HƯỚNG DẪN NHANH CỦA WORKDAY
LỰA CHỌN THUẾ THU NHẬP LIÊN BANG
1. Chọn bảng công việc Pay (Thanh toán).
2. Chọn Withholding Elections (Lựa chọn thuế thu nhập).

3. Các nhân viên hiện tại sẽ nhìn thấy các lựa chọn thuế
thu nhập liên bang đang có của họ và một nút Update
(Cập nhật).
4. Để thay đổi lựa chọn thuế thu nhập liên bang, chọn
Update (Cập nhật), và trên trang kế tiếp, chọn OK.
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1

5. Các nhân viên mới nên hoàn thành phần W-4 Data (Dữ
liệu W-4) bằng cách điền vào dữ liệu thuế thu nhập
liên bang:
•

•

•
•

•

•
•

Chọn hộp kiểm Nonresident Alien (Người nước
ngoài không cư trú) nếu tình trạng thuế và công
việc của bạn là Người nước ngoài không cư trú.
Nếu họ của bạn khác với họ được ghi trên thẻ An
sinh xã hội, hãy chọn Last name differs from SS
(Họ không giống trên thẻ An sinh xã hội).
Marital Status (Tình trạng hôn nhân): Chọn Single
(Độc thân) hoặc Married (Đã kết hôn).
Number of Allowances (Số trợ cấp) được yêu cầu
phải lấy từ bảng tính hiện hành trên các hướng
dẫn về Mẫu đơn W-4.
Xác định bất kỳ Additional Amount (Khoản tiền
phụ trội) mà bạn muốn giữ lại từ mỗi khoản tiền
lương.
Nếu bạn đang yêu cầu tình trạng miễn thuế, chọn
hộp kiểm Exempt (Miễn thuế).
Chọn hộp kiểm Agree (Đồng ý) để xác nhận rằng
bạn đồng ý với tuyên bố thông báo pháp lý và và
đồng ý ký vào tài liệu này bằng chữ ký điện tử.

6. Chọn OK.

7. Quá trình nay đã hoàn tất.

Liên kết đến hướng dẫn người dùng: https://isc.uw.edu/user-guides/federal_withholding_elections/
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