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 سھم مشارکت

ترین لحظات زندگی دھد تا برای برخی از مھماجازه می Oregonبرنامھ جدیدی کھ بھ کارمندان 
 .گذارند، مرخصی با حقوق بگیرندکھ بر خانواده، سالمت و ایمنی ما تأثیر می

 شود؟مشارکت چیست و چھ زمانی شروع میمنظور از سھم 
سھم مشارکت خود را پرداخت  Paid Leave Oregon، برای حمایت از 2023ژانویھ  1کارکنان و کارفرمایان از تاریخ 

 .خواھند کرد

 شود؟از این سھم مشارکت برای چھ مواردی استفاده می
 مزایای مرخصی با حقوق برای کارکنان

حمایت از کارفرمایان کوچک زمانی کھ کارکنان آنھا از مرخصی با حقوق استفاده سھم مشارکت برای 

 کنند مدیریتمی

.سھم مشارکت درصدی از دستمزدھا است  مبلغ سھم مشارکت چقدر است؟
 .دالر است 132,900از دستمزد تا سقف % 1برابر با  2023نرخ سھم مشارکت برای سال 

از نرخ سھم مشارکت% 60کارکنان   شود؟و کارکنان تقسیم می سھم مشارکت چگونھ بین کارفرمایان
 کنند، و کارفرمایانشده را پرداخت میتعیین

دالر برای این دستمزد پرداخت  4دالر و کارفرما  6دالر دستمزد داشتھ باشد، کارمند  1,000عنوان مثال، اگر یک کارمند بھ .40%
 .ود سھم کارمندانشان را در قالب مزایا بپردازندتوانند بھ انتخاب خکارفرمایان می .کندمی

  ھستند؟ Paid Leave Oregonکدام کارفرمایان و کارمندان ملزم بھ شرکت در برنامھ 
ای ھای قبیلھحکومت .ای، ملزم بھ شرکت در برنامھ مرخصی با حقوق ھستندھای فدرال و قبیلھھمھ کارفرمایان، بھ جز حکومت

 .خود از طریق این برنامھ پوشش ارائھ دھندتوانند بھ انتخاب می

کارمندان  .ھستند Paid Leave Oregonای، ملزم بھ شرکت در برنامھ ھای فدرال و قبیلھھمھ کارمندان، بھ جز کارمندان حکومت
فرما و پیمانکاران خویشافراد  .ای آنھا پوشش را انتخاب کرده باشدکنند کھ حکومت قبیلھای در صورتی شرکت میھای قبیلھحکومت

 .توانند شرکت کنندمستقل نیز می

ملزم بھ) کارمند 25کمتر از (کارفرمایان کوچک   چھ حمایتی برای کارفرمایان کوچک در دسترس است؟
  .پرداخت سھم مشارکت کارفرما نیستند

.وزارت کار ھر سال کارفرمایان را از کوچک یا بزرگ بودن مطلع خواھد کرد
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کند، در ھای جایگزینی کارمندی کھ مرخصی با حقوق دریافت میھای بالعوض برای کارفرمایان کوچک برای کمک بھ ھزینھکمک
را ) دالر 30,000مجموعا (کارمند در سال  10برای ھر کارمند برای حداکثر دالر  3,000ھای مالی تا سقف کمک .دسترس است

شوند کھ بھ مدت دو سال سھم مشارکت کارفرما را کنند متعھد میکارفرمایان کوچکی کھ کمک ھزینھ دریافت می .دھدپوشش می
 .بپردازند

 
ت، مالیات بر حقوق و دستمزد سھم مشارک  شوند؟دستمزدھا و سھم مشارکت چگونھ بھ وزارتخانھ گزارش می

کارفرمایان سھم مشارکت مرخصی با حقوق کارمندان را از  .شودھای ترکیبی حقوق و دستمزد گنجانده میدر فرم 2023است و از ژانویھ 
ھم سھم کنند و از طریق فرآیند گزارش ترکیبی حقوق و دستمزد، سپس کارفرمایان دستمزدھا را گزارش می .دستمزد کسر خواھند کرد

 .مشارکت کارمند و ھم سھم کارفرما را پرداخت خواھند کرد

برای   آیا برای کارکنانی کھ در چندین ایالت زندگی می کنند یا کار می کنند، مشارکت الزم است؟
کنند، پرداخت سھم مشارکت الزامی است، حتی اگر کارمندان در ایالت دیگری زندگی کنند یا کار می Oregonکارکنانی کھ عمدتاً در 

 .کنندکنند سھم مشارکت پرداخت نمیطور کامل در ایالت دیگر کار میکھ بھ Oregonساکنان  .گھگاه در ایالت دیگر کار کنند

وزارت کار ھم سھم مشارکت   بیکاری دارد؟سھم مشارکت مرخصی با حقوق چھ تفاوتی با مالیات بیمھ 
Paid Leave Oregon ھای برنامھ آورده شده استھا و تفاوتدر زیر برخی از شباھت .کندھای بیمھ بیکاری را تعیین میو ھم مالیات. 

 
 مالیات بیمھ بیکاری Paid Leave Oregonسھم مشارکت 

استفاده از مزایای کارفرما مرتبط نرخ بھ  .نرخ سھم یکسان برای ھمھ کارفرمایان
 .نیست

نرخ بھ استفاده از مزایای کارفرما مرتبط  .ھای مالیاتی متفاوت برای کارفرمایاننرخ
 .است

 .شودمینوامبر تعیین  15ھای مالیات و پایھ دستمزد مشمول مالیات ساالنھ تا نرخ .شودنوامبر تعیین می 15نرخ سھم مشارکت و حداکثر دستمزد ساالنھ تا 

 .شودمالیات فقط توسط کارفرمایان پرداخت می .شودسھم مشارکت توسط کارکنان و کارفرمایان پرداخت می
 .مالیات بر اساس دستمزد کارمندان است .سھم مشارکت بر اساس دستمزد کارمندان است

 .شودگزارش ترکیبی حقوق و دستمزد پرداخت می مالیات از طریق .شودسھم مشارکت از طریق گزارش ترکیبی حقوق و دستمزد پرداخت می

 .توانند بھ جای پرداخت مالیات، مزایایی را پرداخت کنندبرخی از کارفرمایان می .ای برای پرداخت جبرانی از طرف کارفرمایان وجود نداردھیچ گزینھ

دھی و پرداخت سھم مشارکت جریمھ و بھره برای بابت تأخیر در گزارش
 .گیردعلق میکارفرمایان ت

دھی و پرداخت سھم مشارکت جریمھ و بھره برای کارفرمایان بابت تأخیر در گزارش
 .گیردتعلق می

 
توانند بلھ، کارفرمایان می آیا جایگزینی برای طرح مرخصی با حقوق دولتی برای کارفرمایان وجود دارد؟ 

شده توسط برنامھ مرخصی با ارائھ برای استفاده از طرح معادل خود برای ارائھ مزایایی درخواست بدھند کھ برابر یا بیشتر از مزایای 
ا ملزم بھ دھند، امکارفرمایان با طرح معادل مصوب ھمچنان دستمزد را از طریق گزارش حقوق و دستمزد ارائھ می .حقوق دولتی است

 https://paidleave.oregon.govصورت آنالین در آدرس ھای معادل بھاطالعات مربوط بھ طرح .پرداخت سھم مشارکت نیستند
 .موجود است
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