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KHẢ NĂNG THUẾ 

Một chương trình mới cho phép người lao động ở Oregon được nghỉ có 
lương trong một số khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời có ảnh 
hưởng đến gia đình, sức khỏe và sự an toàn. 

Người lao động và các doanh nghiệp ở Oregon sẽ đóng góp cho chương trình 
Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Các khoản trợ 
cấp bắt đầu vào tháng 9 năm 2023. Các khoản trợ cấp Nghỉ phép có lương của 
Oregon sẽ phải chịu thuế nhưng các khoản thuế sẽ không tự động khấu trừ từ các 
lợi ích. Người lao động có thể yêu cầu khấu trừ thuế để trang trải các lợi ích chịu 
thuế. Cục Doanh Thu Oregon đã cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về cách 
xử lý thuế đối với các khoản đóng góp và lợi ích trong một bản ghi nhớ, được 
đăng trên trang web Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 

Tôi có cần phải đóng thuế cho các khoản trợ cấp nhận được từ chương 
trình Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon không? 

Có, các khoản trợ cấp Nghỉ phép có lương của Oregon phải chịu thuế và phải 
được báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân của quý vị. Số tiền chịu thuế 
khác nhau tùy thuộc vào hình thức nghỉ phép mà quý vị yêu cầu. Quý vị sẽ được 
cung cấp thêm thông tin về mức thuế phải chịu khi các phúc lợi được chi trả. 

Các khoản đóng góp cho Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon của tôi sẽ được 
khấu trừ trước thuế hoặc sau thuế? 

Các khoản đóng góp cho Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon của quý vị sẽ được khấu 
trừ sau thuế. Các khoản đóng góp cho Nghỉ Phép Có Lương sẽ không làm giảm 
thu nhập chịu thuế của quý vị. 

Chủ doanh nghiệp của tôi đã quyết định chi trả một phần (hoặc tất cả) 
đóng góp của nhân viên là 60% (của 1%). Phần mà chủ doanh nghiệp của 
tôi đang trả cho tôi có được coi là thu nhập không? 

Có, số tiền mà chủ doanh nghiệp chi trả cho khoản đóng góp Nghỉ Phép Có 
Lương của quý vị sẽ được coi là thu nhập và sẽ được cộng vào tiền lương chịu 
thuế của quý vị. Tuy nhiên, số tiền này sẽ không làm tăng khoản trợ cấp của quý vị 
cho Nghỉ Phép Có Lương ở Oregon. 
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Tôi có thể tìm số tiền đóng góp cho chương trình Nghỉ Phép Có Lương 
hàng năm của mình ở đâu? 

Doanh nghiệp của quý vị nên báo cáo số tiền đóng góp cho chương trình Nghỉ 
Phép Có Lương mà quý vị đã trả trong năm vào ô 14 của Mẫu W-2 của quý vị. 

Liệu chương trình Nghỉ phép Có Lương ở Oregon có gửi cho tôi Biểu Mẫu 
1099 cho biết tôi đã nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp trong năm không? 

Có, quý vị sẽ nhận được Mẫu 1099 vào cuối tháng 1 hàng năm. Mẫu 1099 sẽ bao 
gồm số tiền quý vị nhận được từ trợ cấp và bất kỳ khoản khấu trừ thuế liên bang 
hoặc tiểu bang nào từ năm trước. Sở Thuế Vụ và Sở Doanh Thu Oregon cũng sẽ 
nhận được một bản sao của Mẫu 1099. 

Vì chương trình Nghỉ phép Có Lương ở Oregon không tự động khấu trừ 
thuế thu nhập của liên bang và tiểu bang Oregon, tôi phải làm gì dể thuế 
được khấu trừ? 

Quý vị có thể yêu cầu khấu lưu thuế liên bang và tiểu bang thông qua đơn xin trợ 
cấp Nghỉ Phép Có Lương hoặc cập nhật khoản khấu lưu của quý vị thông qua tài 
khoản của quý vị trên Frances Online. Biểu mẫu khấu lưu cũng sẽ có sẵn vào 
tháng 9 năm 2023 khi các khoản trợ cấp bắt đầu. 

Nếu tôi- một chủ doanh nghiệp nhận được một khoản trợ cấp để giúp 
trang trải cho chi phí thuê nhân viên tạm thời hoặc các chi phí liên quan 
đến tiền lương khác trong thời gian người lao động nghỉ phép, khoản trợ 
cấp đó có phải là trợ cấp chịu thuế? 

Các khoản trợ cấp nói chung đều phải chịu thuế và cần phải được báo cáo là thu 
nhập cho doanh nghiệp của quý vị. Quý vị sẽ nhận được Biểu Mẫu 1099 vào cuối 
tháng 1 hàng năm, trong đó sẽ liệt kê tổng số tiền mà doanh nghiệp của quý vị 
nhận được từ các khoản trợ cấp từ năm trước. Sở Thuế Vụ và Sở Doanh Thu 
Oregon cũng sẽ nhận được một bản sao của Mẫu 1099. 
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