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Những khoản tiền không 
thể lấy từ quý vị (“sai áp 
lương”) để trả nợ 

 Chỉ đọc ấn phẩm này nếu quý vị sống ở Tiểu Bang Washington. 

 Quý vị có thể tìm thấy tất cả các tờ thông tin mà chúng tôi liên kết tới đây 

tại WashingtonLawHelp.org. 

Tôi có nên đọc ẩn phẩm này không?  

Có, nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc trả nợ và quý vị nghĩ rằng một người 

hoặc công ty quý vị nợ có thể kiện quý vị.  

Quý vị có thể lo lắng rằng bất cứ ai kiện quý vị có thể lấy tiền hoặc tài sản từ quý vị 

(“sai áp lương” của quý vị).  

Tôi sẽ tìm hiểu được gì khi đọc ấn phẩm này?  

Quý vị sẽ tìm hiểu những loại thu nhập và tài sản nào mà luật pháp bảo vệ khỏi bị các 

chủ nợ sai áp lương (người hoặc công ty quý vị nợ).  

Họ không thể lấy một số khoản tiền nhất định của quý vị để trả nợ, ngay cả khoản 

tiền mà tòa án tuyên bố quý vị nợ. Các khoản tiền này được “miễn”. 

 Có một vài trường hợp ngoại lệ đối với các khoản miễn trừ này đối với tiền 

cấp dưỡng con cái, các khoản vay cho sinh viên của liên bang và một số 

khoản nợ khác từ chính phủ liên bang.  

Thu nhập nào được miễn? 

 Đây là những trường hợp miễn trừ chung. Mỗi trường hợp đều khác nhau. 

Hãy trao đổi với luật sư về tình huống của quý vị. 

Không thể lấy những loại thu nhập hoặc tiền này từ quý vị để trả nợ: 
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 Phúc lợi khuyết tật và hưu trí An Sinh Xã Hội (trừ khi quý vị nợ tiền cấp 

dưỡng con cái, khoản vay cho sinh viên của liên bang hoặc nợ thuế liên bang) 

 Phúc lợi Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI) 

 Phúc lợi Hỗ Trợ Tạm Thời cho Gia Đình Khó Khăn (Temporary Assistance for 

Needy Families, TANF) (phúc lợi của tiểu bang) 

 Phúc lợi dành cho Người Cao Tuổi, Người Mù hoặc Người Khuyết Tật (Aged, 

Blind, or Disabled, ABD) (tình trạng khuyết tật ở tiểu bang) 

 Trợ Cấp Thất Nghiệp (trừ khi quý vị nợ tiền cấp dưỡng con con) 

 Phúc lợi của Bộ Cựu Chiến Binh (Veteran’s Administration, VA) (với một số 

trường hợp ngoại lệ đối với khoản tiền quý vị nợ chính phủ hoặc nợ tiền cấp 

dưỡng) 

 Các khoản vay cho sinh viên của liên bang 

 Tiền cấp dưỡng con cái mà quý vị nhận được 

 Hầu hết lương hưu 

 Tiền trong tài khoản ngân hàng của quý vị: 

o $2,500 được miễn nếu phán quyết duy nhất của quý vị là về khoản nợ 

tiền vay sinh viên tư nhân 

o $2,000 được miễn nếu phán quyết quý vị đang bị sai áp lương là khoản 

nợ tiêu dùng 

o $500 trong tài khoản ngân hàng của quý vị được miễn cho tất cả các 

khoản nợ khác (và thêm $1,000 tiền mặt, nâng tổng số tiền được miễn lên 

đến $1,500) 

Một số khoản tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ tự động được bảo vệ khỏi việc sai 

áp lương. Ngân hàng không thể lấy số tiền này từ tài khoản của quý vị khi ngân 

hàng nhận được lệnh sai áp lương.  

 Hầu hết các khoản sai áp lương là phán quyết đối với nợ tiêu dùng. Nợ 

tiêu dùng bao gồm các khoản nợ từ thẻ tín dụng, hóa đơn của bác sĩ, hóa 

đơn viện phí, hóa đơn tiện ích, hóa đơn điện thoại, các khoản vay cá nhân 
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từ ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng, các khoản nợ chủ nhà hoặc chủ 

nhà cũ hoặc bất kỳ khoản nợ nào khác cho mục đích cá nhân, gia đình 

hoặc hộ gia đình. 

 KHÔNG NÊN ĐẶT BẤT KỲ KHOẢN TIỀN NÀO KHÁC NGOÀI TIỀN TỪ PHÚC 

LỢI AN SINH XÃ HỘI HOẶC BỘ CỰU CHIẾN BINH VÀO TÀI KHOẢN NGÂN 

HÀNG nếu quý vị có thể tránh được.  

