Tôi có thể lấy chứng từ thuế ở đâu?
Nhiều sinh viên hoàn tất đơn đăng ký DCTAG trực tuyến có thể kèm biểu mẫu khai thuế D40 phù hợp với đơn đăng ký làm bằng chứng về việc đáp ứng các yêu cầu về nơi ở và thu
nhập. Quy trình này nên là lựa chọn chính cho hầu hết các gia đình sử dụng khi chia
sẻ thông tin thuế với DCTAG. Vui lòng liên hệ với cố vấn viên DCTAG của con quý vị để
được giúp đỡ và hỗ trợ nếu cần.
Lưu ý: Không thể trực tiếp đến Văn phòng Thuế và Doanh thu DC (OTR) trong khi Chính
quyền DC hoạt động làm việc từ xa. Do tình trạng hoạt động của văn phòng này không được
đảm bảo trong suốt thời gian đăng ký DCTAG năm học 2021-2022. DCTAG đã thêm tùy
chọn cho sinh viên và gia đình để cung cấp các tài liệu thuế đã nộp và đã xử lý hoàn tất
ngoài các tài liệu thuế được chứng nhận cho năm nộp đơn này. Có thể nộp bản sao thuế của
cha mẹ/người giám hộ hợp pháp cùng với các tài liệu bắt buộc khác.
Nếu OneApp DC không thể truy xuất thuế của quý vị và quý vị không thể nhận được biểu
mẫu khai thuế D-40 đã được chứng nhận hoặc đã nộp và xử lý hoàn tất, hãy nhớ rằng quý vị
có thể gửi các biểu mẫu xác minh nơi ở khác, được liệt kê trong Danh mục các tài liệu hỗ trợ
trợ bắt buộc.
Liên hệ tham khảo với Cố vấn viên DCTAG của quý vị nếu có thêm câu hỏi về quy trình này
hoặc các quy trình khác.
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