John Pham & Co.
Tax- Accounting & Financial Services
14541 BROOKHURST STREET, SUITE C1
WESTMINSTER, CA 92683
Tel. (714) 531-3637 * Fax (714) 531-3633
Email: info@csutax.com

Hơn 32 năm kinh nghiệm về thuế vụ và bảo hiểm.
Văn phòng Kế toán, Thuế Vụ & Bảo Hiểm John Pham
đã hoạt động từ năm 1982, mở cửa quanh năm,
bảo đảm sự an tâm khi quý vị đến với chúng tôi.



JPPayroll® Hảnh diện là một công ty Việt Nam đầu tiên viết lập
trình lương nhân viên ở Mỹ. Cung cấp mọi dịch vụ Làm Lương Nhân Viên
cho các doanh nghiệp ở California và khắp mọi tiểu bang ở Mỹ.

$30.00 /tháng + $5.00/nhân viên/tháng.







In check lương (paychecks & pay stubs) cho mỗi kỳ trả lương,
Báo cáo và trả thuế cho IRS & EDD sau khi trả lương.
Khai báo thuế mỗi ba tháng (quarterly): mẫu thuế 941, DE9, DE9c.
Báo cáo thuế 940, W-2 & W-3 cho IRS & SSA cuối năm.
In mẫu W-2 cho nhân viên đi khai thuế cuối năm.
Các báo cáo lương nhân viên rất đơn giản, rỏ ràng và dễ hiểu.

Quý vị chỉ báo cáo giờ làm việc và ký vào checks in sẵn mỗi kỳ
lương. Không phải làm gì thêm. JPPayroll® sẽ làm hết mọi việc.
 Những ưu điểm có thêm và hoàn toàn Miễn Phí có được từ JPPayroll®
khi các dịch vụ làm lương khác không cung cấp:







Chuyễn hồ sơ lương nhân viên đang làm qua JPPayroll® miễn phí.
Khai báo và trả tiền nợ (garnishment) hay cấp dưỡng con cái cho nhân viên
(child support) miễn phí.
Báo cáo và đại diện Audit về bảo hiểm lao động Workers Comp miễn phí.
Khai báo và giải quyết mọi thư từ của IRS và EDD gởi đến miễn phí.
Hướng dẫn thủ tục tránh bị nhân viên thưa kiện hoặc khi bị EDD kiểm toán.
Viết lập trình báo cáo lương nhân viên theo yêu cầu của từng công ty.

 Bảo Đảm 100% sự hài lòng về việc làm lương nhân viên của JPPayroll®




Miễn lệ phí cho tháng đầu tiên.
Hoàn trả lệ phí trong vòng 60 ngày.
Ngưng hợp đồng với JPPayroll® bất cứ lúc nào.

Để có thêm chi tiết liên lạc:

 (714) 531-3637 Office
 (714) 553-2404 Mobile

