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Mức thuế thất nghiệp của Oregon chuyển sang Phân hạng thuế số Bốn 

(Tax Schedule Four) cho năm 2021 

 

Ngày 13 tháng 11 năm 2020 (Salem, OR)-- Mức đóng thuế bảo hiểm thất nghiệp cho nhân 

công đối với những chủ doanh nghiệp phải chịu thuế tiền lương của Oregon sẽ chuyển sang 

phân hạng thuế số bốn cho năm 2021. Mặc dù phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 

lịch sử của Oregon, biểu thuế bảng lương năm 2021 là một sự thay đổi khiêm tốn so với biểu 

thuế năm 2020, với tỷ lệ trung bình là 2,26 phần trăm trên 43.800 đô là đầu tiên được trả cho 

mỗi nhân viên. 

Mức cụ thể mà mỗi doanh nghiệp sẽ trả theo phân hạng thuế mới tùy thuộc vào mức độ họ đã 

sử dụng hệ thống bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang trong ba năm qua. Có hai lý đó giải thích 

cho sự thay đổi khiêm tốn này trong phân hạng thuế lương của Oregon: 

1. Khoảng thời gian bao gồm đại dịch COVID-19 chỉ chiếm tám phần trăm trong khoảng 

thời gian ba năm được sử dụng để xác định mức thuế cho năm 2021 (từ ngày 1 tháng 7 

năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020).  

2. Hầu hết các khoản trợ cấp được trả ra ở Oregon trong thời kỳ suy thoái kinh tế này là 

các chương trình do liên bang tài trợ do Đạo luật CARES tạo ra, không phải trợ cấp thất 

nghiệp binh thường từ Quỹ Trust của Oregon.  

Ngay cả sau khi chi trả khoảng 1,8 tỷ đô là tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thường kể từ 

tháng 3, Quỹ Trust của Oregon, quỹ đã giữ cho Oregon vượt qua cuộc Đại suy thoái kinh tế và 

đang trên đà duy trì khả năng vượt qua cuộc suy thoái hiện tại, là một trong những quỹ mạnh 

nhất quốc gia. Điều này là do công thức thuế được sử dụng để tài trợ cho nó. Cơ cấu thuế của 

Oregon là tự cân đối, với hai phần chính: 

1. Sự di chuyển giữa tám phân hạng thuế: Khi phân hạng thuế thay đổi, tất cả doanh 

nghiệp sẽ chuyển sang phân hạng thuế đó. 

mailto:OED_Communications@oregon.gov


2. Các doanh nghiệp được ấn định mức thuế như thế nào trong vòng phân hạng thuế:  

Mức thuế của từng Doanh nghiệp tuỳ thuộc vào "xếp hạng kinh nghiệm" hoặc tỉ lệ phúc 

lợi, đo lường tỉ lệ mà nhân công của họ được nhận từ trợ cấp thất nghiệp. 

Tính đến ngày 4 tháng 11 năm 2020, 21 tiểu bang đã vay tổng cộng 40 tỷ đô la để trả trợ cấp 

bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên. Chi phí đi vay được chuyển cho các chủ doanh nghiệp và 

dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong một thời gian. Điều đó sẽ không phải là trường hợp ở Oregon. 

Trong khi các chủ doanh nghiệp ở các tiểu bang khác sẽ phải trả thêm thuế UI và các chi phí 

khác, thì người sử dụng lao động ở Oregon đã tiết kiệm được 685 triệu đô la tiền thuế trả lương 

trong thập kỷ qua thông qua thu nhập từ tiền lãi từ Quỹ UI Trust. 

Bộ Việc làm Oregon đã gửi thông báo đến các doanh nghiệp về mức thuế riêng của họ và 

khuyến khích các doanh nghiệp đợi cho đến khi họ nhận được thông báo riêng trước khi liên 

lạc với bộ Việc Làm để giải đáp thắc mắc. Bất kỳ doanh nghiệp nào chưa nhận được thông báo 

của họ trước ngày 20 tháng 11 năm 2020, có thể gửi email đến 

OED_Taxinfo_User@oregon.gov hoặc gọi 503-947-1488. Do số lượng cuộc gọi dự kiến sẽ lên 

cao, chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi qua email. Có thể tìm thấy 

thêm thông tin trên trang web về thuế sử dụng lao động của chúng tôi employer taxes webpage. 

Sở Việc làm Oregon đã gửi Thông báo mức Thuế năm 2021 qua đường bưu điện đến các 
doanh nghiệp vào ngày 13 tháng 11 năm 2020. Thông tin này cũng có bằng tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Nga và tiếng Việt. Nếu quý vị muốn yêu cầu thông tin này bằng một ngôn ngữ khác, vui 
lòng gửi yêu cầu tới OED_Taxinfo_User@oregon.gov. 
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Chương trình Cơ hội Bình đẳng - các hỗ trợ và phục vụ có sẵn theo yêu cầu cho các cá nhân bị khuyết 

tật. Liên lạc:  (503) 947-1794. Đối với những người bị điếc hoặc lãng tai, hãy gọi 711 Dịch vụ Chuyển tiếp 

Viễn thông. 
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