumber
(EIN)(EIN)(EIN)
Số nhận diện chủ hãng
employeremployeremployer taxtaxtax
phần thuế chủ nhân phải đóng
Employer’sEmployer’sEmployer’s SupplementalSupplementalSupplemental TaxTaxTax
GuideGuideGuide
Phụ Lục Chỉ Nam về Thuế cho
Chủ Nhân
employmentemploymentemployment agencyagencyagency
văn phòng tìm việc
employmentemploymentemployment agencyagencyagency feesfeesfees
lệ phí trả cho dịch vụ tìm việc
employmentemploymentemployment---relatedrelatedrelated
có liên hệ tới việc làm
employmentemploymentemployment taxestaxestaxes
thuế lương bổng; thuế lao động
enactenactenact
thi hành, ban hành
endowmentendowmentendowment
tiền quyên tặng
enforcedenforcedenforced collectioncollectioncollection actionactionaction
hành động cưỡng chế thu thuế
enforcementenforcementenforcement ofofof thethethe lawlawlaw
sự thi hành luật pháp

enrolledenrolledenrolled agentagentagent
người hay cơ quan nhận làm đại
diện được công nhận/có đăng
ký
enterenterenter (data(data(data ininin aaa computer)computer)computer)
nhập liệu; nạp (dữ kiện vào máy
vi tính)
entertainmententertainmententertainment expensesexpensesexpenses
Chi phí giao tế; các chi phí giải
trí
entryentryentry (on(on(on aaa return)return)return)
mục nhập, phần để ghi hay khai
(trên hồ sơ thuế hay mẫu đơn
khai thuế)
equitableequitableequitable reliefreliefrelief
việc/sự cứu xét công bình
equityequityequity (in(in(in property)property)property)
phần sở hữu, giá trị tài sản
escrowescrowescrow
cơ sở trung gian giữ tiền bảo
chứng
escrowescrowescrow fundsfundsfunds
quỹ bảo chứng
estateestateestate
tài sản; di sản
estateestateestate taxtaxtax
thuế đánh trên tài sản để lại cho
ai
estimatedestimatedestimated taxtaxtax
thuế phỏng định
estimatedestimatedestimated taxtaxtax paymentspaymentspayments
các khoản tiền thuế phỏng định
estimatedestimatedestimated usefulusefuluseful lifelifelife
thời gian phỏng định việc sử
dụng một loại tài sản hay
phương tiện có hiệu quả
everydayeverydayeveryday taxtaxtax solutionssolutionssolutions
các giải pháp về thuế mỗi ngày
examinationexaminationexamination (of(of(of aaa taxtaxtax return)return)return)
việc cứu xét/kiểm tra(một hồ sơ
khai thuế)
excessexcessexcess contributioncontributioncontribution
số tiền đóng thuế thặng dư

exciseexciseexcise taxestaxestaxes
thuế gián thu; các khoản thuế
đánh trên hàng hóa thuộc loại
xa xỉ phẩm

executorexecutorexecutor
Người thi hành, người thi hành

exemptionexemptionexemption
sự bãi miễn

exemptionexemptionexemption fromfromfrom withholdingwithholdingwithholding
miễn khấu lưu thuế

Exemptions,Exemptions,Exemptions, StandardStandardStandard
Deductions,Deductions,Deductions, andandand FilingFilingFiling
InformationInformationInformation
Thông tin về các loại bãi miễn
, khấu trừ theo tiêu chuẩn cơ
bản, và việc khai nộp hồ sơ thuế

experienceexperienceexperience rateraterate
sự đánh giá bằng kinh nghiệm

expireexpireexpire
hết hạn; đáo hạn

extendedextendedextended activeactiveactive dutydutyduty
thời gian tại ngũ được gia hạn

FFF
facefaceface valuevaluevalue
giá trị ghi trên giấy, mệnh giá

failurefailurefailure tototo depositdepositdeposit
việc không nộp tiền qua ngân
hàng

failurefailurefailure tototo paypaypay penaltypenaltypenalty
việc không đóng tiền phạt

fairfairfair marketmarketmarket valuevaluevalue
giá cả phải chăng trên thị trường

fairfairfair rentalrentalrental valuevaluevalue
giá cả cho thuê phải chăng

farmfarmfarm
nông trại; nông trang; điền trang

farmfarmfarm incomeincomeincome
lợi tức từ nông trại
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FarmFarmFarm LaborLaborLabor ContractorContractorContractor
RegistrationRegistrationRegistration ActActAct
Luật đăng ký Cho Nhà Thầu
cung cấp công nhân làm việc ở
nông trại
farmfarmfarm operatoroperatoroperator
người khai thác/người điều
hành nông trại
farmerfarmerfarmer
nông gia; nông dân
farmingfarmingfarming
nông nghiệp
faxfaxfax
điện thư gởi qua máy fax
FederalFederalFederal DistrictDistrictDistrict CourtCourtCourt
Tòa Sơ thẩm Liên Bang
FederalFederalFederal EmployeesEmployeesEmployees HealthHealthHealth
BenefitBenefitBenefit ProgramProgramProgram
Chương Trình Phúc Lợi Y Tế
của nhân viên chính phủ Liên
Bang
federalfederalfederal exciseexciseexcise taxestaxestaxes
các loại thuế gián thu Liên Bang
FederalFederalFederal InsuranceInsuranceInsurance ContributionContributionContribution
ActActAct (FICA)(FICA)(FICA)
Đạo Luật đóng thuế bảo hiểm
xã hội và thuế y tế cho chính
phủ Liên Bang
federalfederalfederal taxtaxtax lienlienlien
quyền thu thuế của chính phủ
Liên Bang
federalfederalfederal taxtaxtax ononon specialspecialspecial fuelsfuelsfuels
thuế Liên bang đánh trên các
loại nhiên liệu đặc biệt
federalfederalfederal taxtaxtax productsproductsproducts ononon
CDCDCD---ROMROMROM
các quy định về thuế của chính
phủ Liên Bang ghi trên các đĩa
vi tính CDROM
federalfederalfederal taxestaxestaxes
các sắc thuế Liên Bang
FederalFederalFederal UnemploymentUnemploymentUnemployment TaxTaxTax ActActAct
(FUTA)(FUTA)(FUTA)
Luật thuế thất nghiệp của Liên
Bang (FUTA)

FederalFederalFederal UnemploymentUnemploymentUnemployment TrustTrustTrust
FundFundFund
Quỹ Ủy Thác Thất Nghiệp Liên
Bang
federalfederalfederal useuseuse taxtaxtax ononon civilcivilcivil aircraftaircraftaircraft
thuế Liên Bang đánh trên việc
sử dụng các loại máy bay dân
sự
feedbackfeedbackfeedback
thông tin phản hồi, ý kiến hỗ trợ
feesfeesfees
lệ phí, phí, các khoản tiền phải
trả cho một loại dịch vụ
fellowshipfellowshipfellowship
tình bè bạn; đồng nghiệp
fieldfieldfield examinationexaminationexamination (audit)(audit)(audit)
việc kiểm tra hồ sơ/sổ sách tại
chỗ (kiểm toán)
filefilefile aaa taxtaxtax returnreturnreturn
khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế
filefilefile jointlyjointlyjointly
vợ chồng khai chung hồ sơ thuế
filefilefile separatelyseparatelyseparately
vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế
filefilefile transfertransfertransfer protocolprotocolprotocol
phương tiện/thể thức chuyển hồ
sơ qua hệ thống điện tử/bằng
máy vi tính
filefilefile youryouryour returnreturnreturn ononon ororor beforebeforebefore
(month,(month,(month, day,day,day, year)year)year)
khai thuế vào hay trước (ngày,
tháng, năm)
filingfilingfiling ofofof returnreturnreturn
việc khai/nộp hồ sơ/tờ khai thuế
filingfilingfiling statusstatusstatus
tình trạng cá nhân của người
khai thuế; cương vị của người
khai thuế
financefinancefinance chargechargecharge
lệ phí tài vụ
FinancialFinancialFinancial CrimesCrimesCrimes EnforcementEnforcementEnforcement
NetworkNetworkNetwork (FinCEN)(FinCEN)(FinCEN)
Mạng lưới/hệ thống chống các
hành vi phạm pháp liên quan
đến tài chính

financialfinancialfinancial institutioninstitutioninstitution
cơ quan tài chính
finefinefine (noun)(noun)(noun)
tiền phạt
fiscalfiscalfiscal yearyearyear
năm theo lịch tài chánh
fishingfishingfishing incomeincomeincome
lợi tức từ nghề/việc đánh cá
fixingfixingfixing---upupup expensesexpensesexpenses
chi phí do việc bảo trì, sửa chữa
flexibleflexibleflexible---benefitbenefitbenefit planplanplan
chương trình lợi tức linh động
flexibleflexibleflexible spendingspendingspending planplanplan
kế hoạch chi tiêu tùy theo tình
hình
flipchartflipchartflipchart
bảng giấy lớn có thể lật lên để
ghi chép từng tờ
followfollowfollow upupup
theo dõi
foodfoodfood stampsstampsstamps
phiếu trợ cấp thực phẩm
forforfor youryouryour recordsrecordsrecords
để lưu lại trong hồ sơ của bạn
foreignforeignforeign accountaccountaccount
trương mục mở ở nước ngoài
foreignforeignforeign earnedearnedearned incomeincomeincome
lợi tức kiếm được ở nước ngoài
foreignforeignforeign earnedearnedearned incomeincomeincome
exclusionexclusionexclusion
sự miễn thuế cho lợi tức kiếm
được ở nước ngoài
foreignforeignforeign housinghousinghousing deductiondeductiondeduction
sự trừ thuế cho chi phí về nhà
cửa ở nước ngoài
foreignforeignforeign taxtaxtax
thuế đánh trên lợi tức thu được
từ nước ngoài
foreignforeignforeign taxtaxtax creditcreditcredit
tín dụng về tiền thuế để trả cho
chính quyền nước ngoài
foreignforeignforeign traveltraveltravel
việc du hành ở nước ngoài
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formformform
mẫu đơn; mẫu đơn khai thuế

formformform letterletterletter
thư mẫu

forms:forms:forms:
các loại mẫu đơn

104010401040 U.S.U.S.U.S. IndividualIndividualIndividual IncomeIncomeIncome
TaxTaxTax ReturnReturnReturn
Mẫu đơn 1040 Tờ Khai Thuế Lợi
Tức Cá Nhân sống ở Hoa Kỳ

