TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI
EMPLOYEE'S WITHHOLDING ALLOWANCE CERTIFICATE (DE 4)
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Giấy chứng nhận cho phép khấu trừ lương nhân viên của Employee's
Withholding Allowance Certificate (Form W-4) (irs.gov) sẽ chỉ được sử dụng để khấu trừ thuế thu
nhập liên bang. Bạn phải nộp mẫu của tiểu bang về Employee's Withholding Allowance Certificate

(DE 4)(PDF) (edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de4.pdf) để xác định khấu trừ California Personal Income Tax
(PIT) phù hợp của.

Nếu số lần miễn trừ mà nhân viên được quyền thay đổi và số tiền mới ít hơn số mà anh ấy/cô
ấy yêu cầu trên DE 4, nhân viên phải hoàn thiện một bản DE 4 mới. Trong vòng 10 ngày kể từ
khi thay đổi, nhân viên phải cung cấp cho chủ lao động một DE 4 mới với số miễn trừ được cập nhật
mà nhân viên hiện đang yêu cầu.
DE 4 được coi là không hợp lệ * nếu tồn tại một trong hai điều kiện sau:
•

Nhân viên thực hiện các thay đổi lớn đối với DE 4, chẳng hạn như gạch bỏ các từ hoặc viết nhiều
hơn được yêu cầu.

•

Nhân viên thừa nhận rằng DE 4 là sai.

Khi bạn nhận được DE 4 không hợp lệ, không sử dụng nó để tính khấu trừ thuế TNCN ở California.
Nói với nhân viên rằng nó không hợp lệ và yêu cầu một bản khác. Nếu nhân viên không cung cấp
cho bạn một khoản hợp lệ, hãy khấu trừ thuế TNCN California như là nhân viên đó độc thân và
tuyên bố không có khoản khấu trừ.
Tuy nhiên, nếu bạn có DE 4 hợp lệ sớm hơn cho nhân viên này, hãy giữ lại theo giấy chứng nhận
miễn trừ trước đó. Hội đồng thuế nhượng quyền thương mại hoặc Sở phát triển nhân dụng (EDD) có
thể, theo hướng dẫn đặc biệt bằng văn bản, yêu cầu chủ lao động nộp DE 4 khi các hình thức đó là
cần thiết để quản lý các chương trình thuế được khấu trừ.
Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ người nộp thuế EDD theo số
1-888-745-3886.
EDD là chủ lao động/chương trình cơ hội bình đẳng. Hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ được cung cấp theo
yêu cầu của người khuyết tật. Yêu cầu dịch vụ, hỗ trợ và/hoặc các định dạng thay thế cần được thực
hiện bằng cách gọi 1-888-745-3886 (thoại) hoặc TTY 1-800-547-9565.

*Theo mục 31.3402(f)(2)-1(e) of Title 26, Code of Federal Regulations (law.cornell.edu/cfr/
text), và mục 4340-1(b) của Title 22, California Code of Regulations (govt.westlaw.com/calregs/
Index?bhcp=1&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)).
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