Mặc dù một số hoặc tất cả số tiền trong tài khoản của quý vị có thể được miễn trừ 

khỏi việc sai áp lương, ngân hàng có thể đóng băng số tiền trong tài khoản của quý vị 

cao hơn số tiền sau: 

 $1,000 được tự động miễn nếu phán quyết duy nhất của quý vị là về khoản 

nợ tiền vay sinh viên tư nhân 

 $1,000 được tự động miễn nếu quý vị đang bị sai áp lương đối với phán quyết 

là nợ tiêu dùng 

 $500 trong tài khoản ngân hàng của quý vị được miễn cho tất cả các khoản 

nợ khác (và thêm $1000 tiền mặt, với tổng số tiền miễn lên đến $1,500) 

 Ví dụ: Quý vị có $1,700 trong tài khoản ngân hàng của mình. Ngân hàng 

nhận được một lệnh sai áp lương từ chủ nợ đối với nợ tiêu dùng. Ngân 

hàng sẽ đóng băng $700 vì $1,000 được bảo vệ tự động. (Điều này có 

nghĩa là $1,000 sẽ vẫn còn trong tài khoản của quý vị và vẫn dùng được.) 

Khoản $700 còn lại vẫn được miễn vì $2,000 trong tài khoản ngân hàng 

được bảo vệ. Tuy nhiên, quý vị phải nộp biểu mẫu yêu cầu miễn trừ để 

giải phóng số tiền $700 còn lại. Hãy đọc Cách Yêu Cầu Miễn Trừ Tài Sản Cá 

Nhân. 

Việc sai áp lương từ tài khoản ngân hàng có thể gây ra séc lủng, lệ phí thấu chi và các 

khoản phí ngân hàng khác. Quý vị phải nộp biểu mẫu yêu cầu miễn trừ ngay lập tức 

để số tiền miễn trừ được hoàn trả vào tài khoản của quý vị. 

Hầu hết các khoản lương hưu đều được miễn trừ ngay cả sau khi quý vị nhận được 

chúng. Tuy nhiên, một số thì không. Đừng gửi séc lương hưu trực tiếp vào tài 

khoản ngân hàng, nếu quý vị có thể tránh được. Hãy xem liệu quỹ hưu trí có thể 

gửi séc qua đường bưu điện trực tiếp đến nhà của quý vị hay không. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
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Nếu chủ nợ cố lấy tiền từ tài khoản ngân hàng của quý vị, hãy gọi cho CLEAR 

theo số 1-888-201-1014 để được giúp đỡ. Ngoài ra, hãy đọc Cách Yêu Cầu Miễn 

Trừ Tài Sản Cá Nhân. 

Bao nhiêu tiền lương của tôi được miễn?  

Điều này phụ thuộc vào khoản nợ hoặc phán quyết là gì. 

Phán Quyết Tiêu Dùng: 

Nếu quý vị kiếm được ít hơn bất kỳ số tiền nào trong số này, thì không thể sai áp 

lương bất kỳ khoản tiền lương nào của quý vị: 

 $507.15 hàng tuần (gấp 35 lần mức lương tối thiểu theo giờ của tiểu bang, là 

$14.49/giờ)    

 $1,014.30 mỗi 2 tuần 

 $1,098.83 hai lần một tháng 

 $2,197.65 hàng tháng 

Ngay cả khi quý vị kiếm được nhiều hơn những số tiền này, quý vị vẫn có thể giữ 35 

lần mức lương tối thiểu theo giờ của tiểu bang hoặc 80% tiền lương sau thuế của 

quý vị, tùy theo số tiền nào nhiều hơn.  

 Tiền lương sau thuế là thu nhập của quý vị sau khi trừ các khoản khấu trừ 

bắt buộc. Các khoản khấu trừ bắt buộc bao gồm An Sinh Xã Hội, Medicare 

và thuế thu nhập liên bang 

Phán Quyết về Khoản Vay dành cho Sinh Viên Tư Nhân: 

Nếu quý vị kiếm được ít hơn những số tiền này, không thể sai áp lương bất kỳ khoản 

tiền lương nào của quý vị: 

 $877.00 hàng tuần (gấp 50 lần mức lương tối thiểu theo giờ cao nhất trong 

Tiểu Bang, là $17.54/giờ) 

 $1,754.00 mỗi 2 tuần 

 $1,900.17 hai lần một tháng 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
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 $3,800.33 hàng tháng 

Ngay cả khi quý vị kiếm được nhiều hơn những số tiền này, quý vị vẫn có thể giữ gấp 

50 lần mức lương tối thiểu hàng giờ cao nhất trong Tiểu Bang hoặc 85% tiền lương 

sau thuế của quý vị, tùy theo số tiền nào nhiều hơn. 

Phán Quyết Khác: 

Nếu quý vị kiếm được ít hơn những số tiền này, không thể sai áp lương bất kỳ khoản 

tiền lương nào của quý vị. 