1040A1040A1040A (same)(same)(same)
(cũng như vậy) Mẫu đơn 1040A

104010401040---ESESES EstimatedEstimatedEstimated TaxTaxTax forforfor
IndividualsIndividualsIndividuals
Mẫu đơn 1040-ES để phỏng
định tiền thuế cho mỗi người
(cá nhân)

1040EZ1040EZ1040EZ IncomeIncomeIncome TaxTaxTax ReturnReturnReturn forforfor
SingleSingleSingle andandand JointJointJoint FilersFilersFilers WithWithWith NoNoNo
DependentsDependentsDependents
Mẫu đơn 1040EZ – để Khai
Thuế Lợi Tức cho người độc
thân và gia đình khai chung mà
không có người phụ thuộc

104010401040---PRPRPR
jzc

229022902290 HeavyHeavyHeavy HighwayHighwayHighway VehicleVehicleVehicle
UseUseUse TaxTaxTax ReturnReturnReturn
Mẫu đơn 2290 – để khai thuế sử
dụng xe hạng Nặng trên xa lộ

284828482848 PowerPowerPower ofofof AttorneyAttorneyAttorney andandand
DeclarationDeclarationDeclaration ofofof RepresentativeRepresentativeRepresentative
Mẫu đơn 2848 – để làm Giấy ủy
quyền và cho phép làm người
đại diện

284828482848---DDD TaxTaxTax InformationInformationInformation
AuthorizationAuthorizationAuthorization andandand DeclarationDeclarationDeclaration
ofofof RepresentativeRepresentativeRepresentative
Mẫu đơn 2848-D – để làm Giấy
cho phép người đại diện sử
dụng thông tin thuế vụ/dữ kiện
về thuế vụ

830083008300 ReportReportReport ofofof CashCashCash PaymentsPaymentsPayments
OverOverOver $10,000$10,000$10,000 ReceivedReceivedReceived ininin aaa
TradeTradeTrade ororor BusinessBusinessBusiness
Mẫu đơn 8300 – để Báo Cáo
trên $10,000 nhận được từ một
thương vụ
884988498849 ClaimClaimClaim forforfor RefundRefundRefund ofofof ExciseExciseExcise
TaxesTaxesTaxes
Mẫu đơn 8849 để Khiếu nại xin
Hoàn Tiền thuế Gián thu (thuế
đánh trên các hàng xa xỉ phẩm)
PublicationPublicationPublication 124412441244 Employee’sEmployee’sEmployee’s
DailyDailyDaily RecordRecordRecord ofofof TipsTipsTips andandand ReportReportReport
tototo EmployerEmployerEmployer
Ấn bản 1244 báo cáo về tiền tip
nhân viên ghi nhận hàng ngày
và báo cho chủ nhân
ScheduleScheduleSchedule AAA (1040)(1040)(1040)
Mẫu Khai thuế A (1040) liệt kê
các chi phí được trừ thuế thuộc
mẫu đơn 1040
ScheduleScheduleSchedule HHH HouseholdHouseholdHousehold
EmploymentEmploymentEmployment TaxesTaxesTaxes
Mẫu đơn H để liệt kê tiền thuế
chủ nhân đóng cho người giúp
việc trong nhà H - Bản khai các
khoản thuế chủ nhân đóng cho
người giúp việc nhà
SSSSSS---444 ApplicationApplicationApplication forforfor EmployerEmployerEmployer
IdentificationIdentificationIdentification NumberNumberNumber
Mẫu đơn SS-4 - xin số danh bộ
chủ doanh nghiệp
SSSSSS---888 DeterminationDeterminationDetermination ofofof
EmployeeEmployeeEmployee WorkWorkWork StatusStatusStatus
forforfor PurposesPurposesPurposes ofofof FederalFederalFederal
EmploymentEmploymentEmployment TaxesTaxesTaxes
Đơn SS-8 - xin xác định tình
trạng làm việc của nhân viên
để nạp Thuế Lương Bổng Liên
Bang
WWW---222 WageWageWage andandand TaxTaxTax StatementStatementStatement
Mẫu đơn W-2 để khai Lương và
Thuế
WWW---333 TransmittalTransmittalTransmittal ofofof WageWageWage andandand
TaxTaxTax StatementsStatementsStatements
Mẫu đơn W-3 để chuyển giao
các tường trình về thuế và lương

WWW---3c3c3c TransmittalTransmittalTransmittal ofofof CorrectedCorrectedCorrected
WageWageWage andandand TaxTaxTax StatementsStatementsStatements
Mẫu đơn W-3c Bản chuyển giao
về thuế và lương đã được điều
chỉnh
WWW---444 Employee’sEmployee’sEmployee’s WithholdingWithholdingWithholding
AllowanceAllowanceAllowance CertificateCertificateCertificate
Mẫu đơn W-4 Chứng thư cho
phép tạm thu thuế của Nhân
viên
WWW---555 EarnedEarnedEarned IncomeIncomeIncome CreditCreditCredit
AdvanceAdvanceAdvance PaymentPaymentPayment CertificateCertificateCertificate
Mẫu đơn W-5 -Chứng thư xin
trả trước tín thuế dành cho
người có thu nhập thấp
WWW---777 ApplicationApplicationApplication forforfor IRSIRSIRS
IndividualIndividualIndividual TaxpayerTaxpayerTaxpayer
IdentificationIdentificationIdentification NumberNumberNumber
(ITIN) Mẫu đơn W-7 xin Sở
Thuế cấp số Danh Bộ Cá Nhân
fosterfosterfoster childchildchild
con nuôi (không đổi tên họ của
đứa trẻ)
founderfounderfounder (of(of(of aaa trust)trust)trust)
sáng lập viên (mộït quỹ ủy thác)
franchisefranchisefranchise
đặc quyền/ quyền kinh doanh
cho một người hay đoàn thể
nào
franchisefranchisefranchise taxtaxtax
thuế đóng trên nguồn thu từ
việc cho phép sử dụng quyền
kinh doanh
FreeFreeFree InternetInternetInternet FilingFilingFiling HomepageHomepageHomepage
Trang chủ của mạng thông tin
khai thuế miễn phí
fringefringefringe benefitsbenefitsbenefits
phúc lợi phụ
fullfullfull---timetimetime employeeemployeeemployee
nhân viên làm việc toàn thời
gian; nhân viên thường trực ở
sở trong những ngày làm việc
fullfullfull---timetimetime jobjobjob
công việc/việc làm trọn thời gian
(trung bình 8 giờ đồng hồ mỗi
ngày)
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fullfullfull---timetimetime studentstudentstudent
học sinh/sinh viên học trọn
thời gian (theo tiêu chuẩn của
trường học)

furnacefurnacefurnace (heating(heating(heating unit)unit)unit)
lò sưởi (bộ phận sưởi trong hệ
thống sưởi ấm)

GGG
gaingaingain realizedrealizedrealized
tiền lời thu được

gainfulgainfulgainful employeeemployeeemployee
nhân viên ăn lương

gainfulgainfulgainful employmentemploymentemployment
việc làm có trả lương

garnishmentsgarnishmentsgarnishments
khấu trừ lương theo án tòa để
trả nợ

generalgeneralgeneral partnerpartnerpartner
người có số vốn hùn cao nhất
(nên giữ vai trò chính yếu trong
doanh nghiệp)

geothermalgeothermalgeothermal wellwellwell
giếng nước nóng (trong vùng có
dòng nước nóng chảy qua)

giftgiftgift
quà tặng

giftgiftgift taxtaxtax
thuế đánh trên món quà tặng

goodwillgoodwillgoodwill
thiện ý/hảo ý của khách hàng;
danh tiếng xí nghiệp; thiện chí

gracegracegrace periodperiodperiod
khoảng thời gian được gia hạn
thêm

grantorgrantorgrantor (of(of(of aaa trust)trust)trust)
người ủy thác

grossgrossgross incomeincomeincome
lợi tức thu nhập; tổng thu nhập
chưa trừ các chi phí và thuế

grossgrossgross profitprofitprofit
tiền lời chưa trừ các chi phí và
thuế
grossgrossgross receiptsreceiptsreceipts
các khoản thu gộc
groupgroupgroup lifelifelife insuranceinsuranceinsurance
bảo hiểm nhân thọ cho cùng
một nhóm người theo cùng một
quy chế
groupgroupgroup planplanplan
kế hoạch tập thể
guaranteedguaranteedguaranteed issueissueissue
việc phát hành các chứng
khoán có bảo đảm
GuideGuideGuide tototo FreeFreeFree TaxTaxTax ServicesServicesServices
hướng dẫn các dịch vụ khai
thuế miễn phí

