Công ty Lam Sin tra lai tien thuế levy cho công nhân VN

CAMSA - ngày 4/12/2009.

LTS: Chính phủ Malaysia quyết định miễn thuế Levy cho công nhân nước ngoài từ tháng tư
năm 2009. Tuy nhiên phần lớn các công ty không thi hành theo chính sách mới. Công nhân đã
tìm đến văn phòng nhờ can thiệp.

Tập thể 5 nữ công nhân Việt Nam hân hoan bày tỏ lời cảm ơn tới văn phòng
Tenaganita-CAMSA vì đã giúp đỡ để chủ sử dụng không còn trừ thuế Levy của họ nữa.

Số công nhân này làm cho Lam Sin-một doanh nghiệp may từ năm 2007, trong suốt thời gian
qua công ty ít việc nên lương rất thấp. Hàng tháng họ chỉ lĩnh số tiền RM438 lương cơ bản, sau
khi trừ thuế chỉ còn lại RM338. Công nhân phàn nàn “Chán lắm, chúng em chỉ muốn về nhà
thôi mà chủ không cho về”. Một chị khác tâm sự “chúng tôi sang đây mong kiếm chút tiền để
cho con ăn học, thế mà công ty lại không có giờ làm thêm, chúng tôi phải tiết kiệm lắm, mỗi
tháng chỉ được tiêu RM50 để mua rau và đậu, còn tất cả tiền là dành dụm gửi về cho con ăn
học…”.

Khoảng giữa tháng 11 những chị công nhân này sang văn phòng nhờ can thiệp vì chủ sử dụng
vẫn trừ thuế Levy vào lương của họ, sau khi tiếp xúc và trao đổi văn phòng đã giúp thảo cho họ
một lá thư để trình Ban Giám Đốc công ty yêu cầu xem xét ngừng trừ khoản thuế này.

Ba tuần trôi qua, hành động nhỏ tận tâm của văn phòng đã mang lại niềm vui và ý nghĩa lớn lao
cho nhóm chị công nhân này. Họ thay nhau nói lời cảm ơn tới văn phòng “Chúng em vui lắm vì
chủ không còn trừ thuế của chúng em nữa. Chúng em cảm ơn chị vì nhờ có chị gúp đỡ thì mới
được thế này”.
Cũng tương tự như thế, nhóm 6 chị em làm cho một bệnh viện gần biên giới Thái Lan và một
vài công ty ở Johor cũng được chủ sử dụng ngừng cắt thuề sau khi có công văn trợ giúp từ phía
văn phòng Tenaganita-CAMSA.
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