ககார ானா வை ஸ் கெருக்கடிக் காலப்

‘ஜாப்-கீப்பர்’ ககாடுப்பனவு

கபாருளாதா ெடைடிக்வக

ஆஸ்திர லிய அ சாங்கத்தின் ‘ஜாப்-கீப்பர் ககாடுப்பனவு’த் திட்டத்தின் கீழ், ககார ானா
வை ஸ்-இன் கா ணமாக ஏற்பட்டப் கபாருளாதா த் தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளத்
தகுதிகபறும் ைர்த்தகங்கள் தமது கதாழிலாளர்களுக்குத் கதாடர்ந்து ஊதியம்
ககாடுத்துக்ககாண்டிருப்பதற்கு ஏதுைாக ‘ஊதியத் தள்ளுபடி’ ஒன்வைப் கபை இயலும்.
பாதிக்கப்பட்ட முதலாளிகள் தகுதி கபறும் ஒரு கதாழிலாளருக்கு இ ண்டு ைா காலத்திற்கு $1,500ஐக் ககாடுப்பனைாக 30 மார்ச் 2020 முதல் 27 கசப்டம்பர் 2020 ைவ கபைலாம்.
தகுதி கபறும் கதாழிலாளர்கள் தமது கதாழிலாளிகளுடன் கதாடர்பில் இருப்பவத இந்த ‘ஜாப்-கீப்பர்
ககாடுப்பனவு’ உறுதிப்படுத்தும் மற்றும் இந்த கெருக்கடி ெிவல முடிந்த பிைகு அைர்களுவடய
ைர்த்தகங்கள் ைிவ ைில் மீண்டும் துைங்க உதவும்.
ககார ானா வை ஸ்-இன் கபாருளாதா த் தாக்கத்திற்குத் தாங்கலாக இருந்து பவழய ெிவலக்கு
மீண்டும் திரும்புைதற்கு ஒரு பாலமாக அவமயும் அ சாங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதிரய இந்தக்
ககாடுப்பனவு ஆகும்.

முதலாளிகளுக்கான முக்கியமான தகைல்கள்
‘ஜாப்-கீப்பர்’ ககாடுப்பனவுகவளப் கபறுைதற்கு, இதற்கான தமது உத்ரதசத்திவன முதலாளிகள்
www.ato.gov.au எனும் ‘ஆஸ்திர லிய ைாியிறுப்பு அலுைலக’(Australian Taxation Office (ATO))த்தின்
ைவலத்தளத்தில் பதிவு கசய்யரைண்டியது கட்டாயம்.
இதற்கு, ரதவைப்படும் அளைிலான வீழ்ச்சி தமது ைர்த்தகப் பணப்புைள்ைில் ஏற்பட்டிருக்கிைதா
அல்லது ஏற்படுமா என்பவதயும் முதலாளிகள் மதிப்பீடு கசய்யரைண்டும் - அதாைது,
கபரும்பான்வமயான சிறு ைர்த்தகங்களுக்கு, 1 மார்ச் 2020-இல் இருந்து குவைந்தபட்சமாக ஒரு மாத
காலப்பகுதியில் அைர்களுவடய ைருமானத்தில் 30 சதவீதம் அல்லது அதற்கும் அதிகமான குவைவு
ஏற்பட்டிருக்கரைண்டும்.
ைருமான ரசாதவனகவளயும், தகுதித் ரதவைப்பாடுகவளயும் பூர்த்தி கசய்யும் தரும ஸ்தாபனங்கவள
உள்ளடக்கிய இலாப ரொக்கற்ை அவமப்புக்களும், ‘சுய-கதாழில் கசய்துைரும் தனிெபர்க’(selfemployed individuals)ளும் (முதலாளிகள் இல்லாத ைர்த்தகங்கள்) இந்த ‘ஜாப்-கீப்பர்’
ககாடுப்பனவுகளுக்கு ைிண்ணப்பிக்கலாம்.
இந்த கசயல்பாட்டுமுவையின் ஒரு பகுதியாக, தகுதி கபறும் கதாழிலாளிகவளப் பற்ைிய தகைல்கவள
முதலாளிகளானைர்கள் ATO -ைிற்குக் ககாடுக்கரைண்டியது கட்டாயம். 1 மார்ச் 2020 அன்று இருந்த
கதாழிலாளர்களது எண்ணிக்வக மற்றும் தற்ரபாது ரைவல கசய்யும் கதாழிலாளர்களது
எண்ணிக்வகவயப் பற்ைிய தகைல்கள் இதில் உள்ளடங்கும் (தற்காலிகமாக
ெிறுத்திவைக்கப்பட்டிருப்பைர்கள் மற்றும் மீண்டும் ரைவலக்குச் ரசர்த்துக்
ககாள்ளப்பட்டிருப்பைர்கள் இதில் உள்ளடங்குைர்).
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தகுதி கபறும் முதலாளிகள் ரம மாதம் முதல் ைா த்திலிருந்து ‘ஜாப்-கீப்பர்’ ககாடுப்பனவைப்
கபறுைர்.