HHH
halfwayhalfwayhalfway househousehouse
nhà chuyển tiếp (từ giai đoạn
ngày sang giai đoạn kia hay từ
tình trạng này sang tình trạng
kia để thích nghi dần với điều
kiện sống, môi trường mới)
handicappedhandicappedhandicapped
khuyết tật; tàn tật
handouthandouthandout
phát, cho không; phân phối
bằng cách truyền tay nhau
hardshiphardshiphardship casecasecase
trường hợp/hoàn cảnh khó khăn
headheadhead ofofof householdhouseholdhousehold
chủ gia đình có con nhỏ phải
nuôi dưỡng
healthhealthhealth benefitsbenefitsbenefits
các loại/nguồn phúc lợi y tế
healthhealthhealth coveragecoveragecoverage
bao trả cho dịch vụ sức khỏe
healthhealthhealth coveragecoveragecoverage taxtaxtax creditcreditcredit
Tiền thuế miền trừ về bao trả
cho dịch vụ sức khỏe

healthhealthhealth insuranceinsuranceinsurance
bảo hiểm y tế
HealthHealthHealth InsuranceInsuranceInsurance CreditCreditCredit
EligibilityEligibilityEligibility CertificateCertificateCertificate
Giấy chứng nhận đủ điều kiện
để nhận được tín thuế cho bảo
hiểm y tế
HealthHealthHealth InsuranceInsuranceInsurance CreditCreditCredit forforfor
EligibleEligibleEligible RecipientsRecipientsRecipients
Người đủ tiêu chuẩn nhận tín
thuế trả cho bảo hiểm y tế
healthhealthhealth insuranceinsuranceinsurance policypolicypolicy
hợp đồng/chính sách bảo hiểm
y tế
hearinghearinghearing aidaidaid
máy nghe, thính cụ, dụng cụ trợ
thính
hearinghearinghearing impairedimpairedimpaired
bị lãng tai, bị điếc
HeavyHeavyHeavy HighwayHighwayHighway VehicleVehicleVehicle UseUseUse
TaxTaxTax ReturnReturnReturn
để khai thuế sử dụng xe hạng
Nặng trên xa lộ
highhighhigh schoolschoolschool
trường trung học
highlightshighlightshighlights ofofof taxtaxtax changeschangeschanges
những điều cần lưu ý về những
thay đổi thuế vụ
highwayhighwayhighway useuseuse taxtaxtax
thuế sử dụng xa lộ
hobbyhobbyhobby losslossloss
tiền thua lỗ trong việc ngành
kinh doanh hoạt động do sở
thích
holderholderholder
người mang thẻ; người cầm
giấy tờ
holderholderholder ofofof recordrecordrecord
người giữ sổ sách; người có tên
trên hồ sơ
holdingholdingholding periodperiodperiod
thời kỳ nắm giữ chủ quyền
holidayholidayholiday
ngày nghỉ; ngày lễ
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homehomehome
nhà; mái ấm gia đình
homelandhomelandhomeland securitysecuritysecurity
an ninh nội địa (trong nước)
homehomehome loanloanloan
tiền vay mua nhà
homeworkerhomeworkerhomeworker
người làm việc tại nhà
HopeHopeHope creditcreditcredit
Tiền thuế miễn trừ cho Hope
hospitalhospitalhospital insuranceinsuranceinsurance benefitsbenefitsbenefits taxtaxtax
(Medicare)(Medicare)(Medicare)
thuế quyền lợi bảo hiểm bệnh
viện (Medicare)
houseboathouseboathouseboat
nhà trên thuyền; thuyền được
sử dụng như nhà ở
householdhouseholdhousehold
tất cả những người/số người
cùng sống chung trong một căn
nhà hay một gia đình; hộ gia
đình
householdhouseholdhousehold appliancesappliancesappliances
đồ dùng/máy gia dụng
HouseholdHouseholdHousehold Employer’sEmployer’sEmployer’s TaxTaxTax
GuideGuideGuide
Sách hướng dẫn chủ nhân đóng
thuế cho người giúp việc trong
nhà
HouseholdHouseholdHousehold EmploymentEmploymentEmployment TaxesTaxesTaxes
các loại thuế lao động đánh trên
việc thuê mướn người giúp việc
nhà
housewifehousewifehousewife
bà nội trợ; người vợ (không đi
làm chỉ ở nhà chăm sóc nhà
cửa, con cái v.v.)
housinghousinghousing allowanceallowanceallowance
tiền trợ cấp thuê nhà để ở

III
imposeimposeimpose aaa taxtaxtax
đánh thuế

ininin---lawlawlaw
(thành họ hàng qua hôn nhân )
dâu, rể, thông gia, bên chồng/vợ
incomeincomeincome
lợi tức, thu nhập
incomeincomeincome averagingaveragingaveraging
lợi tức bình quân
incomeincomeincome---splittingsplittingsplitting
lợi tức tách riêng theo từng
người
incomeincomeincome subjectsubjectsubject tototo taxtaxtax (taxale(taxale(taxale
income)income)income)
lợi tức chịu thuế
incomeincomeincome taxtaxtax
thuế lợi tức, thuế thu nhập
incurincurincur (expense)(expense)(expense)
xảy ra, phát sinh (chi phí)
incurincurincur (obligation)(obligation)(obligation)
chịu (trách nhiệm); mắc phải,
gánh chịu
incurincurincur (a(a(a penalty)penalty)penalty)
chịu (phạt); bị phạt
independentindependentindependent contractorcontractorcontractor
người làm việc theo hợp đồng
độc lập; thầu khoán
individualindividualindividual estimatedestimatedestimated taxtaxtax
thuế phỏng định cho cá nhân
individualindividualindividual incomeincomeincome
lợi tức cá nhân, thu nhập cá
nhân
individualindividualindividual incomeincomeincome taxtaxtax
thuế lợi tức cá nhân, thuế thu
nhập cá nhân
individualindividualindividual retirementretirementretirement accountaccountaccount
(IRA)(IRA)(IRA)
Quỹ /Trương Mục hưu trí cá
nhân (IRA)
individualindividualindividual retirementretirementretirement
arrangementarrangementarrangement (IRA)(IRA)(IRA)
Sắp xếp cho việc hưu trí cá
nhân
individualindividualindividual taxpayertaxpayertaxpayer identificationidentificationidentification
numbernumbernumber (ITIN)(ITIN)(ITIN) forforfor aliensaliensaliens
Số nhận diện người đóng thuế
cho ngoại kiều (ITIN)

informationinformationinformation returnreturnreturn
Bản kê khai dữ kiện để khai
thuế
InformationInformationInformation tototo ClaimClaimClaim
EarnedEarnedEarned IncomeIncomeIncome CreditCreditCredit AfterAfterAfter
DisallowanceDisallowanceDisallowance
Thông tin Hướng dẫn Khiếu nại
về Trợ Cấp Lợi Tức Thấp bị bác
bỏ
inheritanceinheritanceinheritance
Sự hưởng gia tài/ quyền thừa kế
inheritanceinheritanceinheritance taxtaxtax
thuế đánh trên tài sản thừa kế
initialinitialinitial markupmarkupmarkup
sự định giá cao hơn so với giá
bán nguyên thủy
injuryinjuryinjury
thương tích; sự thương tổn
innocentinnocentinnocent spousespousespouse
vợ/chồng vô tội, vô can
innocentinnocentinnocent spousespousespouse reliefreliefrelief
khoản thuế được bãi miễn dành
cho người vợ hay chồng vô can
inputinputinput
nhập liệu; đầu vào; nguồn vốn
nhập
installmentinstallmentinstallment
từng phần, từng giai đoạn; việc
trả góp, các khoản tiền trả dần
insulationinsulationinsulation
sự tách riêng/vật liệu cách ly
insuranceinsuranceinsurance brokerbrokerbroker
người môi giới bảo hiểm; người
trung gian bán các loại hiểm
cho công ty bảo hiểm để ăn hoa
hồng
intangibleintangibleintangible assetsassetsassets
tài sản vô hình
interestinterestinterest (in(in(in aaa partnership)partnership)partnership)
quyền lợi (của người có phần
hùn trong công ty hợp doanh)
interestinterestinterest (on(on(on money)money)money)
tiền lời, lãi
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interestinterestinterest holderholderholder (in(in(in property)property)property)
người có phần hùn (trong tài
sản của doanh nghiệp)

interestinterestinterest incomeincomeincome
thu nhập, lợi tức từ tiền lời/lãi
chia từ cổ phần công ty hay từ
tiền tiết kiệm

interestinterestinterest rateraterate
lãi suất

InternalInternalInternal RevenueRevenueRevenue ServiceServiceService (IRS)(IRS)(IRS)
Sở Thuế Vụ Liên Bang

inventoryinventoryinventory
bản kê hàng, tồn kho, hàng
hiện có

investmentinvestmentinvestment taxtaxtax creditcreditcredit
tín thuế khuyến khích đầu tư;
tín thuế áp dụng cho các khoản
tiền vay để đầu tư

InvestorInvestorInvestor ReportingReportingReporting ofofof TaxTaxTax
ShelterShelterShelter RegistrationRegistrationRegistration NumberNumberNumber
Báo cáo của người đầu tư về số
đăng ký những Chương Trình
Đầu tư tránh thuế

invoiceinvoiceinvoice
hóa đơn giao hàng

involuntaryinvoluntaryinvoluntary conversionsconversionsconversions
sự chuyển đổi luật định, không
tự nguyện

issueissueissue (a(a(a check)check)check)
phát hành (chi phiếu)

itemitemitem
khoản; điều khoản; mục

itemizeitemizeitemize
liệt kê các chi tiết, các khoản
chi tiêu (để khai trừ thuế)

itemizeditemizeditemized deductionsdeductionsdeductions
các khoản khấu trừ thuế được
liệt kê

itemsitemsitems ofofof taxtaxtax preferencepreferencepreference
các điều khoản được hưởng
quy chế ưu đãi thuế

JJJ
jeopardyjeopardyjeopardy assessmentassessmentassessment
việc định giá các nguy cơ; sự
ước lượng tình trạng hay điều
kiện khó khăn/nguy hiểm

jointjointjoint accountaccountaccount
trương mục/tài khoản chung
(của hai hay nhiều người/nhiều
công ty)

jointjointjoint andandand survivorsurvivorsurvivor annuityannuityannuity
niên khoản/trợ cấp hằng năm
của hai vợ chồng, trường hợp
một trong hai người qua đời
người còn sống vẫn tiếp tục
nhận được tiền trợ cấp này

jointjointjoint returnreturnreturn
hồ sơ khai thuế chung của hai
vợ chồng

jointjointjoint ventureventureventure
hình thức hợp tác kinh doanh
bằng cách góp vốn đầu tư hoặc
khai thác mang nhiều tính rủi ro
lời ăn lỗ chịu

jurorjurorjuror
bồi thẩm viên

juryjuryjury
bồi thẩm đoàn

juryjuryjury dutydutyduty
nhiệm vụ bồi thẩm; công tác bồi
thẩm ở tòa án dân sự

KKK
keepkeepkeep recordsrecordsrecords
lưu giữ giấy tờ/hồ sơ

keyboardkeyboardkeyboard
bàn phím đánh chữ của máy vi
tính hay máy đánh chữ

kickbackkickbackkickback
tiền lo lót, hối lộ trả cho người
đã giúp mình kiếm được một
món lời, thường là không hợp
pháp; tiền lại quả

kindkindkind ofofof taxtaxtax
loại thuế

LLL
landlordlandlordlandlord
chủ cho thuê nhà, chủ đất

latelatelate filingfilingfiling penaltypenaltypenalty
tiền phạt do khai thuế trễ hạn

latelatelate paymentpaymentpayment penaltypenaltypenalty
tiền phạt do đóng thuế trễ hạn

lawlawlaw enforcementenforcementenforcement officerofficerofficer
viên chức thi hành luật pháp

lawlawlaw enforcementenforcementenforcement personnelpersonnelpersonnel
nhân viên công lực

layofflayofflayoff
việc sa thải, hành động cho thôi
việc

leaseleaselease---salesalesale
hình thức bán theo hợp đồng
thuê dài hạn, sau một thời gian
nhất định, người thuê sẽ nhận
được quyền sở hữu nhà cửa,
vật dụng họ đã đóng đầy đủ và
thuê liên tục trong một thời gian
quy định trên hợp đồng

legallegallegal expensesexpensesexpenses (for(for(for officialofficialofficial
stampsstampsstamps andandand seals,seals,seals, marshallmarshallmarshall
services,services,services, etc.)etc.)etc.)
các khoản chi phí pháp lý (tem
công chứng và đóng dấu, dịch
vụ trả tiền cho người giám sát
hay canh gác v.v.)

