ODPOWIEDŹ EKONOMICZNA NA EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA

Płatność JobKeeper
W ramach płatności JobKeeper rządu australijskiego, kwalifikujące się
przedsiębiorstwa dotknięte skutkami ekonomicznymi epidemii koronawirusa
będą mogły uzyskać dostęp do dotacji płacowej, aby być w stanie w dalszym
ciągu wypłacać pracownikom pensje.
Dotkniętym sytuacją pracodawcom przysługuje co-dwutygodniowa płatność 1500 dolarów na
kwalifikującego się pracownika, obejmująca okres od 30 marca 2020 r. do 27 września 2020 r.
Płatność JobKeeper zapewnia, że kwalifikujący się pracodawcy pozostaną w łączności ze swymi
pracownikami, co pomoże im w szybkim powrocie do normy po ustąpieniu kryzysu.
Płatność ta jest elementem rządowego planu osłabiania skutków ekonomicznych epidemii koronawirusa i
pomostem wiodącym do uzdrowienia gospodarki.

Istotne informacje dla pracodawców
Aby otrzymywać płatność JobKeeper, pracodawcy muszą zarejestrować na stronie Australian Taxation
Office (ATO) www.ato.gov.au zamiar ubiegania się o tę płatność.
Pracodawcy muszą dokonać oceny, czy już doświadczyli lub oczekują kwalifikującego się spadku obrotów —
dla większości małych przedsiębiorstw jest to spadek obrotów o 30 procent lub więcej, począwszy of 1
marca 2020 r. przez okres co najmniej jednego miesiąca.
Organizacje non-profit, w tym instytucje charytatywne, oraz osoby samozatrudnione (przedsiębiorstwa bez
pracowników), spełniające warunki kwalifikacyjne i spadku obrotów, też mogą występować o płatność
JobKeeper.
W ramach tego procesu pracodawcy muszą zgłosić dane na temat kwalifikujących się pracowników do ATO.
Informacje te dotyczą liczby kwalifikujących się pracowników na dzień 1 marca 2020 r. oraz ogółu
pracowników obecnie zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie (w tym tych bez pracy z powodu przestoju
oraz zatrudnionych ponownie).
Kwalifikujący się pracodawcy otrzymają pierwszą płatność JobKeeper w pierwszym tygodniu maja.

Istotne informacje dla pracowników
Jeśli jesteś pracownikiem, twój pracodawca powiadomi cię, czy wystąpił o płatność JobKeeper w twoim
imieniu— większość pracowników nic więcej nie musi robić.
Płatność JobKeeper przysługuje pracownikom w pełnym oraz w niepełnym wymiarze godzin, w tym osobom
nie pracującym z powodu przestoju.
Osoby pracujące dorywczo u pracodawcy w sposób regularny i systematyczny przez co najmniej 12
uprzednich miesięcy na dzień 1 marca 2020 r. także kwalifikują się do tej płatności. Kwalifikujący się
pracownicy na dzień 1 marca 2020 r. to:
•

obywatele Australii

•

osoby w posiadaniu wizy stałego pobytu

•

osoby w posiadaniu wizy kategorii specjalnej (Special Category visa, podklasa 444).

Jeśli się kwalifikujesz, płatność JobKeeper będzie subwencjonować część lub całość twoich zarobków — za
wypłaty odpowiedzialny będzie pracodawca, korzystając z systemu listy płac.
Kwalifikujący się pracownicy będą otrzymywać od pracodawcy sumę minimum 1500 dolarów brutto co dwa
tygodnie. Składki na fundusz emerytalny ani żadne inne opłaty nie będą ściągane z płatności JobKeeper.
Jeśli normalnie otrzymywałeś mniej niż 1500 dolarów brutto co dwa tygodnie, twój pracodawca musi teraz
wypłacać ci minimum 1500 dolarów brutto co dwa tygodnie.
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Jeśli wniosek o płatność JobKeeper zostanie zatwierdzony, a obecnie otrzymujesz zasiłek dla osób
poszukujących pracy (JobSeeker Payment) lub inną płatność wspierającą dochód, musisz zawiadomić
Services Australia o zmianie swojej sytuacji życiowej. W przeciwnym wypadku może narosnąć ci dług, który
będziesz musiał spłacić.
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