 $253.75 hàng tuần 

 $507.50 mỗi 2 tuần 

 $549.80 hai lần một tháng 

 $1,099.58 hàng tháng 

Ngay cả khi quý vị kiếm được nhiều hơn những số tiền này, quý vị vẫn có thể giữ 35 

lần mức lương tối thiểu ở liên bang hoặc 75% tiền lương sau thuế của quý vị, tùy 

theo số tiền nào nhiều hơn. 

Tiền Cấp Dưỡng Con Cái:  

 50% tiền lương sau thuế của quý vị được bảo vệ khỏi việc sai áp lương 

Tôi có nên nhận séc lương của mình bằng cách chuyển khoản 

trực tiếp không? 

Không. Quý vị không nên nhận sec lương bằng chuyển khoản trực tiếp.  

Tiền lương được miễn trừ sai áp vào thời điểm chủ lao động trả cho quý vị. Nếu quý 

vị rút séc và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, hoặc nếu chủ lao động của quý vị 

trả cho quý vị bằng chuyển khoản trực tiếp, chủ nợ có thể lập luận rằng các khoản 

tiền đó không còn được miễn dưới dạng tiền lương nữa. 

 Không bao giờ cho phép chủ nợ rút tiền từ tài khoản ngân hàng của quý vị. 
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Tôi có nên giữ tiền trong tài khoản tại ngân hàng mà tôi nợ 

không? 

Không. Ngân hàng ký gửi của quý vị có thể lấy tiền từ tài khoản ngân hàng của quý 

vị để trả những gì quý vị nợ họ. 

Ví dụ: Không lập tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản vãng lai tại ngân hàng nơi quý vị 

có một trong các loại thẻ tín dụng của ngân hàng đó hoặc nơi quý vị nợ khoản vay.  

Chủ nợ của tôi đã kiện tôi về một khoản mà tôi nợ. Tôi nên làm 

gì? 

Trao đổi ngay với luật sư.  

 Đừng làm ngơ các giấy tờ của tòa án!  

Ngay cả khi thu nhập và tài sản của quý vị được miễn trừ khỏi việc sai áp lương, quý 

vị vẫn nên điền vào biểu mẫu Tờ Khai về Thu Nhập và Tài Sản Được Miễn Khỏi Sai 

Áp Lương để nộp cho tòa án. Biểu mẫu sẽ cho thấy rằng chủ nợ không thể lấy thu 

nhập và tài sản của quý vị. Hãy đọc Khi Nào Tôi Nên Nộp Tờ Khai về Thu Nhập và Tài 

Sản Được Miễn. 

Tôi đã nhận được lệnh tham dự các Phiên Toà Bổ Sung. Tôi nên 

làm gì?   

Quý vị phải tuân thủ (tuân theo) lệnh. Hãy đọc Phiên Toà Bổ Sung.  

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/supplemental-proceedings
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Nhận Trợ Giúp Pháp Lý 

 Đăng ký trực tuyến với CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online 

 Đối mặt với một vấn đề pháp lý ở Quận King (ngoài Trục Xuất hoặc Tịch 

Thu Nhà)? Hãy gọi 2-1-1 (hoặc số miễn phí 1-877-211-9274) các ngày 

thường trong tuần từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều. Họ sẽ giới thiệu quý vị tới 

một nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý. 

 Đối mặt với một vấn đề pháp lý bên ngoài Quận King (ngoài Trục Xuất 

hoặc Tịch Thu Nhà)? Hãy gọi tới Đường Dây Nóng của CLEAR theo số 1-888-

201-1014 các ngày thường trong tuần từ 9:15 sáng đến 12:15 trưa hoặc đăng 

ký trực tuyến tại nwjustice.org/apply-online. 

 Đối mặt với việc bị Trục Xuất? Hãy gọi 1-855-657-8387. 

 Đối mặt với Tịch Thu Nhà? Hãy gọi 1-800-606-4819. 

 Người cao tuổi (60 tuổi trở lên) có vấn đề pháp lý bên ngoài Quận King 

cũng có thể gọi cho CLEAR*Sr theo số 1-888-387-7111. 

 Những người khiếm thính, khó nghe hoặc khiếm ngôn có thể gọi bất kỳ 

số nào trong số này bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiếp mà quý vị chọn. 

CLEAR và 2-1-1 sẽ cung cấp thông dịch viên. 

Ấn phẩm này cung cấp thông tin chung liên quan đến quyền và trách nhiệm của quý vị. Ấn phẩm này 

không nhằm thay thế cho tư vấn pháp lý cụ thể.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Quyền sao chép và phân phối được cấp cho Liên Minh Bình Đẳng Công Lý và chỉ cho các cá nhân vì 

các mục đích phi thương mại.) 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