legallegallegal expensesexpensesexpenses (for(for(for servicesservicesservices ofofof
ananan attorney)attorney)attorney)
các khoản chi phí pháp lý (trả
cho các dịch vụ pháp luật của
luật sư)
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legallegallegal personpersonperson
người hay cơ quan có đầy đủ tư
cách pháp nhân

legallegallegal servicesservicesservices planplanplan
chương trình/kế hoạch cung
cấp các dịch vụ pháp lý

lenderlenderlender
người cho vay tiền

lessee,lessee,lessee, tenanttenanttenant
người thuê mướn nhà, đất

lessorlessorlessor
chủ cho thuê nhà, đất

letterheadletterheadletterhead
danh hiệu ở đầu thư, đầu các
văn bản

levylevylevy
đánh thuế; tịch thu tiền (từ ngân
hàng); buộc phải chịu thuế theo
pháp luật quy định

levylevylevy (on(on(on aaa bankbankbank account)account)account)
sai áp và tịch thu tiền (từ trương
mục ngân hàng theo lệnh của
tòa án)

levylevylevy ononon wageswageswages
trích tiền từ lương để trả nợ theo
lệnh của tòa án

liabilitiesliabilitiesliabilities
các khoản nợ phải trả

lienlienlien
sai áp; quyền tịch thu tài sản để
trừ nợ

lifelifelife annuityannuityannuity
niên khoản bảo hiểm trả suốt
đời

lifelifelife insuranceinsuranceinsurance policypolicypolicy
hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

lifetimelifetimelifetime learninglearninglearning creditcreditcredit
tín thuế giáo dục trả cho các
chi phí đi học theo yêu cầu
nâng cao kiến thức dành cho
người khai thuế, vợ/chồng và
những người sống phụ thuộc
vào người khai thuế

limitedlimitedlimited distributiondistributiondistribution
tiền phân phối, tiền lời chia cho
người có phần hùn theo một
giới hạn nhất định
limitedlimitedlimited partnershippartnershippartnership
hình thức hợp tác kinh doanh
giới hạn
livinglivingliving trusttrusttrust
sự ủy thác khi người ủy thác
còn sống
loanloanloan originationoriginationorigination feesfeesfees
các khoản lệ phí vay tiền lần
đầu
lockoutlockoutlockout
hành động khóa xưởng, bãi sở
không cho thợ vào làm việc
lookbacklookbacklookback periodperiodperiod forforfor calendarcalendarcalendar
yearyearyear
giai đoạn kiểm lại các sinh
hoạt/các hoạt động trong suốt
một năm vừa qua
longlonglong---termtermterm
dài hạn
losslossloss ofofof incomeincomeincome
thu nhập thất thu, lỗ vốn
lowlowlow incomeincomeincome
lợi tức thấp
lumplumplump sumsumsum
số tiền nhận hay trả một lần
thay vì nhận hay trả nhiều lần

MMM
maintenancemaintenancemaintenance (buildings)(buildings)(buildings)
việc bảo trì; sự trùng tu (các toà
nhà cao ốc)
maintenancemaintenancemaintenance (of(of(of aaa household)household)household)
nuôi sống (cả gia đình); duy trì
cuộc sống cho cả nhà
makemakemake paymentpaymentpayment tototo
trả tiền cho; hoàn trái lại cho ai
marginalmarginalmarginal costcostcost
giá thành tính trên một sản
phẩm được sản xuất thêm

marginalmarginalmarginal revenuerevenuerevenue
thu nhập từ việc bán thêm một
sản phẩm
marginalmarginalmarginal taxtaxtax rateraterate
tỷ suất thuế đánh trên phần lợi
tức cao hơn mức lợi tức quy
định; khung thuế suất
markmarkmark---upupup
việc định mức giá bán cao hơn
mức ban đầu
marriagemarriagemarriage certificatecertificatecertificate
chứng thư hôn thú
mastermastermaster filefilefile
hồ sơ gốc, hồ sơ chính
master’smaster’smaster’s degreedegreedegree ininin
bằng thạc sĩ về khoa/ngành
MedicaidMedicaidMedicaid
Chương Trình Cứu trợ Y Tế
MedicalMedicalMedical AssistanceAssistanceAssistance ProgramProgramProgram
Chương Trình Trợ cấp Y Tế
MedicareMedicareMedicare
Y Tế Hưu Trí
mergermergermerger
liên doanh (giữa hai công ty);
sự hợp nhất
metermetermeter
máy đo; dụng cụ để đo
migrantmigrantmigrant workerworkerworker
công nhân làm việc theo mùa;
công nhân đến từ nơi khác
mileagemileagemileage rateraterate
tiêu chuẩn trả cho từng dặm
đường xe chạy
minimumminimumminimum paymentpaymentpayment
mức lương tối thiểu; số tiền tối
thiểu phải trả
minimumminimumminimum wagewagewage
mức lương/ tiền lương công
nhật/lương giờ tối thiểu
miscellaneousmiscellaneousmiscellaneous expensesexpensesexpenses
các chi phí linh tinh, các chi phí
phụ
mobilemobilemobile homehomehome
nhà ở di động; xe nhà

14 Publication 850 (EN/VN)



modifiedmodifiedmodified adjustedadjustedadjusted grossgrossgross incomeincomeincome
(MAGI)(MAGI)(MAGI)
lợi tức gộc được điều chỉnh theo
luật thuế mới

moneymoneymoney orderorderorder
phiếu/lệnh gửi tiền

monthlymonthlymonthly paymentspaymentspayments
các khoản tiền trả/thanh toán
hàng tháng

mortgagemortgagemortgage
món nợ vay thế chấp bằng nhà
ở được trả dần hằng tháng,
hằng quý hay hằng năm

mortgagemortgagemortgage interestinterestinterest
tiền lãi trả cho khoản tiền vay
thế chấp bằng căn nhà

mortgageemortgageemortgagee
người/công ty cho vay bằng căn
nhà thế chấp

mortgagormortgagormortgagor
người vay tiền bằng cách thế
chấp căn nhà của mình và trả
góp hằng tháng cho công ty hay
người cho vay tiền

motormotormotor homehomehome
nhà trên xe có động cơ

movingmovingmoving expensesexpensesexpenses
chi phí dọn nhà; các chi phí
thuyên chuyển

multinationalmultinationalmultinational corporationcorporationcorporation
công ty liên/đa quốc gia

multiplemultiplemultiple supportsupportsupport
trợ cấp đa phương; nguồn hỗ
trợ đa dạng

mutualmutualmutual fundfundfund
quỹ góp vốn đầu tư

NNN
naturalnaturalnatural disasterdisasterdisaster
thiên tai

negligencenegligencenegligence penaltypenaltypenalty
tiền phạt vì bất cẩn

netnetnet earningsearningsearnings fromfromfrom
selfselfself---employmentemploymentemployment
lợi tức ròng từ công việc tự mình
làm chủ

netnetnet incomeincomeincome
lợi tức ròng

netnetnet operatingoperatingoperating losslossloss
lỗ ròng từ công việc kinh doanh

netnetnet operatingoperatingoperating losslossloss carrybackcarrybackcarryback
(forward)(forward)(forward)
việc chuyển các khoản lỗ ròng
từ năm trước sang năm hiện tại
để trừ thuế

netnetnet profitprofitprofit
lời/lợi tức ròng

newsletternewsletternewsletter fundfundfund
quỹ thư thông tin (về dịch vụ tài
chánh đầu tư)

nominalnominalnominal valuevaluevalue
giá trị tượng trưng

nonstatutorynonstatutorynonstatutory stockstockstock optionoptionoption
quyền được mua cổ phiếu
không o các quy định thông
thường

nonworknonworknonwork daydayday
ngày không làm việc; ngày
không có việc để làm; ngày
nghỉ

