
Thuế Lương

Thuế Lương
California
Mỗi nhà tuyển dụng 
mới cần biết!

edd.ca.gov

Thuế Lương

Quý vị là nhà tuyển dụng California khi quý vị trả  
lương quá $100 trong một tam cá nguyệt theo lịch.  

Quý vị có biết? 
Các nhà tuyển dụng được đòi hỏi phải: 
• Niêm yết bản Notice to Employees (DE

1857A) (PDF) (edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/ 
de1857a.pdf) để thông báo cho nhân 
viên về phúc lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp 
(UI) và/hoặc Bảo Hiểm Tàn Tật Tiểu Bang 
(SDI). Xin ghé vào Required Notices and 
Pamphlets (edd.ca.gov/payroll_taxes/ 
Required_Notices_ and_Pamphlets.htm) 
để biết yêu cầu về niêm yết hoặc tham 
khảo California Employer’s Guide (DE 44) 
(PDF) (edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de44.pdf). 

• Cung cấp bản sao của quyển For Your
Benefit: California’s Programs for the
Unemployed (DE 2320) (PDF) (edd.
ca.gov/pdf_pub_ctr/de2320.pdf) cùng với
các thông báo khác và các quyển sổ tay
cho mỗi nhân viên khi thích hợp.

Quý vị vừa mới mua một doanh 
nghiệp? 
Nếu quý vị mua toàn bộ hay một phần của 
một doanh nghiệp đang hoạt động, quý vị có 
thể nộp đơn chuyển toàn bộ hay một phần 
trương mục dự trữ UI của chủ cũ. Điều này có 
thể dẫn đến giảm hoặc tăng ngay lập tức đối 
với tỷ lệ đóng góp UI của quý vị. Xin ghé vào 
Rates and Withholding (edd.ca.gov/Payroll_ 
Taxes/Rates_and_Withholding.htm) để biết 
thêm thông tin hoặc gọi 1-916 653 7795. 

Làm sao tôi biết phải giữ lại bao 

nhiêu từ chi phiếu trả lương cho 

nhân viên của tôi?
 
Bộ Phát Triển Việc Làm (EDD) công bố SDI Rates 

and California Withholding Schedules (edd.  
ca.gov/Payroll_Taxes/Rates_and_Withholding.  
htm) vào mỗi tháng Mười Một.  

Quý vị cần biểu mẫu?
 
Xin ghé vào  (edd.ca.gov) để tải xuống  
hoặc yêu cầu biểu mẫu và ấn bản hoặc gọi  
cho Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế tại số 
1-888-745-3886.  

EDD

Có Yêu Cầu Gì về Khai Thuế Điện Tử 
và Đóng Thuế? 
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2018, luật 
của tiểu bang California yêu cầu các nhà tuyển 
dụng khai thuế tuyển dụng, báo cáo lương, và 
ký quỹ thuế lương cho EDD qua phương tiện 
điện tử. Xin ghé vào E-file and E-pay Mandate 
for Employers (edd.ca.gov/EfileMandate) để 
biết thêm thông tin. 

Quý vị có thể khai và trả trên mạng bằng 
e-Services cho Doanh Nghiệp để đáp ứng yêu 
cầu này e-Services 
for Business

. Để ghi danh, xin ghé vào
 (edd.ca.gov/e-Services_for_ 

Business.htm).

EDD có các buổi hội thảo thuế để quý vị tìm hiểu về các yêu cầu báo cáo của tiểu bang và liên bang 
cũng như luật lao động của California. Xin ghé vào Payroll Tax Seminars

(seminars.edd.ca.gov/payroll_tax_seminars) hoặc gọi 1-888-745-3886. 

TIỂU BANG CALIFORNIA

CƠ QUAN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
VÀ LAO ĐỘNG

BỘ PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM

EDD là nhà tuyển dụng/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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Nhà Tuyển Dụng California có trách nhiệm gì?
 

Ghi danh với EDD 
Nếu quý vị vận hành một doanh nghiệp và 
tuyển dụng từ một nhân viên trở lên, quý vị 
phải ghi danh là nhà tuyển dụng với chúng 
tôi khi quý vị trả lương hơn $100 mỗi tam cá 
nguyệt theo lịch. 

Khi đã ghi danh, EDD sẽ chỉ định cho quý vị 
một số trương mục thuế lương cho nhà tuyển 
dụng. Quý vị sử dụng số trương mục này bất 
kỳ khi nào quý vị liên lạc với EDD và ghi chú 
trên tất cả các tài liệu thuế lương của EDD. 

