התגובה הכלכלית לנגיף הקורונה

JobKeeper Payment
במסגרת תשלומי ״ּג׳ובְּ ִק י ֵּפ ר״ (שמירה על מקומות עבודה ) ,עסקים מאושרים המושפעים
לרעה כלכלית מנגיף הקורונה יוכלו להגיש לממשלה בקשה לסובסידיה של משכורות
העובדים בכדי שיוכלו להמשיך לשלם משכורות לעובדיהם.
ה מ ע סיק ים הזכאים יוכלו להגיש בקשה לקבלת תשלום  1,500דולר כל שבועיים עבור כל עובד החל מה 30
במרץ  2020עד ל  27בספטמבר . 2020
תשלומי ה ״ּג׳ובְּ קִ י ֵּפ ר״ מבטיחים שמעסיקים זכאים ישמרו על קשר עם כח העבודה שלהם  ,קשר שיסייע
להם להתחיל לפעול מחדש בתום המשבר.
התשלומים הם חלק מיוזמת הממשלה ל מזער את ההשפעה השלילית של נגיף הקורונה על הכלכלה ולסייע
לבנות גשר ל שיקום הכלכלה.
מידע חשוב למעסיקים
בכדי לקבל את תשלומי ה״ּג׳ובְּ קִ י ֵּפ ר״ על המעסיקים להירשם באתר לשכת המס האוסטרלי (האיי  -טי  -או)
 www.ato.gov.au.כמעוניינים להגיש בקשה .
מעסיקים חייבים גם לאמוד אם המ שבר כבר הביא או עלול ל הביא לירידה במ חזור העסקים שלהם  -למרבית
העסקים הקטנים ,הכוונה ל ירידה בהכנסות של  30אחוזים או יותר  ,מאז ה  1במרץ  2020לאורך תקופה של
לפחות חודש אחד.
ארגונים שלא למטרות רווח  ,כולל ארגוני צדקה וכן עצמאיים (עסקים ללא עובדים) העומדים ב תנאי הירידה
ב מחזור העסקים ודרישות הזכאות יכולי ם אף הם להגיש בקשה לקבלת תשלומי ״ּג׳ובְּ קִ י ֵּפ ר״ .
כחלק מהתהליך ,מעסיקים חייבים לספק מידע ל ל שכת המס האוסטרלי על עובדים זכאים .זה כולל מידע על
מספר העובדים הזכאים עד ה  1במרץ  2020ואלו המועסקים כעת על ידי המעסיק (כולל אלו שהוצאו
לחופשה ללא תשלום או שהועסקו מחדש).
עובדים זכאים יקבלו את תשלום ה״ּג׳ובְּ קִ י ֵּפ ר״ הראשון בשבוע הראשון של חודש מאי.
מידע חשוב לעובדים
אם אתה עובד  ,המעסיק שלך יודיע לך אם הוא מגיש עבורך בקשה לתשלומי ״ּג׳ובְּ קִ י ֵּפ ר״  -מרבית העובדים
לא יצטרכו לעשות דבר מעבר לזה.
עובדים במשרה חלקית או מלאה  ,כולל עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום ,זכאים לקבל תשלומי
״ּג׳ובְּ קִ י ֵּפ ר״ .
לגבי עובדים מזדמנים העובדים אצל המעסיק שלהם באופן קבוע ועל בסיס שיטתי לאורך תקופה של לפחות
 12חודשים  ,עד ל  1במרץ  , 2020גם הם יהיו זכאים לתשלום .עובדים זכאים כאמור ב  1במרץ  2020יכללו:
•

אזרחים אוסטרלים

•

אלו המחזיקים באשר שהייה קבועה

•

אלו המחזיקים באשרת תחת קטגוריה מיוחדת (תת סעיף .) 444

באם אתם זכאים ,תשלומי ה ״ּג׳ובְּ קִ י ֵּפ ר״ יסבסדו חלק או את כל משכורתכם  -המעסיק שלכם יהי ה אחראי
להעביר לך את התשלום כחלק מ המשכורת שלך.
עובדים זכאים יקבלו לפחות  $1,500ברוטו כל שבועיים מהמעסיק שלהם .לא ישולמו תשלומי הבטחת
תגמולים על כל סכום נוסף בגלל תשלומי ה ״ּג׳ובְּ קִ י ֵּפ ר״ .
באם הכנסתך הרגילה נמוכה מ  $1,500ברוטו כל שבועיים  ,המעסיק ישלם לך סכום של לפחות $1,500
ברוטו כל שבועיים .
אם תאושר הבקשה לקבלת תשלומי ״ּג׳ובְּ קִ י ֵּפ ר״  ,אך אתה מקבל דמי אבטלה ,או השלמת הכנסה אחרת
כרגע  ,תהיה חייב להודיע ל״סרביסס אוסטרל יה״ על השינוי במצבך או שיצטבר חוב שיהיה עליך להחזירו.
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