NorthNorthNorth AmericanAmericanAmerican FreeFreeFree TradeTradeTrade
AgreementAgreementAgreement (NAFTA)(NAFTA)(NAFTA)
Hiệp Ước Tự Do Thương Mại
Bắc Mỹ Châu (NAFTA)

notenotenote
phiếu, trái phiếu, ngân phiếu

noticenoticenotice ofofof levylevylevy
giấy báo sai áp lương; giấy báo
các khoản tiền bị trích từ lương
để trả nợ

nursingnursingnursing carecarecare
việc/sự săn sóc người giàyếu

nursingnursingnursing homehomehome
nhà săn sóc người già yếu; nhà
dưỡng lão

OOO
obsolescenceobsolescenceobsolescence
sự lỗi thời; tính lỗi thời

offerofferoffer ininin compromisecompromisecompromise
đề nghị được thỏa thuận giữa
hai bên để giải quyết một vấn
đề chưa được thỏa đáng

officeofficeoffice examinationexaminationexamination (audit)(audit)(audit)
cứu xét/xem xét/kiểm tra hồ
sơ/ tài liệu ngay tại văn phòng
(kiểm toán)

oldoldold ageageage pensionpensionpension
tiền hưu cho tuổi già

ononon---thethethe---jobjobjob trainingtrainingtraining coursecoursecourse
lớp huấn luyện thực hành ngay
trên công việc đương nhiệm

operatingoperatingoperating costcostcost
chi phí điều hành

opticalopticaloptical scannerscannerscanner
máy rà hình vi tính

optionaloptionaloptional mileagemileagemileage allowanceallowanceallowance
chi phí trả cho các dặm đường
tính theo tỉ suất thay cho một
hình thức chi phí khác như vé
tàu, vé xe cho một chuyến công
tác hay đi làm việc xa nhà

optionaloptionaloptional taxtaxtax
loại thuế chọn thay cho một loại
thuế phải đóng khác

ordinaryordinaryordinary andandand necessarynecessarynecessary
cần thiết theo thông lệ

outoutout---ofofof---pocketpocketpocket (actual)(actual)(actual) expensesexpensesexpenses
các phí tổn thự chi (xuất từ tiền
túi)

outsideoutsideoutside salespersonsalespersonsalesperson
mại viên đi hàng ở ngoài công ty
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overpaymentoverpaymentoverpayment
số tiền trả nhiều hơn mức quy
định

PPP
PaperworkPaperworkPaperwork ReductionReductionReduction ActActAct
Luật giảm thiểu các loại thủ tục
hành chánh
parentparentparent companycompanycompany
công ty gốc, công ty mẹ, công
ty chính
partpartpart---timetimetime employeeemployeeemployee
nhân viên làm việc bán thời gian
partpartpart---timetimetime studentstudentstudent
sinh viên/học sinh học bán thời
gian
partnerpartnerpartner
người hùn vốn, người góp vốn
chung để kinh doanh
partnershippartnershippartnership
hình thức hợp tác kinh doanh
partnershippartnershippartnership interestinterestinterest
phần vốn hùn hạp trong tổ hợp
kinh doanh; quyền lợi của người
góp vốn
passivepassivepassive activityactivityactivity losslossloss
khoản tiền lỗ phải chịu chung
về việc đầu tư thụ động (đầu tư
không do mình trực tiếp điều
hành)
passwordpasswordpassword
mật mã, ký hiệu để mở tài liệu
patronagepatronagepatronage dividendsdividendsdividends
tiền lời chia từ hợp tác xã mua
bán nông phẩm được chính phủ
bảo trợ
paypaypay asasas youyouyou gogogo systemsystemsystem
hệ thống đóng thuế theo
phương pháp đóng thuế ngay
khi nhận được nguồn lợi tức
paypaypay periodperiodperiod
chu kỳ trả lương (mỗi hai tuần,
mỗi đầu tháng v.v.)

paymasterpaymasterpaymaster
nhân viên phát lương
paymentpaymentpayment
khoản tiền được thanh toán;
tiền lương; hoàn trái
paymentpaymentpayment---vouchervouchervoucher
phiếu trả tiền
payrollpayrollpayroll
sổ lương
penaltypenaltypenalty
sự phạt vạ, tiền phạt
penaltypenaltypenalty forforfor prematureprematurepremature
withdrawalwithdrawalwithdrawal
khoản tiền bị phạt vì rút tiền
trước thời hạn quy định
penaltypenaltypenalty forforfor underpaymentunderpaymentunderpayment
tiền phạt vì trả không đủ số tiền
yêu cầu
penaltypenaltypenalty forforfor underpaymentunderpaymentunderpayment ofofof
estimatedestimatedestimated taxtaxtax
tiền thuế phạt vì không đóng đủ
số thuế phỏng định trên nguồn
lợi tức trong mỗi quý
pensionpensionpension
hưu bổng; tiền hưu, lương hưu
PensionPensionPension BenefitBenefitBenefit GuarantyGuarantyGuaranty
CorporationCorporationCorporation (PBGC)(PBGC)(PBGC)
beneficiariesbeneficiariesbeneficiaries
Những người được hưởng các
khoản trợ cấp hưu của Công Ty
Đảm Bảo Phúc Lợi Hưu Bổng
(PBGC)
pensionpensionpension planplanplan
chương trình hưu trí; kế hoạch
hưu bổng
perperper capitacapitacapita
tính theo đầu người
perperper diemdiemdiem
phụ cấp mỗi ngày
periodicperiodicperiodic paymentspaymentspayments
tiền trả định kỳ
personalpersonalpersonal exemptionsexemptionsexemptions
miễn giảm cá nhân
personalpersonalpersonal expensesexpensesexpenses
các chi phí của riêng cá nhân

personalpersonalpersonal holdingholdingholding companycompanycompany
công ty do một người (hay một
gia đình) làm chủ; công ty tư
nhân (phân biệt với công ty cổ
phần là công ty do nhiều người
góp vốn chung để hoạt động
kinh doanh)
personalpersonalpersonal propertypropertyproperty (vs.(vs.(vs.
business)business)business)
tài sản cá nhân (đối lập với tài
sản doanh nghiệp)
personalpersonalpersonal propertypropertyproperty (vs.(vs.(vs. realrealreal
estate)estate)estate)
động sản (đối lập với bất động
sản)
personalpersonalpersonal propertypropertyproperty taxtaxtax
thuế đánh trên giá trị của các
loại động sản
personalpersonalpersonal serviceserviceservice incomeincomeincome
lợi tức do cung cấp dịch vụ cá
nhân personal use property tài
sản sử dụng riêng của cá nhân
petitioner,petitioner,petitioner, applicantapplicantapplicant
người đứng đơn xin, đương đơn
phaseoutphaseoutphaseout (of(of(of exemption)exemption)exemption)
sự giảm dần/mất dần cho đến
khi không còn tác dụng(một loại
thuế bãi miễn)
pieceworkpieceworkpiecework
công việc/ việc làm (thuộc hay
là một phần của một công việc
khác
portfolioportfolioportfolio interestinterestinterest
tiền lời từ một số các danh mục
đầu tư khác nhau để bảo đảm
sự thua lỗ
postalpostalpostal moneymoneymoney orderorderorder
ngân phiếu do bưu điện phát
hành, bưu phiếu
potentialpotentialpotential eligibleeligibleeligible individualindividualindividual
cá nhân đủ tiêu chuẩn có nhiều
khả năng được chọn
powerpowerpower ofofof attorneyattorneyattorney
quyền được đại diện cho người
khác (vắng mặt)
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preaddressedpreaddressedpreaddressed envelopeenvelopeenvelope
phong bì có ghi sẵn địa chỉ của
người nhận
preaddressedpreaddressedpreaddressed labellabellabel
nhãn ghi sẵn địa chỉ nhận thư
prefabricatedprefabricatedprefabricated
tiền chế; giả tạo, không thật
preprepre---existingexistingexisting exclusionsexclusionsexclusions
các khoản khấu trừ đã có sẵn
từ trước
prematureprematurepremature withdrawalwithdrawalwithdrawal
rút tiền trước kỳ hạn
premiumpremiumpremium
phí mua bảo hiểm; bảo phí
prepaidprepaidprepaid incomeincomeincome
lợi tức được trả trước
prepaymentprepaymentprepayment penaltypenaltypenalty
phạt vì trả tiền trước thời hạn
PresidentialPresidentialPresidential ElectionElectionElection CampaignCampaignCampaign
FundFundFund
Quỹ Vận động Bầu Cử Tổng
Thống
pretaxpretaxpretax
trước khi tính thuế
principalprincipalprincipal (contract)(contract)(contract)
người chủ chính thức (hợp
đồng)
principalprincipalprincipal placeplaceplace ofofof businessbusinessbusiness
trụ sở chính của một cơ sở kinh
doanh
privateprivateprivate industryindustryindustry
ngành/nghề kinh doanh tư nhân
PrivacyPrivacyPrivacy ActActAct
Luật bảo đảm quyền có một đời
sống riêng tư, các thông tin cá
nhân
privateprivateprivate foundationfoundationfoundation
quỹ tài trợ tư nhân
prizeprizeprize (prizes(prizes(prizes andandand awards)awards)awards)
giải thưởng (quà và tiền thưởng)
professionalprofessionalprofessional preparerpreparerpreparer
người giúp khai thuế chuyên
nghiệp

profitprofitprofit
lời; lãi; lợi nhuận
profitprofitprofit andandand losslossloss statementstatementstatement
bảng tường trình các khoản lời
lỗ trong kinh doanh
profitprofitprofit---seekingseekingseeking activityactivityactivity
hoạt động sinh lời
profitprofitprofit sharingsharingsharing planplanplan
kế hoạch chia lãi trong kinh
doanh của xí nghiệp với nhân
viên
promissorypromissorypromissory notenotenote
phiếu hứa trả tiền, giấy khất nợ
proofproofproof ofofof creditcreditcredit (for(for(for creditcreditcredit ratingratingrating
purposes)purposes)purposes)
chứng minh tín dụng (để tính
khả năng tín dụng cao thấp)
propertypropertyproperty taxtaxtax
thuế tài sản
providerproviderprovider ofofof medicalmedicalmedical carecarecare
người cung ứng/cấp dịch vụ y tế
publicpublicpublic lawlawlaw
đạo luật chung
publicpublicpublic retirementretirementretirement systemsystemsystem
hệ thống hưu trí áp dụng chung
cho mọi người trong một cộng
đồng xã hội
publicpublicpublic utilityutilityutility
phương tiện công cộng
pushpushpush buttonbuttonbutton telephonetelephonetelephone
điện thoại bấm nút

QQQ
qualifiedqualifiedqualified
đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn
qualifiedqualifiedqualified healthhealthhealth coveragecoveragecoverage
các chi phí y tế đủ điều kiện
được thanh toán bảo hiểm
qualifiedqualifiedqualified healthhealthhealth planplanplan
kế hoạch y tế đủ điều kiện
qualifiedqualifiedqualified planplanplan
kế hoạch hội đủ điều kiện

qualifiedqualifiedqualified reinvestmentreinvestmentreinvestment planplanplan (of(of(of
aaa publicpublicpublic utility)utility)utility)
kế hoạch tái đầu tư có đủ điều
kiện (cho một phương tiện công
cộng)
qualifyqualifyqualify
hội đủ điều kiện; đủ tiêu chuẩn
qualifyingqualifyingqualifying widowerwidowerwidower
người góa chồng/góa vợ có
đủ điều kiện được hưởng các
quyền lợi theo luật thuế quy
định

