CORONAVIRUS
Trợ cấp cho người duy trì việc làm
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Chính phủ Liên bang vừa công bố trợ cấp tiền lương cho công nhân Úc bị ảnh hưởng bởi đại dịch
coronavirus.
Nghiệp Đoàn có một loạt các chính sách và chuyên gia công nghiệp hiện đang xem xét thông báo, và trong
những ngày tới, chúng tôi sẽ liên lạc với hướng dẫn để giúp đỡ quý vị và chủ nhân của quý vị tận dụng
chương trình này.

Trợ cấp cho người duy trì công việc

tiền tài trợ kinh doanh trong những ngày tới.

Trợ cấp cho người duy trì công việc

Những chủ nhân hội đủ điều kiện sẽ là những người
có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đô la, những người
tự đánh giá có doanh thu giảm từ 30% trở lên, kể từ
ngày 1 tháng 3 năm 2020 trong khoảng thời gian tối
thiểu một tháng.

Trợ cấp cho người duy trì công việc là một loại trợ
cấp cho các doanh nghiệp, điều này sẽ giúp thêm
nhiều người Úc duy trì công việc trong quá trình bùng
phát coronavirus.
Khoản tiền sẽ được trả cho chủ nhân, trong tối đa
sáu tháng, cho mỗi nhân viên đủ điều kiện có trên sổ
sách của họ vào ngày 1 tháng 3 năm 2020 và được giữ
lại hoặc tiếp tục được sử dụng bởi chủ nhân đó.
Trường hợp một doanh nghiệp đã ngưng viêc kể từ
ngày 1 tháng 3, khoản thanh toán sẽ giúp họ duy trì
hợp đồng với nhân viên của mình.
Chủ nhân sẽ nhận được khoản tiền là $1,500 mỗi
hai tuần cho mỗi nhân viên đủ điều kiện. Mỗi nhân
viên đủ điều kiện phải nhận được ít nhất 1,500 đô
la mỗi hai tuần từ doanh nghiệp này, trước khi trừ
thuế. Chính phủ đã làm rõ rằng đây là một khoản trợ
cấp tiền lương chứ không phải là một chương trình
thay thế tiền lương và chúng tôi hy vọng sẽ thấy mọi
người duy trì mức lương của họ trong chương trình
này.
Chương trình sẽ bắt đầu vào ngày, 30 tháng 3 năm
2020, với các khoản tiền đầu tiên được trả cho các
doanh nghiệp đủ điều kiện trong tuần đầu tiên của
tháng 5 dưới dạng tiền còn thiếu hàng tháng từ sở
Thuế Úc. Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể bắt
đầu phân phối tiền JobKeeper ngay lập tức và sẽ
được hoàn trả từ tuần đầu tiên của tháng Năm.
Chính phủ sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật về

Những chủ nhân có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đô la
trở lên sẽ được yêu cầu chứng minh giảm doanh thu
từ 50 phần trăm trở lên để đủ điều kiện. Các doanh
nghiệp lệ thuộc vào thuế Ngân hàng lớn sẽ không hội
đủ điều kiện.
Những chủ nhân đủ điều kiện bao gồm các doanh
nghiệp được cấu trúc thông qua các công ty, hợp tác,
ủy thác và tự làm chủ. Các tổ chức vô lợi nhuận, bao
gồm các tổ chức từ thiện, cũng sẽ đủ điều kiện.
Nhân viên toàn thời gian và bán thời gian, bao gồm
cả nhân viên đã nghỉ việc, sẽ đủ điều kiện nhận trợ
cấp JobKeeper. Nếu nhân viên không thường nhật
(casual) đã l àm với chủ nhân của họ trong ít nhất 12
tháng trước, họ cũng sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp.
Mỗi nhân viên sẽ chỉ đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp
này từ một chủ nhân.
Những nhân viên đủ điều kiện bao gồm người dân
Úc, công dân New Zealand ở Úc mang visa có thị
thực loại đặc biệt 444 và những người di dân đủ điều
kiện nhận trợ cấp của người tìm việc (JobSeeker)
hoặc Trợ cấp thanh thiếu niên (Khác). Người tự làm
chủ cũng đủ điều kiện nhận trợ cấp duy trì việc làm
(Jobkeeper). Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể
ghi danh cho loại trợ cấp trên mạng và có thể cho
biết sự hưởng ứng của họ qua ato.gov.au

Không nhận trách nhiệm - Đây không phải là cố vấn tài chính và không phải là cố vấn tài chính cá nhân. Cố vấn tài chính
dành riêng cho quý vị và hoàn cảnh của quý vị, có thể khác với mô tả ở trên.
Hãy liên lạc với chúng tôi - Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về quyền lợi của mình tại nơi làm việc, vui lòng liên lạc với
nghiệp đoàn của quý vị, Bộ phận Sản xuất CFMEU, theo số 1800 060 556 (gọi miễn phí).
This is not financial advice and is not personal financial advice. Financial advice is specific to you and your circumstances,
which may differ from that described above. If you are unsure about anything you have read, please contact your fund to
direct you to a good quality financial adviser. The information in this note is current as of 23 Mar. 20.

