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Oregon Giảm mức Thuế Thất Nghiệp cho năm thuế
2022
Ngày 29 tháng 10 năm 2021 (Salem, OR) – Bộ Việc làm có tin tốt cho các doanh nghiệp
Oregon đang đóng góp vào quỹ tín thác Bảo hiểm Thất nghiệp (UI). Oregon đang hạ mức thuế
trả lương xuống mức trung bình là 1,97 % (biểu mẫu thuế số ba) cho năm 2022.
Con số này giảm so với mức trung bình 2,26 phần trăm (biểu mẫu thuế số 4) vào năm 2021.
Dự luật Hạ viện 3389 cho phép Oregon giảm mức thuế khi các bang khác đang tăng mức thuế
thất nghiệp và tiếp tục vay vốn.
Ở Oregon, tiểu bang gửi tiền thu được từ thuế trả lương của tiểu bang vào một quỹ tín thác
được sử dụng để trả trợ cấp thất nghiệp cho những công nhân Oregon bị thất nghiệp. Quỹ tín
thác của Oregon, đang trên đà duy trì khả năng thanh toán qua cuộc suy thoái tiếp theo, là một
trong những quỹ lành mạnh nhất trên toàn quốc. Điều này là do cơ cấu thuế “tự cân đối” được
sử dụng để tài trợ cho nó. Cơ cấu thuế “tự cân đối” của Oregon dựa trên hai thành phần chính:
1. Sự vận hành giữa tám biểu thuế: Khi biểu thuế thay đổi, tất cả người sử dụng lao động
sẽ chuyển sang biểu thuế đó trong năm. Lịch trình thuế của Oregon được thiết kế để
cung cấp đủ dự trữ trong quỹ tín thác để trang trải 18 tháng thiếu hụt. Oregon giảm các
loại thuế này khi nền kinh tế yếu kém và sau đó tăng chúng trong thời gian phục hồi để
bù vào quỹ tín thác. Biểu thuế số 4 đã được coi là một sự cân bằng.
2. Assigning Chỉ định cho một cá thể doanh nghiệp một mức thuế trong biểu thuế hàng
năm dựa trên ‘mức phí tổn thất’ riêng của họ: ‘mức phí tổn thất’ dựa trên số lượng nhân
viên cũ tiếp tục nhận trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp. Nếu một doanh nghiệp sa thải một
số lượng lớn nhân viên, mức phí tổn thất của họ sẽ tăng lên và thuế thất nghiệp của họ
sẽ tăng vào năm sau.
Nhận thức được những khó khăn mà những doanh nghiệp phải trải qua trong đại dịch và vai trò
quan trọng của họ đối với sự phục hồi của tiểu bang, Cơ quan lập pháp Oregon đã thông qua
Dự luật Hạ viện 3389 và Thống đốc đã ký thành luật vào ngày 27 tháng 7 năm 2021. Luật mở

rộng những nỗ lực không ngừng để giúp những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch và dự
kiến sẽ tiết kiệm cho các doanh nghiệp ở Oregon 2,2 tỷ đô la trong 10 năm tới.
HB 3389 cung cấp ba loại giảm thuế bảo hiểm thất nghiệp (UI) cho các doanh nghiệp ở
Oregon. Đầu tiên, nó thay đổi cách tính biểu thuế Bảo Hiểm Thất Nghiệp trên toàn tiểu bang,
kéo dài “thời kỳ xem xét lại lại” cho Quỹ Cân Xứng Tỷ lệ phần trăm (Fund Adequacy
Percentage Ratio FAPR) từ 10 lên 20 năm và bỏ qua các năm 2020 và 2021 ra khỏi 20-năm
thời-kỳ-xem xét lại. Mục tiêu là bổ sung Quỹ Tín thác UI đủ để chống chọi với một cuộc suy
thoái đáng kể, tương tự như cuộc Đại suy thoái. Nếu không có sự điều chỉnh của HB 3389, tiểu
bang sẽ phải kết hợp suy thoái vì đại dịch vào "các mục tiêu tiết kiệm" cho Quỹ Tín thác bảo
hiểm Thất Nghiệp. Dự luật đã giúp giảm mức thuế dự kiến cho năm 2022 từ biểu thuế số 4
xuống biểu thuế số 3.
Đối với những cá thể doanh nghiệp, HB 3389 giữ nguyên mức phí tổn thất được sử dụng để
xác định mức thuế thất nghiệp năm 2020 của họ để xác định tỷ lệ của họ cho năm 2022 - 2024.
Điều này bảo vệ doanh nghiệp khỏi tác động của đại dịch, khi nhiều người phải cho nhân viên
của họ đi hoặc giảm giờ để đáp ứng trên toàn tiểu bang các biện pháp phòng ngừa để an toàn.
HB 3389 giữ cho thuế thất nghiệp của họ không đi đến kết quả là bị tăng lên.
Ngoài ra, HB 3389 còn cho phép các doanh nghiệp hội đủ điều kiện hoãn đến một phần ba thuế
Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) năm 2021 của họ cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, mà không bị
cộng dồn lãi suất hoặc tiền phạt đối với số tiền trả chậm. Nó cũng cho phép một số doanh
nghiệp được miễn trả hoàn toàn hoặc một phần trách nhiệm thuế được hoãn lại của họ dựa
trên mức thuế UI gia tăng của họ từ năm 2020 đến năm 2021.
Bộ sẽ gửi thông báo mức thuế riêng của năm 2022 cho doanh nghiệp vào Thứ Hai, ngày 15
tháng 11 năm 2021. Bất kỳ doanh nghiệp nào chưa nhận được thông báo của họ trước ngày 22
tháng 11 năm 2021, hãy liên hệ với Bộ phận Thuế của Bộ Việc tại
OED_Taxinfo_User@oregon.gov hoặc gọi 503-947-1488. Do khối lượng cuộc gọi dự kiến cao,
các doanh nghiệp có thể nhận được phản hồi nhanh hơn bằng cách gửi email cho bộ Việc làm.
Có thêm thông tin trên trang web của chúng tôi tại employer taxes webpage.
Các doanh nghiệp có thể yêu cầu thông tin này bằng một ngôn ngữ khác bằng cách gửi yêu
cầu đến OED_Taxinfo_User@oregon.gov.
###
Chương trình cơ hội công bằng— Các hỗ trợ và phục vụ có sẵn đáp ứng theo yêu cầu của những cá
nhân khuyết tật . liên lạc: (503) 947-1794. Cho những người khiếm thính xin gọi số 711 Dịch vụ chuyển
tiếp viễn thông (Telecommunications Relay Services).