RRR
railroadrailroadrailroad retirementretirementretirement
sự nghỉ hưu/ (chương trình)
nghỉ hưu của các công nhân
ngành đường sắt
RailroadRailroadRailroad RetirementRetirementRetirement TaxTaxTax ActActAct
Luật Thuế Hưu Trí dành cho
các nhân viên ngành đường sắt
realrealreal estateestateestate
bất động sản
realrealreal estateestateestate taxtaxtax
thuế bất động sản
reasonablereasonablereasonable causecausecause
nguyên nhân/lý do hợp lý/thích
đáng
reasonablereasonablereasonable expensesexpensesexpenses
các chi phí hợp lý
recapturerecapturerecapture
bắt đầu lại; tính lại từ đầu
recapturerecapturerecapture clauseclauseclause
điều khoản tính lại
recognizedrecognizedrecognized gaingaingain
khoản tiền lời được xác định
recordrecordrecord
ghi chép, vào sổ sách
recordsrecordsrecords (substantiation)(substantiation)(substantiation)
văn kiện (sự dẫn chứng)
redeemredeemredeem aaa bondbondbond
thu hồi trái phiếu
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refinancingrefinancingrefinancing
việc/sự tái tài trợ (cho ai)

refresherrefresherrefresher coursecoursecourse
khóa học ôn lại những phần đã
học trước đó và bổ sung thêm
những phần hay các chi tiết mới

refundrefundrefund ofofof taxtaxtax
tiền thuế đóng dư hoàn lại cho
người đóng thuế

registerregisterregister (an(an(an automobile)automobile)automobile) (verb)(verb)(verb)
đăng ký (xe hơi)

regulatedregulatedregulated investmentinvestmentinvestment companycompanycompany
công ty đầu tư hoạt động theo
các quy định của luật pháp

regulationsregulationsregulations
các quy tắc, những điều khoản
được quy định

relatedrelatedrelated companiescompaniescompanies
các công ty có liên hệ

relatedrelatedrelated taxpayerstaxpayerstaxpayers
những người khai thuế có liên
hệ

relativesrelativesrelatives
quyến thuộc; bà con trong dòng
họ

remittanceremittanceremittance (of(of(of funds)funds)funds)
việc chuyển tiền; số tiền được
chuyển

remunerationremunerationremuneration
tiền công; tiền thù lao

rentrentrent
tiền thuê nhà, thuê đất; việc cho
thuê

reportablereportablereportable incomeincomeincome
lợi tức/các khoản thu nhập phải
khai thuế

residencyresidencyresidency testtesttest
tiêu chuẩn cứu xét tình trạng cư
trú

residentialresidentialresidential propertypropertyproperty (home)(home)(home)
tài sản để ở/sinh sống (không
phải tài sản đầu tư)

residentialresidentialresidential rentalrentalrental propertypropertyproperty
tài sản/nhà cho thuê để ở
retailretailretail pricepriceprice
giá bán lẻ
retailerretailerretailer
nhà buôn lẻ; người bán lẻ, cửa
tiệm bán lẻ
retainedretainedretained taxtaxtax
thuế được lưu lại, thuế được giữ
lại
retirementretirementretirement
hưu trí; sự nghỉ hưu
retirementretirementretirement incomeincomeincome
lợi tức hưu trí
retirementretirementretirement incomeincomeincome ceilingceilingceiling
mức thu nhập hưu trí cao nhất
retirementretirementretirement ororor pensionpensionpension planplanplan
kế hoạch hưu trí hay hưu bổng
returnreturnreturn
tờ/hồ sơ khai thuế
revenuerevenuerevenue agentagentagent
nhân viên thu thuế
revenuerevenuerevenue officerofficerofficer
nhân viên kiểm tra các hồ sơ
thuế
revenuerevenuerevenue procedureprocedureprocedure
quá trình thu thuế; thủ tục thu
thuế
revenuerevenuerevenue rulingrulingruling
việc áp dụng các điều luật thuế
revenuerevenuerevenue sharingsharingsharing
việc chia mức thu nhập (để
đóng thuế)
revolvingrevolvingrevolving accountaccountaccount
trương mục luân chuyển
rolloverrolloverrollover
việc chyển tiền từ quỹ này sang
quỹ kia; việc lưu các khoản lỗ
từ năm trước sang năm sau để
khai trừ thuế
royaltyroyaltyroyalty
tiền trả tác quyền, tiền bản
quyền

SSS
sailingsailingsailing permitpermitpermit
giấy phép rời cảng; lệnh ra khơi
salarysalarysalary
lương bổng
salesalesale ororor exchangeexchangeexchange
bán hay trao đổi
salessalessales taxtaxtax
thuế đánh trên giá trị món hàng
do người tiêu thụ phải chịu
salvagesalvagesalvage valuevaluevalue
tiền thu được do bán các vật
liệu phế thải
sanctionsanctionsanction (noun)(noun)(noun)
hình phạt; sự trừng phạt (buộc
một nước khác phải tuân theo
các quy định đã ước định)
savingssavingssavings andandand loanloanloan associationassociationassociation
hiệp hội tiết kiệm và cho vay
savingssavingssavings bondbondbond
trái phiếu tiết kiệm
ScheduleScheduleSchedule AAA (1040)(1040)(1040)
Bảng Khai các khoản chi phí để
trừ thuế - mẫu Schedule A (bộ
hồ sơ khai thuế 1040)
scholarshipscholarshipscholarship
học bổng
schoolschoolschool bondsbondsbonds
trái phiếu bán để lấy tiền xây
hoặc chỉnh đốn các phương
tiện giảng dạy ở trường học
seasonalseasonalseasonal unemploymentunemploymentunemployment
tình trạng thất nghiệp theo mùa
hay theo thời vụ
sectionsectionsection (administration)(administration)(administration)
phân sở (hành chính)
securitiessecuritiessecurities
chứng khoán
SecuritiesSecuritiesSecurities andandand ExchangeExchangeExchange
CommissionCommissionCommission
Ủy Ban Chứng Khoán và Hối
Đoái
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seizeseizeseize
chiếm cứ, bắt giữ, tịch thu
seizureseizureseizure
sự chiếm bắt, việc tịch thu
selfselfself---employedemployedemployed workerworkerworker
công nhân tự quản, người tự
làm chủ công việc kinh doanh
của mình
selfselfself---employmentemploymentemployment
lao động tự doanh, nghề tự do
(làm việc không theo giờ giấc
hay quy định của chủ nhân)
selfselfself---employmentemploymentemployment retirementretirementretirement
planplanplan
kế hoạch hưu trí dành cho
người hành nghề tự do
selfselfself---employmentemploymentemployment taxtaxtax
thuế lợi tức đánh trên nguồn thu
nhập từ công việc do mình làm
chủ
semiweeklysemiweeklysemiweekly depositordepositordepositor
người ký quỹ/nộp tiền hai lần
mỗi tuần
separateseparateseparate incomeincomeincome (in(in(in aaa
communitycommunitycommunity propertypropertyproperty state)state)state)
lợi tức riêng (của vợ hay chồng
sống trong tiểu bang theo luật
cộng đồng tài sản)
separateseparateseparate maintenancemaintenancemaintenance
sự bảo quản riêng biệt
separateseparateseparate propertypropertyproperty (in(in(in aaa
communitycommunitycommunity propertypropertyproperty state)state)state)
tài sản riêng (trong tiểu bang
theo luật cộng đồng tài sản)
serveserveserve aaa summonssummonssummons
tống đạt trát đòi hầu tòa/lệnh
đòi hầu toà
ServiceServiceService CenterCenterCenter
Trung Tâm dịch vụ thuế
settlementsettlementsettlement datedatedate
ngày thanh toán
severanceseveranceseverance paypaypay
tiền bồi thường khi cho nhân
viên thôi việc; tiền thanh toán

cho người làm khi hợp đồng của
họ đã kết thúc
shareshareshare accountsaccountsaccounts (as(as(as ininin creditcreditcredit
unions)unions)unions)
trương mục chung phần (như
trong hợp tác xã tín dụng)
shareshareshare---farmingfarmingfarming
chia nhau canh tác trên một
thửa ruộng; thay phiên canh tác
shareholdershareholdershareholder
chủ chứng khoán, cổ đông
sharessharesshares ofofof stockstockstock
cổ phần chứng khóan
shelteredshelteredsheltered workshopworkshopworkshop
nơi huấn nghiệp cho người bị
khuyết tật
shortshortshort---termtermterm
ngắn hạn
sicksicksick leaveleaveleave
phép nghỉ bệnh
sicksicksick paypaypay
tiền lương trả khi nghỉ bệnh
smallsmallsmall businessbusinessbusiness
xí nghiệp/cơ sở kinh doanh cỡ
nhỏ
SmallSmallSmall BusinessBusinessBusiness AdministrationAdministrationAdministration
(SBA)(SBA)(SBA)
Cơ Quan Phục Vụ Xí Nghiệp
Nhỏ
smallsmallsmall businessbusinessbusiness (S)(S)(S) corporationcorporationcorporation
tập đoàn các doanh nghiệp nhỏ
smallsmallsmall businessmanbusinessmanbusinessman
tiểu thương gia, người điều
hành cơ sở kinh doanh nhỏ.
smallsmallsmall taxtaxtax casecasecase procedureprocedureprocedure
thủ tục đóng thuế cho các vụ
việc nhỏ
socialsocialsocial securitysecuritysecurity
an sinh xã hội
socialsocialsocial securitysecuritysecurity benefitsbenefitsbenefits
các loại phúc lợi an sinh xã hội
solesolesole proprietorproprietorproprietor
kinh nghiệp tư nhân do một
người làm chủ