கதாழிலாளர்களுக்கான முக்கியத் தகைல்கள்
ெீங்கள் ஒரு கதாழிலாளியாக இருந்தால், உங்கள் சார்பாக உங்களுவடய முதலாளி ‘ஜாப்-கீப்பர்’
ககாடுப்பனவு ரைண்டுகமனக் ரகாருகிைா ா என்பவத அைர் உங்களுக்கு அைிைிப்பார் கபரும்பாலான கதாழிலாளர்களுக்கு ரமற்ககாண்டு எதுவும் கசய்யரைண்டிய ரதவை இருக்காது.
தற்காலிகமாக ெிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளத் கதாழிலாளர்கள் உள்ளடங்க, முழுரெ மற்றும்
பகுதிரெ த் கதாழிலாளர்கள் ‘ஜாப்-கீப்பர்’ ககாடுப்பனவுகளுக்குத் தகுதி கபறுைர்.
1 மார்ச் 2020 அன்வைய ெிலை ப்படி, இந்தத் திகதிக்கு முன்பாகக் குவைந்தபட்சம் 12 மாத
காலத்திற்குத் கதாடர்ந்து அல்லது ஒரு முவையான அடிப்பவடயில் அவ்ைப்ரபாது அவழக்கப்படும்
‘ரகஷுைல்’ கதாழிலாளியாக ரைவல கசய்யும் கதாழிலாளிகளும் இந்தக் ககாடுப்பனைிற்குத் தகுதி
கபறுைர்.
1 மார்ச் 2020 அன்வைய ெிலை ப்படி, தகுதி கபறும் கதாழிலாளர்களில் பின்ைருரைார்
உள்ளடங்குைர்:
•

ஆஸ்திர லியப் பி வசகள்

•

ெி ந்த ைிசா வைத்திருப்ரபார்

•

‘ைிரசடப் பிாிவு (உபபிாிவு 444) ைிசா’ வைத்திருப்ரபார்

ெீங்கள் தகுதி கபற்ைால், உங்கள் ைருமானத்தின் ஒரு பகுதிவய அல்லது உங்களுவடய முழு
ைருமானத்வத ‘ஜாப்-கீப்பர்’ ககாடுப்பனவு ஈடுகசய்யும் - உங்களுவடய முதலாளியின் ஊதியப்
பட்டியல் மூலமாக க் ககாடுப்பனவுத் கதாவகவய உங்களுக்கு அளிக்கரைண்டியது உங்களுவடய
முதலாளியினது கபாறுப்பாகும்.
தகுதி கபறும் கதாழிலாளர்கள், இ ண்டு ைா ங்களுக்கு ஒரு முவை ைாி ெீக்கலுக்கு முன்பாகக்
குவைந்தபட்சமாக $1,500-ஐ அைர்களது முதலாளிகளிடமிருந்து கபறுைார்கள். ‘ஜாப்-கீப்பர்’
ககாடுப்பனைின் கா ணமாகக் ககாடுக்கப்படும் கூடுதல் ஊதியம் எதற்கும் ‘ஓய்வுகால ெிதி’
(Superannuation) எதுவும் கசலுத்தப்படரைண்டிய அைசியம் இல்வல.
ைழவமயாக ெீங்கள் இ ண்டு ைா ங்களுக்கு ஒரு முவை ைாி ெீக்கலுக்கு முன்பாக $1,500-இற்கும்
குவைைான சம்பளம் கபற்றுைந்தால், உங்களுவடய முதலாளியானைர் இ ண்டு ைா ங்களுக்கு ஒரு
முவை ைாி ெீக்கலுக்கு முன்பாகக் குவைந்தபட்சமாக $1,500 -ஐ உங்களுக்குக் கட்டாயமாகச்
கசலுத்தரைண்டும்.
‘ஜாப்-கீப்பர்’ ககாடுப்பனைிற்கான ைிண்ணப்பம் அங்கீகாிக்கப்பட்டு, ஆனால் தற்ரபாது ெீங்கள்
‘ஜாப்-ஸீக்கர்’ ககாடுப்பனவு ஒன்வைப் கபற்றுைந்தால், அல்லது இன்கனாரு ைருமான
உதைித்கதாவக ஒன்வைப் கபற்றுைந்தால், உங்களுவடய சூழ்ெிவல மாற்ைத்வதப் பற்ைி ெீங்கள்
‘ஆஸ்திர லிய ரசவைகள்’ (Services Australia) -ைிற்குக் கட்டாயமாக அைியத்த ரைண்டும், அல்லது
திருப்பிச் கசலுத்தப்படரைண்டிய கடன் ஒன்ைிற்கு ெீங்கள் ஆட்படக்கூடும்.
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