
  

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 

ADP so với Workday  
SO SÁNH PHIẾU LƯƠNG 

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. 

 



ADP so với Workday – So sánh phiếu lương 

 

 

  

ADP (kết thúc vào 31/3/2022) Workday (bắt đầu vào 1/4/2022) 

1. Thông tin nhân viên 
Tên và địa chỉ 

2. Kỳ lương 
Ngày bắt đầu kỳ, Ngày kết thúc kỳ và Ngày trả lương 

3. Thông tin công ty 
Tên và địa chỉ công ty 

4. Miễn thuế/Phụ cấp 
Tình trạng hôn nhân và số lượng miễn thuế/trợ cấp tiểu bang và liên bang 

5. Tổng thu nhập 
Bao gồm các khoản thu nhập thường xuyên cũng như thu nhập từ tiền 
thưởng, tiền hoa hồng, tiền ngoài giờ, v.v.. trong kỳ lương và tổng số tiền 
tích lũy từ đầu năm đến nay 

6. Các khoản khấu trừ theo luật định 
Thuế thu nhập liên bang, Thuế an sinh xã hội và Thuế Medicare 

7. Các khoản khấu trừ khác 
Bao gồm nha khoa, y tế, mắt, 401K, v.v.. 

8. Tiền lương thực nhận 
Tổng số tiền lương (thu nhập trừ các khoản khấu trừ) cho kỳ lương hiện tại.  

9. Tiền lương chịu thuế 
Trong khi ADP chỉ liệt kê các khoản lương chịu thuế liên bang cho kỳ lương 
tương ứng, thì Workday liệt kê các khoản lương chịu thuế liên bang, tiểu 
bang, OASDI (Chương trình Bảo hiểm người già, người sống sót và người 
khuyết tật) và Medicare cho cả kỳ lương tương ứng và số tiền lũy tích từ đầu 
năm đến nay. 

10. Các phúc lợi khác / Kế hoạch nghỉ phép 
Có trả lương thời gian nghỉ và ngày lễ. 

11. Thông tin thanh toán 
Chi tiết về (các) tài khoản ngân hàng nhận lương. 


