TALOUDELLINEN VASTE KORONAVIRUKSEEN

JobKeeper-tuki
Australian valtion maksaman JobKeeper-palkkatuen avulla koronaviruksen
vaikutuksista kärsivät yritykset voivat edelleen maksaa palkkaa työntekijöilleen.
Koronaviruksen vaikutuksista kärsivät työnantajat voivat hakea palkkatukea $1500 kahdessa viikossa jokaista
siihen oikeutettua työntekijää kohden 30.3.2020-27.9.2020 välisenä aikana.
JobKeeper-tuella varmistetaan, että siihen oikeutetut työnantajat voivat pitää työvoimansa, ja autetaan yrityksiä
käynnistämään toimintansa nopeasti uudelleen kriisin jälkeen.
Tuki on osa hallituksen suunnitelmaa lieventää koronaviruksen taloudellista vaikutusta ja rakentaa siltaa
elpymiseen.

Tärkeää tietoa työnantajille
JobKeeper-tukea saadakseen työnantajien on rekisteröitävä aikomuksensa hakea tukea Australian veroviraston
(ATO) sivustolla www.ato.gov.au.
Työnantajien on myös arvioitava, onko heillä ollut tukeen oikeuttavaa liikevaihdon laskua tai onko sellaista
odotettavissa – useimmille pienyrityksille se tarkoittaa vähintään 30 prosentin tulonmenetyksiä 1.3.2020 lähtien
vähintään kuukauden ajan.
JobKeeper-tukea voivat hakea myös voittoa tavoittelemattomat järjestöt, mukaan lukien
hyväntekeväisyysjärjestöt, sekä itsenäiset ammatinharjoittajat (yritykset, joilla ei ole työntekijöitä), jotka
täyttävät liikevaihtoon liittyvät ja muut kelpoisuusvaatimukset.
Osana hakuprosessia työnantajien on toimitettava verovirastolle tietoja tukeen oikeutetuista työntekijöistä.
Tietoja ovat mm. tukeen oikeutettujen työntekijöiden lukumäärä 1.3.2020 sekä yrityksen nykyiset työntekijät
(mukaan lukien lomautetut tai uudelleen työllistetyt).
Ensimmäiset JobKeeper-tuet maksetaan niihin oikeutetuille työnantajille toukokuun ensimmäisestä viikosta
alkaen.

Tärkeää tietoa työntekijöille
Jos olet työntekijä, saat työnantajaltasi ilmoituksen, jos hän hakee JobKeeper-tukea puolestasi – suurimman
osan työntekijöistä ei tarvitse tehdä yhtään enempää asian hyväksi.
JobKeeper-tukeen ovat oikeutettuja sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset työntekijät, mukaan lukien lomautetut
työntekijät.
Jos satunnaisessa työsuhteessa oleva työntekijä on työskennellyt työnantajalleen säännöllisesti ja
järjestelmällisesti vähintään edeltävän 12 kuukauden ajan 1.3.2020 mennessä, myös hän on oikeutettu
JobKeeper-tukeen. Tukeen oikeutettuja työntekijöitä ovat 1.3.2020 seuraavat:
•

Australian kansalaiset

•

pysyvän oleskeluluvan haltijat

•

erityisviisumin (Special Category, alaluokka 444) haltijat.

Jos olet oikeutettu JobKeeper-tukeen, se kattaa tulosi osittain tai kokonaan – työnantajasi vastuulla on maksaa
tuki palkanmaksujärjestelmänsä kautta.
Tukeen oikeutetut työntekijät saavat työnantajaltaan vähintään $1500 kahdessa viikossa ennen veroja.
JobKeeper-tuesta johtuvista mahdollisista lisäsuorituksista ei edellytetä Superannuation-eläkemaksua.
Jos tavallisesti saat vähemmän kuin $1500 kahdessa viikossa ennen veroja, työnantajasi on maksettava sinulle
vähintään $1500 kahdessa viikossa ennen veroja.
Jos JobKeeper-tukihakemus hyväksytään, mutta saat tällä hetkellä JobSeeker-tukea tai muuta toimeentulotukea,
sinun on ilmoitettava Services Australialle muuttuneista olosuhteistasi, tai saatat kerryttää velan, joka on
maksettava takaisin.
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