Xin ghé vào Payroll Taxes (edd.ca.gov/ 
Payroll_Taxes) để biết thêm thông tin. 

Các Khoản Tiền Phải Trả 
Nhà Tuyển Dụng Trả: 
� Thuế Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) 
� Thuế Huấn Nghiệp Tuyển Dụng (ETT) 

Thuế UI và ETT đến hạn phải đóng mỗi tam cá 
nguyệt, nhưng có thể đóng thường xuyên hơn. 

Nhà tuyển dụng giữ lại từ chi phiếu 
lương của nhân viên và gửi cho: 
� Thuế Bảo Hiểm Khuyết Tật Tiểu Bang (SDI) 
� Thuế Lợi Tức Cá Nhân California (PIT) 

Những ngày tới hạn ký quỹ giữ lại thuế 
California một phần dựa vào các yêu cầu ký 
quỹ của liên bang. Xin ghé vào Required 
Filings and Due Dates (edd.ca.gov/Payroll_ 
Taxes/Required_Filings_and_Due_Dates. 
htm) để biết thêm thông tin hoặc California 
Employer’s Guide (DE 44) (PDF). 

Nộp: Ký Quỹ Thuế Lương (DE 88ALL). 
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Nộp Báo Cáo
 

Nhà tuyển dụng phải cân đối tổng tiền lương 
phải chịu thuế lương California với các khoản 
tiền trả trong suốt tam cá nguyệt. 

Nộp Bằng Phương Tiện Điện Tử: Đóng 
Góp Thuế Mỗi Tam Cá Nguyệt và Báo 
Cáo Lương (DE 9) 

Nhà tuyển dụng phải báo cáo thông tin về 
lương của nhân viên và khoản giữ lại mỗi tam 
cá nguyệt. 

Nộp Bằng Phương Tiện Điện Tử: Đóng 
Góp Thuế Mỗi Tam Cá Nguyệt và Báo 
Cáo Lương (Tiếp Theo) (DE 9C) 

Nhà tuyển dụng phải báo cáo tất cả nhân 
viên mới và nhân viên được thuê lại trong 
vòng 20 ngày kể từ ngày họ bắt đầu làm việc. 

Nộp Hồ Sơ: Report of New 
Employee(s)(DE 34) (PDF) 

Các pháp nhân doanh nghiệp và chính phủ 
phải báo cáo tất cả nhà thầu tự do cần nộp 
Form 1099-NEC hay Form 1099-MISC của liên 
bang cho EDD trong vòng 20 ngày kể từ ngày 
trả tiền hoặc ký hợp đồng trị giá từ $600 trở 
lên. 

Nộp Hồ Sơ: Report of Independent 
Contractor(s) (DE 542) (PDF) 

e -Dịch Vụ cho Doanh Nghiệp 
Nhanh Chóng, Dễ Dàng, và An Toàn
 

Các Dịch Vụ esau đây có sẵn trên mạng:
 

 Tham Gia: 

• Tạo tên sử dụng và mật khẩu để quản lý
trương mục thuế lương của nhà tuyển
dụng.

 Ghi Danh: 

• Lấy số trương mục thuế lương cho nhà
tuyển dụng.

 Khai và Đóng Thuế: 

• Khai thuế/báo cáo thuế sau đây:

9DE 9 
9DE 9C 
9DE 34 
9DE 542 

• Trả DE 88 và các khoản thuế theo quy
định, sử dụng:

9Chuyển Khoản Điện Tử (EFT) để
chuyển tiền từ trương mục ngân 
hàng của quý vị tới trương mục của 
tiểu bang. 

9Thẻ tín dụng thông thường. 

 Xem và Thay Đổi: 

• Xem, điều chỉnh, và in hồ sơ khai thuế/báo
cáo lương.

• Xem và cập nhật thông tin của trương mục.

• Xem biểu thuế lương hiện tại và ba năm trở
lại đây.

• Đóng và mở lại trương mục thuế lương cho
nhà tuyển dụng.

 Các Tính Năng Bổ Sung: 

• Nộp hồ sơ thu tiền phúc lợi Bảo Hiểm Thất
Nghiệp (UI) hoặc phản đối tỷ lệ UI.

• Nộp Power of Attorney (POA) Declaration 
(DE 48) (PDF).

Để biết thêm thông tin, xin ghé vào 
e -Services for Business 

(edd.ca.gov/e-Services_for_ 
Business.htm).

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/đại lý trả lương để nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo, và các khoản tiền trả.
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