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Tác động đến nhân viên và chủ doanh 
nghiệp

Sở Thuế sẽ theo dõi việc doanh nghiệp trả tiền 
lương, tiền hưu bổng và giữ thuế cho nhân viên 
cũng như thông tin về số lượng nhân viên, mức 
lương được trả và số giờ làm việc. Sở Thuế sẽ áp 
dụng hình phạt đối với chủ doanh nghiệp nào trốn 
tránh hoặc không thực hiện nghĩa vụ này.

www.youraccountingpartners.com.au1 Westlink Court, BTP Westlink 
Green, Darra QLD 4076

1300 74 00 66 0490 380 307

hello@youraccountingpartners.com.au

Single Touch Payroll-STP

Từ ngày 01/7/2019, Sở Thuế bắt đầu áp dụng các thay 
đổi liên quan đến việc báo cáo lương bổng chi trả cho 
nhân viên cho tất cả doanh nghiệp có thuê mướn nhân 
viên.
 
Trước đây, Đạo luật này chỉ áp dụng cho các chủ 
doanh nghiệp mướn 20 nhân viên trở lên trong khoảng 
thời gian 10 tháng liên tục hoặc hơn. Kể từ ngày 
01/07/2019, Đạo luật này sẽ được áp dụng cho tất cả 
các chủ doanh nghiệp, bất kể số lượng nhân viên được 
mướn.
 
Với thay đổi này, chủ doanh nghiệp sẽ phải báo cáo 
các thông tin về lương bổng trả cho nhân viên ngay 
sau  mỗi chu kỳ lương. Chu kỳ lương vẫn không thay 
đổi- có thể là hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng 
tháng.

    Giới thiệu về Single Touch Payroll (STP)

Nếu chủ doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa 
vụ giữ thuế cho nhân viên thì sẽ không được tính 
chi phí lương nhân công vào các khoản khấu trừ khi 
khai thuế.

Nhân viên có thể xem được các thông tin về tiền 
thuế giữ lại và tiền hưu bổng lũy kế đến thời điểm 
hiện tại thông qua tài khoản MyGov

o   Nếu bạn chưa có tài khoản MyGov, bạn chỉ cần mở tài khoản 
và truy cập bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email
o   Tuy tài khoản MyGov không bắt buộc nhưng bạn nên mở tài 
khoản này để có thể xem các thông tin về lương, thuế và hưu 
bổng.
o   Một khi tài  khoản MyGov được lập, bạn có thể liên kết tài 
khoản MyGov với dịch vụ trực tuyến của ATO để xử lý tiền thuế 
và thông tin về Hưu bổng.

Mỗi lần chủ doanh nghiệp trả tiền lương, các thông 
tin về thuế giữ lại và hưu bổng của nhân viên sẽ 
được cập nhật lên Sở Thuế.

o   Thông thừơng thông tin sẽ được cập nhật sau vài ngày. Do 
đó, đôi khi thông tin trên tài khoản MyGov có thể sẽ sai lệch so 
với thông tin trên Payslip- bảng chi tiết tiền lương
o   Thông tin lũy kế là tổng số tiền được trả tính từ Đầu năm tài 
chính đến thời điểm hiện tại.

Chủ doanh nghiệp không bắt buộc phải cung cấp 
Payment Summary vào cuối năm tài chính nữa.

o   Payment Summary giờ đây sẽ có thể xem được từ tài khoản 
MyGov vào cuối năm tài chính
o   Trong trường hợp chủ doanh nghiệp của bạn đã áp dụng 
STP, vui lòng liên hệ với chủ doanh nghiệp để lấy Payment 
summary cho năm tài chính 2017-2018
o   Payment Summary sẽ được gọi là Income Statement
o   Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến tài khoản MyGov khi thông 
tin đã sẵn sàng để bạn hoặc kế toán viên của bạn kê khai thuế 
cuối năm.

Bạn có thể xem thông tin Hưu bổng được trả thông 
qua tài khoản MyGov.

o   Chủ doanh nghiệp sẽ thông báo cho bạn biết tiền hưu bổng 
họ phải đóng cho bạn là bao nhiêu
o   Quỹ hưu bổng của bạn sẽ thông báo cho bạn biết số tiền hưu 
bổng chủ doanh nghiệp đã đóng cho bạn.
o   Tiền hưu bổng có thể được đóng bất cứ lúc nào, tuy nhiên ít 
nhất là hằng quý. Chủ doanh nghiệp có thể đóng tiền hưu bổng 
cho nhân viên sớm hơn nếu muốn.
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Single Touch Payroll-STP

Chủ doanh nghiệp phải đảm bảo cập nhật thông tin 
liên lạc của doanh nghiệp lên Sở Thuế

Những việc cần làm:

Chủ doanh nghiệp nên hỏi các đơn vị cung cấp 
phần mềm khi nào thì phần mềm STP hoàn thiện

o   Chủ doanh nghiệp có thể tiếp tục dùng phần mềm hiện hữu 
và cập nhật thêm chức năng STP
o   Một vài đơn vị cung cấp phần mềm hiện chưa hoàn thiện các 
chức năng STP. Chủ doanh nghiệp nên liên lạc với họ xem thử 
họ có được Sở Thuế ưu tiên cho trì hoãn ứng dụng hay không 
và nếu có thì được trì hoãn đến khi nào.

Kế toán viên cũng có thể xem các thông tin STP của 
nhân viên.

o   Kế toán viên có thể xem báo cáo về lương bổng thông qua 
phần mềm STP
o   Kế toán viên có thể xem Income Statement để khai thuế cho 
chủ doanh nghiệp

Những điều chủ doanh nghiệp cần lưu ý trước khi 
bắt đầu ứng dụng STP

o   Đảm bảo nhân viên, đặc biệt là nhân viên phụ trách lĩnh vực 
nhân sự của doanh nghiệp nắm rõ về STP
o   Kiểm tra liệu nhân viên có được trả lương theo đúng luật hay 
không
o   Kiểm tra liệu tiền hưu bổng của nhân viên có được tính và trả 
theo đúng luật hay không
o   Kiểm tra liệu bạn có xử lý các khoảng trả vượt mức chính xác 
hay không
o   Kiểm tra thông tin của nhân viên bao gồm tên, địa chỉ, ngày 
sinh có chính xác hay không

Trong tương lai chủ doanh nghiệp có thể yêu cầu 
nhân viên điền vào các tờ đơn trực tuyến, bao gồm 
– Khai báo Mã số thuế, Tờ đơn cung cấp thông tin 
quỹ Hưu bổng và Tờ khai thuế giữ lại

Chúng tôi có thể giúp được gì cho bạn?

Nếu bạn đang lo lắng làm sao để thực hiện nghĩa vụ 
này đối với Sở Thuế, hãy đến với Công ty Your 
Accounting Partner, chúng tôi rất hân hạnh được hỗ 
trợ quý chủ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ 
này.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Giữ sổ và Kê khai 
thuế sử dụng các phần mềm kế toán điện toán, đảm 
bảo tính chính xác và hiệu quả cao.

Chủ doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Kế toán viên 
báo cáo về STP lên Sở Thuế

  Xin vui lòng gọi đến số điện thoại

 1300 74 00 66 hoặc email 

support@youraccountingpartners.com.au 

để được tư vấn thêm.