specialspecialspecial assessmentassessmentassessment
sự giám định đặc biệt
specialspecialspecial withholdingwithholdingwithholding allowanceallowanceallowance
khoản tiền thuế tạm thu đặc biệt
specificspecificspecific chargechargecharge---offoffoff methodmethodmethod
phương pháp khấu trừ đặc định
standardstandardstandard deductiondeductiondeduction
mức giảm thuế theo tiêu chuẩn;
mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn
standardstandardstandard mileagemileagemileage rateraterate
mức thanh toán tiêu chuẩn cho
mỗi dặm đường di chuyển (để
tính chi phí di chuyển trên số
dặm đường hành trình)
StateStateState Children’sChildren’sChildren’s HealthHealthHealth
InsuranceInsuranceInsurance ProgramProgramProgram (SCHIP)(SCHIP)(SCHIP)
Chương Trình Bảo Hiểm Sức
Khỏe Trẻ Em của Tiểu Bang
StateStateState InsuranceInsuranceInsurance AgencyAgencyAgency
Cơ quan Bảo Hiểm của Tiểu
Bang
statestatestate taxestaxestaxes
các sắc thuế do tiểu bang quy
định
StateStateState WorkforceWorkforceWorkforce AgencyAgencyAgency
Cơ quan cung cấp lực lượng lao
động cho Tiểu Bang
statutestatutestatute ofofof limitationslimitationslimitations
Quy chế về các điều giới hạn
statutorystatutorystatutory lienlienlien
quyền được tịch thu tài sản để
trừ thuế theo luật định
stepchildstepchildstepchild
con riêng của vợ hay của chồng
stockstockstock dividendsdividendsdividends
cổ tức; tiền lãi cổ phần, lãi do
mua bán chứng khoán
stockstockstock optionoptionoption planplanplan
chương trình/kế hoạch bán
chứng khoán cho nhân viên với
giá đặc bịệt
stockstockstock purchasepurchasepurchase planplanplan
chương trình/kế hoạch để nhân
viên tham gia góp vốn vào cổ
phần công ty
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straightstraightstraight---linelineline depreciationdepreciationdepreciation
phương pháp khấu hao tàisản
đều đặn theo số năm sử dụng

strikestrikestrike benefitsbenefitsbenefits
phúc lợi đình công

subjectsubjectsubject tototo withholdingwithholdingwithholding
phải chịu thuế tạm thu

subsidysubsidysubsidy
trợ cấp, phụ cấp

summarysummarysummary ofofof incomeincomeincome andandand
deductionsdeductionsdeductions
tóm tắt thu nhập và các khoản
thuế được giảm

summonssummonssummons
trát của toà án

supplementalsupplementalsupplemental MedicareMedicareMedicare
insuranceinsuranceinsurance forforfor thethethe agedagedaged
bảo hiểm y tế phụ Medicare cho
người già

supportsupportsupport (personal)(personal)(personal)
trợ giúp (cá nhân)

supportsupportsupport testtesttest
tiêu chuẩn đánh giá sự trợ giúp

supportingsupportingsupporting documentsdocumentsdocuments
văn kiện chứng minh

supportingsupportingsupporting formformform
hình thức chứng minh bổ sung
về vấn đề gì

surchargesurchargesurcharge
lệ phí thu thêm

surtaxsurtaxsurtax
thuế thu thêm

survivingsurvivingsurviving spousespousespouse
người vợ/chồng còn lại

TTT
tangibletangibletangible assetsassetsassets
tài sản hữu hình/cụ thể

tangibletangibletangible personalpersonalpersonal propertypropertyproperty
động sản cá nhân thực hữu

taxtaxtax (adjective)(adjective)(adjective)
chịu thuế

taxtaxtax (for(for(for generalgeneralgeneral revenue)revenue)revenue)
tiền thuế (đánh trên nguồn thu
nhập chung)

taxtaxtax (for(for(for specialspecialspecial funds)funds)funds)
thuế (đánh trên các quỹ đặc
biệt)

taxtaxtax accountaccountaccount informationinformationinformation
thông tin về trương mục thuế

taxtaxtax auditorauditorauditor
nhân viên kiểm toán hồ sơ thuế
vụ

taxtaxtax basebasebase
căn bản để tính thuế

taxtaxtax benefitbenefitbenefit
nguồn lợi từ việc đóng thuế; các
khoản thuế được miễn trừ

taxtaxtax billbillbill
hóa đơn tính thuế

taxtaxtax bracketbracketbracket
thuế suất; khung thuế

taxtaxtax computationcomputationcomputation
việc tính thuế

taxtaxtax computationcomputationcomputation worksheetworksheetworksheet
bản thảo tính thuế; mẫu tính
thuế

taxtaxtax counselingcounselingcounseling forforfor thethethe elderlyelderlyelderly
hướng dẫn thuế vụ cho người
già

taxtaxtax courtcourtcourt
tòa án thuế

taxtaxtax creditcreditcredit
tín thuế; khoản tiền thuế có thể
được dùng để làm giảm số tiền
thuế phải đóng

taxtaxtax deferreddeferreddeferred incomeincomeincome
lợi tức chưa đóng thuế (đến khi
än được được phân phối hay
rút ra)

taxtaxtax depositdepositdeposit couponcouponcoupon bookbookbook
sổ phiếu để nộp thuế

taxtaxtax disputedisputedispute
các tranh chấp về vấn đề liên
quan đến thuế vụ

taxtaxtax evasionevasionevasion
việc/sự trốn thuế

taxtaxtax---exemptexemptexempt incomeincomeincome
thu nhập được miễn thuế; thu
nhập không phải đóng thuế

taxtaxtax exemptionexemptionexemption
sự miễn thuế

taxtaxtax formformform
mẫu đơn khai thuế

taxtaxtax havenhavenhaven countrycountrycountry
xứ sở không có thuế; quốc gia
không thu thuế của dân

taxtaxtax homehomehome
nơi chọn để khai thuế

taxtaxtax incentiveincentiveincentive
sự khuyến khích/khích lệ có liên
quan đến việc khai hoặc đóng
thuế

taxtaxtax liabilityliabilityliability
trách nhiệm phải đóng thuế;
tiền thuế nợ

taxtaxtax loopholeloopholeloophole
kẽ hở trong luật thuế vụ

taxtaxtax ononon gamblinggamblinggambling winningswinningswinnings
thuế đánh trên số tiền ăn cược
cờ bạc

taxtaxtax packagepackagepackage andandand instructionsinstructionsinstructions
bộ mẫu đơn và chỉ dẫn khai
thuế

taxtaxtax penaltypenaltypenalty
tiền phạt thuế

taxtaxtax periodperiodperiod
thời hạn chịu thuế; thời hạn phải
đóng thuế

taxtaxtax policypolicypolicy
chính sách thuế vụ

taxtaxtax preferencepreferencepreference itemsitemsitems
các khoản ưu đãi về thuế
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taxtaxtax preparerpreparerpreparer
người giúp khai thuế
taxtaxtax rateraterate
tỷ suất thuế; tỉ lệ dùng để tính
thuế
taxtaxtax rateraterate schedulescheduleschedule
bảng tỷ suất thuế; khung thuế
suất
taxtaxtax rebaterebaterebate
tiền thuế hoàn lại cho người
đóng thuế do tính sai hay do
thay đổi các chi tiết trên hồ sơ
thuế
taxtaxtax reliefreliefrelief
mức thuế được miễn do những
nguyên nhân đặc biệt (thiên tai,
không chịu chung trách nhiệm
nợ thuế trên các nguồn lợi tức
thuộc về người khác)
taxtaxtax reliefreliefrelief forforfor victimsvictimsvictims ofofof terroristterroristterrorist
attacksattacksattacks
mức thuế miễn áp dụng cho
nạn nhân của các cuộc tấn
công để khủng bố
taxtaxtax returnreturnreturn
tờ khai thuế; hồ sơ khai thuế
taxtaxtax sheltersheltershelter
phương pháp tránh thuế hợp
pháp
taxtaxtax statementstatementstatement (bill)(bill)(bill)
tờ giải trình các món thuế chưa
đóng
taxtaxtax statusstatusstatus
tình trạng thuế vụ (của một
người, một công ty)
taxtaxtax tabletabletable
bảng thuế
taxtaxtax tabletabletable incomeincomeincome
bảng ghi các mức thu nhập phải
đóng thuế
taxtaxtax treatmenttreatmenttreatment (of(of(of communitycommunitycommunity
income)income)income)
việc tính thuế cho riêng từng
người tính trên các lợi tức từ
nguồn thu nhập chung

taxtaxtax withheldwithheldwithheld atatat sourcesourcesource
khấu lưu thuế trước khi phân
phối lợi tức/trước khi trả lương;
việc thu thuế tạm thu trước khi
thanh toán lương hay phân phối
tiền cho ai
taxtaxtax yearyearyear
năm thuế
taxabletaxabletaxable
có thể phải đóng thuế
taxabletaxabletaxable incomeincomeincome
thu nhập chịu thuế; lợi tức có
thể phải đóng thuế
taxabletaxabletaxable yearyearyear
năm chịu thuế; năm thuế
taxpayertaxpayertaxpayer
người đóng thuế; người khai
thuế
TaxpayerTaxpayerTaxpayer AdvocateAdvocateAdvocate
Người biện hộ hay người bênh
vực cho người đóng thuế
TaxpayerTaxpayerTaxpayer Advocate’sAdvocate’sAdvocate’s ProgramProgramProgram
Chương Trình Bảo Vệ/Bênh
Vực Người Trả Thuế
taxpayertaxpayertaxpayer identificationidentificationidentification numbernumbernumber
(TIN)(TIN)(TIN)
Số Danh Bộ của Người Trả
Thuế (TIN)
technicaltechnicaltechnical schoolschoolschool
trường kỹ thuật
TemporaryTemporaryTemporary AssistanceAssistanceAssistance forforfor
NeedyNeedyNeedy FamiliesFamiliesFamilies (TANF)(TANF)(TANF)
Chương Trình Cứu Trợ Tạm
Thời cho những gia đình gặp
khó khăn
temporarytemporarytemporary seasonalseasonalseasonal workersworkersworkers
Công nhân làm việc theo thời
vụ ngắn hạn
tenanttenanttenant
người thuê nhà/đất
tentativetentativetentative creditcreditcredit
tín thuế có hiệu lực trong một
thời gian ngắn/được áp dụng
tạm thời

