Tiểu Bang California
Cơ Quan Phát Triển Nguồn
Nhân Lực và Lao Động
Bộ Phát Triển Việc Làm

for Business

Yêu Cầu về Khai Thuế
Điện Tử và Đóng Thuế
Luật của tiểu bang California yêu cầu các nhà
tuyển dụng khai thuế tuyển dụng, báo cáo
lương, và ký quỹ thuế lương cho Bộ Phát Triển
Việc Làm (EDD) qua phương tiện điện tử.

e-Services

Để biết thêm các dịch vụ trên mạng,
xin ghé vào trang mạng của EDD:

edd.ca.gov

Xin ghé vào E-file and E-pay Mandate for
Employers (edd.ca.gov/EfileMandate) để biết
thêm thông tin.

EDD có thể giúp!
e-Services for Business là cách nhanh chóng,
dễ dàng, và an toàn để giúp quý vị đáp ứng
yêu cầu này và quản lý trương mục thuế lương
của nhà tuyển dụng trên mạng.
Ghi danh vào e-Services for Business
(edd.ca.gov/e-Services_for_Business) ngay
hôm nay.

EDD là chủ lao động/chương trình cung cấp cơ hội bình
đẳng. Có sẵn hỗ trợ bổ sung và dịch vụ dành cho người
khuyết tật khi có yêu cầu. Nếu quý vị cần yêu cầu dịch
vụ, trợ giúp, và/hoặc định dạng khác, xin gọi vào số
1-888-745-3886 (điện thoại) hoặc điện văn TTY
1-800-547-9565.
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Khai và Đóng
Thuế trên Mạng

e-Services
for Business

Nhanh chóng, dễ dàng, và an toàn.

Hoàn tất e-file và
bắt buộc e-pay
Thuận Lợi:

e-Services for
Business là gì?
e-Services for Business là cách nhanh chóng,
dễ dàng, và an toàn cho các nhà tuyển dụng,
đại diện nhà tuyển dụng, và đại lý trả lương
quản lý trương mục thuế lương trên mạng 24
giờ một ngày, 7 ngày một tuần, mà không tốn
chi phí.

Tính Năng:
• Ghi danh, đóng, hay mở lại
trương mục thuế lương cho nhà tuyển dụng.
• Xem, điều chỉnh, và in hồ sơ khai thuế và
báo cáo lương.
• Trả tiền.
• Xem và cập nhật tên doanh nghiệp,
địa chỉ, và còn nhiều nữa.
• Phản đối số tiền phúc lợi Bảo Hiểm Thất
Nghiệp (UI) hoặc tỷ lệ UI.
• Cho phép ủy quyền luật sư.
• Yêu cầu chuyển nhượng một trương mục
dự trữ.
• Ghi danh vào Hệ Thống Trao Đổi Dữ Liệu
(SIDES) của Thông Tin Tiểu Bang để nhận
và trả lời qua phương tiện điện tử đối với
Đơn Đòi Bồi Thường Đã Nộp theo Thông
Báo Bảo Hiểm Thất Nghiệp (DE 1101CZ).

•

Ghi danh một lần đơn giản.

•

Không có chi phí ghi danh và sử
dụng.

•

Cách nhanh chóng, dễ dàng, và
an toàn để quản lý thuế lương
của quý vị.

•

Có sẵn 24 giờ một ngày, 7 ngày
một tuần.

•

Có xác nhận khi hồ sơ thuế, báo
cáo, hoặc tiền trả đã nhận vào.

•

Tiết kiệm thời gian nhờ đã lưu
lại thông tin căn bản của trương
mục cho các giao dịch trong
tương lai.

Khuyến khích các nhà tuyển dụng dùng
e-Services cho Doanh Nghiệp để theo dõi và
quản lý trương mục thuế lương của nhà tuyển
dụng trên mạng, ngay cả khi họ dùng đại diện
nhà tuyển dụng hay đại lý trả lương để nộp hồ
sơ khai thuế, báo cáo, và các khoản tiền trả.
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Ghé thăm trang mạng
e-Services cho Doanh
Nghiệp để biết thêm các
nguồn trợ giúp:
Xem Video Hướng Dẫn
•
•
•
•
•

Ghi Danh/Đăng Nhập.
Ghi Danh Lấy Số Trương Mục Thuế Lương.
Khai Thuế/Báo Cáo Lương.
Ký Quỹ Thuế Lương.
Và còn nhiều nữa.

Hỏi Đáp

• Làm sao để ghi danh là nhà tuyển dụng
hoặc người đại diện.
• Làm sao để lấy lại tên người sử dụng/mật
khẩu.
• Làm sao để giải quyết các trường hợp
đóng cửa không hoạt động.
• Và còn nhiều nữa.

Các Dịch Vụ trên Mạng Khác

• Xem biểu thuế lương của quý vị.
• Nộp yêu cầu xin miễn đóng phạt.
• Yêu cầu hàng năm gửi qua bưu điện các
tài liệu Hướng Dẫn cho Nhà Tuyển Dụng
California (DE 44) hay Hướng Dẫn cho Nhà
Tuyển Dụng Việc Làm tại Nhà (DE 8829).

edd.ca.gov/e-Services_for_Business
Xin gọi cho Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng
Thuế tại số 1-888-745-3886 để biết thêm
thông tin.

