
  

TE: Bạn có thể thay đổi ảnh của mình mọi lúc bằng cách nhập Change My Photo (Thay đổi ảnh của tôi) vào thanh tìm kiếm. 

  

  

 

 

 
 

Hỗ trợ công việc của hội viên 

CẬP NHẬT KHẤU TRỪ THUẾ   

GHI CHÚ:  WORKDAY ĐANG LIÊN TỤC CẬP NHẬT CÔNG CỤ, VÌ VẬY TÍNH NĂNG HỖ TRỢ CÔNG 
VIỆC CÓ THỂ KHÔNG PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC NHỮNG GÌ BẠN THẤY TRONG WORKDAY. 

 



Cập nhật khấu trừ thuế 

GHI CHÚ 
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, các hội viên có thể cập nhật lựa 
chọn thuế tiểu bang và địa phương ngoài lựa chọn thuế liên 
bang.   

CẬP NHẬT KHẤU TRỪ THUẾ LIÊN BANG 

1. Nhấp vào biểu tượng Pay (Tiền lương) trên màn hình chính. 

 

2. Trong hộp Actions (Hành động), nhấp vào Withholding 
Elections (Lựa chọn khấu trừ). 

 

3. Lựa chọn khấu trừ thuế liên bang hiện tại của bạn sẽ được liệt 
kê bên dưới.  

 

4. Nhấp vào Update (Cập nhật).  

 

5. Xác minh/cập nhật Company (Công ty) và Effective Date (Ngày 
hiệu lực). Nhấp vào OK.  

 

6. Cập nhật biểu mẫu W-4 của bạn, bao gồm trường Marital Status 
(Tình trạng hôn nhân) bắt buộc.  

 
7. Nhấp vào I Agree (Tôi đồng ý).  

 
8. Nhấp vào OK.  

 



Cập nhật khấu trừ thuế 

 

GHI CHÚ 
Nếu tiểu bang của bạn không có thuế thu nhập tiểu 
bang, bạn không cần phải gửi lựa chọn khấu trừ thuế 
của tiểu bang.   

CẬP NHẬT KHẤU TRỪ THUẾ  
CỦA TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG 

1. Nhấp vào biểu tượng Pay (Tiền lương) trên màn hình chính. 

 

2. Trong hộp Actions (Hành động), nhấp vào Withholding 
Elections (Lựa chọn khấu trừ). 

 

3. Lựa chọn khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương hiện tại của 
bạn sẽ được liệt kê bên dưới. Nhấp vào tab State (Tiểu 
bang).  

 

4. Nhấp vào Update (Cập nhật).  

 
 

5. Xác minh/cập nhật Company (Công ty),Effective Date (Ngày 
hiệu lực) và State (Tiểu bang). Nhấp vào OK.  

 

6. Cập nhật biểu mẫu A-4 của tiểu bang bạn, bao gồm tất cả (các) 
trường bắt buộc.  

7. Nhấp vào OK.  

 