termtermterm (time)(time)(time)
thời hạn, kỳ hạn

thirdthirdthird partypartyparty
đệ tam nhân; thành viên thứ ba
trong một liên doanh hay một tổ
chức

thirdthirdthird---partypartyparty designeedesigneedesignee
người hay đơn vị được chỉ định
làm thành viên thứ ba

thirdthirdthird---partypartyparty payerpayerpayer
người chịu trách nhiệm thanh
toán các món nợ chưa trả nếu
người phải trả tiền không thanh
toán nợ theo yêu cầu

tietietie---breakingbreakingbreaking rulerulerule
điều lệ / quy định được áp dụng
để giải quyết vấn đề bế tắc khi
các biện pháp thông thường
không có hiệu lực

timetimetime savingssavingssavings accountaccountaccount
trương mục tiết kiệm định kỳ

tiptiptip (advice)(advice)(advice)
mẹo nhỏ; lời khuyên

tiptiptip (gratuity)(gratuity)(gratuity)
tiền ’boa’; tiền cho bồi bàn, bồi
phòng; tiền thưởng cho người
cung cấp dịch vụ

tipstipstips deemeddeemeddeemed tototo bebebe wageswageswages
tiền thưởng được coi như tiền
công/lương

tolltolltoll
lệ phí xa lộ

tolltolltoll freefreefree (telephone)(telephone)(telephone)
điện đàm miễn phí; việc gọi
điện thoại không phải trả lệ phí

townhousetownhousetownhouse
nhà chung vách (thường cùng
một dãy phố)

TradeTradeTrade AdjustmentAdjustmentAdjustment AssistanceAssistanceAssistance
(TAA)(TAA)(TAA) benefitsbenefitsbenefits
Phúc Lợi Trợ Cấp Điều Chỉnh
Mậu Dịch
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TradeTradeTrade AdjustmentAdjustmentAdjustment AssistanceAssistanceAssistance
(TAA)(TAA)(TAA) participantsparticipantsparticipants
Người tham gia chương trình trợ
cấp điều chỉnh mậu dịch

tradetradetrade---importimportimport firmfirmfirm
Công ty thương mại nhập khẩu

tradetradetrade readjustmentreadjustmentreadjustment assistanceassistanceassistance
trợ cấp tái điều chỉnh mậu dịch

trailertrailertrailer
thùng xe tải; toa chở hàng; xe
kéo hàng được móc vào sau xe

transferortransferortransferor (trusts)(trusts)(trusts)
người chuyển tài sản (trong các
tín dụng ủy thác)

traveltraveltravel allowanceallowanceallowance
phụ cấp cho một chuyến công
tác

traveltraveltravel expensesexpensesexpenses
các chi phí trong một chuyến
công tác

travelingtravelingtraveling salessalessales personpersonperson
người lái xe đi bán hàng (bán
đến đâu giao hàng đến đấy)

TreasuryTreasuryTreasury billbillbill
Công Khố phiếu ngắn hạn

TreasuryTreasuryTreasury bondbondbond
Trái Phiếu Ngân Khố

TreasuryTreasuryTreasury DepartmentDepartmentDepartment (U.S.)(U.S.)(U.S.)
Bộ Tài Chính Liên Bang

TreasuryTreasuryTreasury notenotenote
Công Khố phiếu trung hạn (dài
hơn một năm, nhưng ngắn hơn
10, 15 hay 30 năm; thường từ 3
đến 5 năm)

trucktrucktruck
xe vận tải; xe chở hàng hóa

trucktrucktruck---tractortractortractor
xe tải kéo

trusttrusttrust
ủy thác; tín dụng

trusttrusttrust companycompanycompany
công ty ủy thác, công ty tín dụng

trusttrusttrust fundfundfund
quỹ ủy thác

trusteetrusteetrustee
người được ủy thác

tuitiontuitiontuition
tiền học, học phí

UUU
uncollecteduncollecteduncollected FICAFICAFICA taxtaxtax
thuế FICA chưa thu được

underpaymentunderpaymentunderpayment
số tiền nợ còn thiếu

underwriterunderwriterunderwriter (securities)(securities)(securities)
người/công ty bảo đảm việc
phân phối số chứng khoán phát
hành

undistributedundistributedundistributed earningsearningsearnings
nguồn thu nhập, lợi tức chưa
phân phối

undueundueundue hardshiphardshiphardship
hoàn cảnh/ tình trạng quá khó
khăn

unearnedunearnedunearned incomeincomeincome
lợi tức / thu nhập không do lao
động (từ tiền tiết kiệm hay từ
vốn bỏ vào đầu tư)

unemploymentunemploymentunemployment
thất nghiệp

unemploymentunemploymentunemployment compensationcompensationcompensation
phụ cấp thất nghiệp

unemploymentunemploymentunemployment taxtaxtax
thuế đóng trên tiền trợ cấp thất
nghiệp

unionunionunion
nghiệp đoàn, công đoàn

universityuniversityuniversity
trường đại học

unpaidunpaidunpaid balancebalancebalance
nợ chưa trả/ nợ trên giấy tờ
chưa thanh toán

untaxeduntaxeduntaxed (before(before(before taxes)taxes)taxes)
chưa tính thuế (trước thuế)

untaxeduntaxeduntaxed (tax(tax(tax free)free)free)
không phải đóng thuế; được
miễn thuế

upwardupwardupward mobilitymobilitymobility programprogramprogram
chương trình cải cách xã hội

U.S.U.S.U.S. CitizenshipCitizenshipCitizenship andandand
ImmigrationImmigrationImmigration ServicesServicesServices (USCIS)(USCIS)(USCIS)
Cơ Quan Chuyên Trách vấn đề
Quốc Tịch và Di Trú của chính
phủ Liên Bang (USCIS) - Sở Di
Trú Hoa Kỳ

U.S.U.S.U.S. DistrictDistrictDistrict CourtCourtCourt
Tòa Án Sơ Thẩm thuộc chính
phủ Liên Bang

U.S.U.S.U.S. MilitaryMilitaryMilitary HealthHealthHealth CareCareCare
SystemSystemSystem
Hệ Thống Y Tế Quân Đội Liên
Bang

utilitiesutilitiesutilities
các tiện ích công cộng

VVV
voicevoicevoice promptspromptsprompts
lời nhắc

voluntaryvoluntaryvoluntary compliancecompliancecompliance
sự tuân thủ (pháp luật) tự
nguyện

VolunteerVolunteerVolunteer IncomeIncomeIncome TaxTaxTax
AssistanceAssistanceAssistance (VITA)(VITA)(VITA)
Chương trình giúp khai thuế
miễn phí thiện nguyện

WWW
wageswageswages
lương bổng

wageswageswages (daily)(daily)(daily)
lương công nhật
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waitingwaitingwaiting periodperiodperiod
thời kỳ/giai đoạn chờ đợi
waiverwaiverwaiver
bãi miễn , từ khước
waiverwaiverwaiver ofofof thethethe enrollmentenrollmentenrollment ininin
trainingtrainingtraining requirementrequirementrequirement
miễn đòi hỏi ghi tên học khoá
huấn luyện/đào tạo
webwebweb pagepagepage
trang mạng lưới
websitewebsitewebsite
khu vực thông tin trên mạng
điện tử
welfarewelfarewelfare
tiền trợ cấp xã hội; sự chăm sóc
sức khỏe; sự thịnh vượng
welfarewelfarewelfare recipientrecipientrecipient
người lĩnh / nhận trợ cấp xã hội
wholesalewholesalewholesale
sự bán sỉ, sự bán buôn (thường
là bán cho các cửa hàng với số
lượng lớn để họ bán lại cho dân
chúng
windfallwindfallwindfall profitsprofitsprofits
các món lợi bất ngờ; lợi lộc từ
trên trời rơi xuống
wirewirewire transfertransfertransfer
chuyển ngân / chuyển tiền qua
hệ thống điện báo
withheldwithheldwithheld taxtaxtax
thuế bị khấu lưu/tạm thu

withholdingwithholdingwithholding allowancesallowancesallowances
các khoản tiền khấu lưu, các
khoản thuế tạm thu
withholdingwithholdingwithholding ofofof taxtaxtax
việc/hành động/sự khấu lưu
thuế
withholdingwithholdingwithholding ofofof taxtaxtax atatat sourcesourcesource
sự tạm thu một khoản tiền thuế
từ nguồn thu nhập (trước khi
phân phối cho người sở hữu
nguồn lợi tức)
wordwordword processorprocessorprocessor
phần mềm vi tính được cài đặt
trong máy computer để điều
hành các chương trình dưới
dạng văn bản của máy
workworkwork forforfor oneselfoneselfoneself
làm việc cho chính mình
WorkWorkWork IncentiveIncentiveIncentive ProgramProgramProgram
Chương Trình Khuyến khích
Làm việc
workers’workers’workers’ compensationcompensationcompensation
tiền bồi thường cho người lao
động (khi bị tai nạn hay thất
nghiệp v.v.)
workfareworkfareworkfare paymentspaymentspayments
tiền trả chương trình khuyến trợ
lao động (trợ cấp xã hội qua
việc làm)
workingworkingworking daydayday
(những) ngày làm việc (trong
tuần)

workingworkingworking hourhourhour
giờ làm việc; thời gian làm việc
(trong ngày, trong tuần)

worksheetworksheetworksheet
bản thảo/mẫu tính toán

worldwideworldwideworldwide incomeincomeincome
lợi tức / thu nhập từ những nơi
khác trên toàn cầu

writewritewrite---offoffoff (accounting)(accounting)(accounting)
xóa nợ (kế toán), thôi không
tính các khoản nợ khó đòi

YYY
yearlyyearlyyearly rateraterate
tỷ suất/lãi suất hằng năm

yieldyieldyield
sản luợng; hoa lợi; năng suất;
lãi phát sinh (từ đầu tư hay tiết
kiệm)

yieldyieldyield tototo maturitymaturitymaturity (bonds)(bonds)(bonds)
hoa lợi lúc hết hạn/đáo hạn (trái
phiếu)

ZZZ
zipzipzip codecodecode
mã số bưu chính
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