ИКОНОМИЧЕСКИ ОТГОВОР НА КОРОНАВИРУСА

Плащане JobKeeper
Съгласно плащането JobKeeper от австралийското правителство,
отговарящите на условията предприятия, засегнати от икономическото
въздействие на коронавируса, ще имат достъп до субсидия за заплати, за да
продължат да плащат на служителите си.
Засегнатите работодатели ще могат да поискат плащане на всеки две седмици в размер на $1,500 на
служител, отговарящ на условията, от 30 март 2020 г. до 27 септември 2020 г.
Плащането JobKeeper гарантира, че отговарящите на условията работодатели ще останат свързани с
работната си сила, и ще помогне на стопанските организации бързо да рестартират, когато кризата
приключи.
Плащането е част от плана на правителството да смекчи икономическото въздействие на
коронавируса и да спомогне за изграждането на мост към възстановяването.

Важна информация за работодателите
За да получават плащането JobKeeper, работодателите трябва да регистрират намерението си да
подадат заявление на уебсайта на Австралийската данъчна служба (Australian Taxation Office (ATO))
www.ato.gov.au.
Работодателите трябва също така да преценят дали имат или ще изпитат необходимия спад на
оборота — за повечето по-малки предприятия това е намаление на приходите с 30 % или повече, от 1
март 2020 г. за период от най-малко един месец.
Организации с нестопанска цел, включително благотворителни организации, както и самостоятелно
заети лица (стопански организации без служители), които отговарят на тестовете за оборот и
изискванията за допустимост, също могат да кандидатстват за плащането JobKeeper.
Като част от процеса работодателите трябва да предоставят на АТО информация за отговарящите на
условията служители. Това включва информация за броя на отговарящите на условията служители
към 1 март 2020 г. и тези, които понастоящем са наети от предприятието (включително тези, които са
били временно освободени или пренаети).
Отговарящите на условията работодатели ще получат първото плащане JobKeeper от първата
седмица на май.

Важна информация за служителите
Ако сте служител, Вашият работодател ще ви уведоми, ако подаде молба за плащането JobKeeper от
Ваше име — повечето работници няма да трябва да правят нищо повече.
Служители на пълно и непълно работно време, включително тези, които са били временно
освободени от работа, отговарят на условията за получаване на плащането JobKeeper.
Когато служител на почасова работа е бил редовно и систематично при работодателя си поне през
предходните 12 месеца, считано към 1 март 2020 г., той също ще отговаря на условията за
плащането. Допустимите служители към 1 март 2020 г. включват:
•

австралийски граждани

•

притежатели на постоянна виза

•

притежатели на виза Special Category (Subclass 444).

Ако отговаряте на условията, плащането JobKeeper ще субсидира част или целия Ви доход — Вашият
работодател ще бъде отговорен за плащането Ви през тяхната система за заплати.
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Отговарящите на условията служители ще получават минимум $1,500 на две седмици, преди
данъчно облагане, от своя работодател. Не се изисква плащане на пенсионни осигуровки
(superannuation guarantee) върху допълнително плащане, извършено поради плащането JobKeeper.
Ако обикновено получавате по-малко от $1,500 като доход на две седмици преди данъчно облагане,
Вашият работодател трябва да ви плати най-малко $1,500 на две седмици, преди данъчно облагане.
Ако молба за плащане JobKeeper бъде одобрена, но в момента Вие получавате плащане JobSeeker
или друго плащане за подпомагане на доходите, трябва да уведомите Services Australia за
промененото Ви положение или може да натрупате дълг, който ще трябва да бъде погасен.
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