
IRS Disaster Assistance 
 

Federally Declared Disaster Area 
 

You may deduct the loss or partial loss of your home, household goods, and motor 
vehicles from disaster damage on your individual federal income tax return. If you paid 
taxes in the tax year immediately preceding the tax year in which the disaster occurred, 
you can choose to deduct your loss on a Form 1040X (Amended U.S. Individual Income 
Tax Return) for the prior year instead of waiting to file your current year return. This will 
allow you to receive a refund of some or all of the taxes paid on your prior year return. 
 
What this means to you… 

• If you filed a federal income tax return in the preceding tax year and paid federal 
      taxes … 
   o You may be able to file an amended return now (or wait until next year) to 

 claim your loss and receive a refund of the amount of taxes paid. 
        o You need to itemize using Form 1040 Schedule A. 
To claim your losses… 

• Make a list of everything you owned and lost 
• Determine its original cost (or adjusted basis) 
• Determine the fair market value of each item 

o This is the amount it could have been sold for just before the disaster 
• Determine the present value – after the disaster 
• Determine insurance or other reimbursements you received or expect to receive  

To take advantage of casualty losses and to assist you through this 
process… 

• Get Publication 2194, Disaster Loss Kit for individuals or Publication 2194-B 
Disaster Loss Kit for businesses. 

• Get computer generated copies of your last year’s tax return from the IRS. 
• IRS can assist with preparing your amended tax returns. 

 
For additional information and assistance… 

• IRS Disaster Assistance Hotline – 1-866-562-5227 
(Monday – Friday from 7:00 am to 10:00 pm local time),  
*Please have your own interpreter, if needed, when calling the Hotline number 

• Visit the website at www.irs.gov  or 
• Contact your tax professional 
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IRS Trợ Giúp sau Thảm Họa 
 

Vùng Thảm Họa theo Chỉ Định của Liên Bang 
 

Quý vị có thể khấu trừ mất mát hoặc một phần mất mát của gia đình, đồ vật trong gia đình, và xe cộ 
bị thiệt hại do thảm họa khi khai thuế thu nhập liên bang cá nhân của mình. Nếu đã trả tiền thuế 
trong năm thuế ngay trước năm thuế mà thảm họa xảy ra, quý vị có thể khấu trừ mất mát trong Mẫu 
Đơn 1040X (Mẫu Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ đã sửa đổi) cho năm trước đó thay vì chờ 
cho đến lúc khai thuế cho năm hiện tại. Quý vị sẽ được bồi hoàn một phần hoặc tất cả các khoản 
thuế đã trả trong năm khai thuế trước đó. 
 
Điều này có ý nghĩa gì… 

• Nếu đã khai thuế thu nhập liên bang trong năm trước và đã trả tiền thuế liên bang...  
o Quý vị có thể nộp đơn xin chỉnh bây giờ (hoặc chờ đến năm kế tiếp) để khai mất mát 

của quý vị và được bồi hoàn số tiền thuế đã trả.  
o Quý vị cần khai từng phần trong Mẫu Đơn 1040, Phụ Bản A. 
 

Bồi hoàn mất mát… 
• Lập một danh sách mọi thứ quý vị làm chủ và bị mất 
• Xác định giá trị lúc mua (hoặc đã điều chỉnh) 
• Xác định giá thị trường của mỗi món 

o Là số tiền có thể bán được trước cơn  thảm họa 
• Xác định giá trị hiện tại – sau cơn thảm họa  
• Xác định bảo hiểm hoặc các tiền bồi hoàn khác mà quý vị đã nhận hoặc nghĩ sẽ nhận 

 
Để tận dụng quyền lợi bị mất mát và giúp quý vị qua cơn hoạn nạn… 

• Lấy Ấn Bản 2194, Disaster Loss Kit (Tập Chỉ Dẫn Mất Mát tron Cơn Thảm Họa) cho tư nhân 
hoặc Ấn Bản 2194-B Disaster Loss Kit cho doanh nghiệp. 

• Lấy một bản từ máy tính của IRS phát ra của giấy khai thuế năm trước. 
• IRS có thể giúp quý vị tu chính giấy khai thuế. 
 

Để được trợ giúp và có thêm thông tin: 
• Đường Dây Trợ Giúp sau Thảm Họa của IRS – 1-866-562-5227 

(Thứ Hai – Thứ Sáu từ 7:00 giờ sáng đến 10:00 giờ tối, giờ địa phương), 
*Khi gọi số của đường dây trợ giúp, nếu cần xin quý vị tự tìm lấy thông dịch viên 

• Truy cập vào mạng lưới www.irs.gov hoặc 
• Liên lạc với cố vấn thuế của quý vị 
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