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 تعهدات کارکنان

  (JobKeeper Payment)   آنها پرداختی کارجو مبنی بر اینکه خواهند کرد، از کارفرمای خود دریافت  طالعیهیک ا کارکنان

 الزم نیست کاری انجام دهند. کارکناندریافت می کنند. اکثر 

 در شرایط زیر تعهدات اضافی خواهند داشت. کارکنان

 که کارفرمای اصلی آنها است، اطالع دهند. ییی که دارای چندین کارفرما هستند باید به کارفرماکارکنان• 

اطالع دهند تا به کارفرما اجازه دهند  شانخود به کارفرمای یویزا وضعیت در موردباید  یستنداسترالیا ن شهروندی که کارکنان• 

 یا خیر. هستندیک کارمند واجد شرایط  آنهامشخص کند که آیا 

در  خدمات استرالیا به باید، داده اند  درخواستبرای آن یا  می کنندی که در حال حاضر کمک هزینه درآمد دریافت کارکنان• 

  اطالع دهند. یا تلفنی  my.gov.auمورد تغییر شرایط خود به صورت آنالین در 

 

 برای کارکنان ی کارجوپرداخت هدف از 

به   پرداخت قادر خواهند بود برای ادامه  کوروناویروس قرار گرفته اند، تحت تأثیر  که کسب و کارهایی، ی کارجوتحت پرداخت

ماه می توانند  6تا حداکثر  2020مارس  30به یارانه دستمزد دولت دسترسی پیدا کنند. کارفرمایان متضرر از ، خود کارکنان

 برای هر کارمند واجد شرایط را داشته باشند.در هر دو هفته درخواست پرداخت هزار و پانصد دالر 

فرما بستگی دارد کاربه . این خواهند کرد دریافت تقبل از پرداخت مالیاهفته  دو دالر در هر 1500واجد شرایط حداقل  کارکنان

 بپردازد. بازنشستگی، ی کارجوها یهرگونه دستمزد اضافی به دلیل پرداخت برایکه بخواهد 

دارنده ویزا با رده ویژه غیر ، یویژه محافظت ردهدارنده ویزا با ، دارنده ویزای دائم، واجد شرایط شامل شهروند استرالیا کارکنان

ویژه  ردهیک دارنده ویزای یا ، سال یا بیشتر به طور مداوم در استرالیا اقامت داشته است 10که به مدت  یمحافظت

 .هستند (444)زیرمجموعه 

جایی که یک در هستند. ی کار جو واجد شرایط پرداخت، کنار گذاشته شده کارکناناز جمله ، تمام وقت و پاره وقت کارکنان

 نیز واجد شرایط پرداخت می باشد.، کارفرمای خود بوده است استخدامماه قبل  12حداقل برای گاه به گاه بطور کارمند 

 .ی خواهند بودقادر به دریافت این پرداختمختلف  به شیوه های کارکنان

، رایج در محل کار مقرراتطبق ، دریافت می کنید ،قبل از پرداخت مالیاتدالر یا بیشتر  1500معموالً هر دو هفته شما • اگر 

 . خواهد دادبخشی یا کل درآمد شما یارانه به  کارجوهای ی همچنان درآمد منظم خود را دریافت خواهید کرد. پرداخت

دالر برای   1500، کارفرمای شما باید حداقل، هفته قبل از مالیات دریافت می کنیددو دالر در هر  1500• اگر معموالً کمتر از 

 به شما پرداخت کند.، بل از مالیاتهر دو هفته ق

 به شما پرداخت کند.، قبل از مالیات، هفته دو دالر در هر 1500 کارفرمای شما باید حداقل، کنار گذاشته شده ایدشما • اگر 

ی دوباره توسط همان کارفرمابعد و  شدهمتوقف  تانمتعاقباً اشتغال ، شده ایدبه کار مشغول  2020مارس  1• اگر در تاریخ 

 هفته دریافت خواهید کرد. دو دالر در هر 1500حداقل ، حداقل قبل از پرداخت مالیات، واجد شرایط استخدام شده اید

  

  

 اطالعاتی برای کارکنان –پرداختی کارجو 
  

 پاسخ اقتصادی به کورونا ویروس 
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 است و درخواست کمک درآمد کرده است کنار گذاشته شدهکارمندی که 

 کنار گذاشته شدهکار عادالنه و بدون حقوق  قانوناما او تحت ، در سینما به عنوان یک کارمند دائم تمام وقت کار می کند فیبی

اعالم کرده خدمات استرالیا را به  کوروناویروسو مکمل  کارجو یدسترسی به پرداخت ش برای درخواستقصد فیبیاست. 

از خدمات استرالیا  دو هفتهدالر در هر  1،124.50و در مجموع واجد شرایط دریافت  ندارد فرزندی، مجرد است فیبی. است

 مالیات است. پرداخت قبل از

واجد شرایط خود درخواست  کارکنانبرای همه  ی کارجوتصمیم گرفته است تا حداکثر شش ماه برای پرداخت فیبیکارفرمای 

که  بگویدموظف است به وی  فیبی. کارفرمای را خواهد داد مالیاتپرداخت هفته قبل از  دو دالر در هر 1500 فیبی. این به دهد

 شده است. معرفی یپرداختاین به عنوان کارمند واجد شرایط برای دریافت او 

خدمات استرالیا در مورد تغییر به باید ، دریافت کندخدمات استرالیا کمک هزینه درآمد را از طریق  کند که انتخاب فیبیاگر 

از خدمات  کمک هزینه درآمد دیگر ممکن است واجد شرایط  پرداختی کارجو، فیبی. در نتیجه دریافت اطالع دهدشرایط خود 

 استرالیا نباشد.
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 یطراح یبه گونه ا کارجو ی دهد. پرداخت یرا ارائه م یا ارانهیبرنامه یک کسب وکارها، و  کارکناناز  تیحما یدولت برا

، کنند نیخود را تأم کارکناندستمزد  یها نهیکند تا هز یکمک م کوروناویروساز ی متضرر کسب وکارهاشده است که به 

 و درآمد خود را ادامه دهند. هبتوانند شغل خود را حفظ کرد یشتریب کارکنانبطوریکه 

 هیپا، در کسب و کار کسب وکارها نگه داشتن ها در محل کار و ییاینگه داشتن استرالکوروناویروس، از گذر از بحران  پس

 .ساختتر خواهد   یقو یبهبود اقتصادی برای یها

 کارجو یپرداخت

 خالصه 

حفظ  یاز آنها برا یاریبس -کند  یم جادیرا ا یمهم یچالش ها کسب وکارهااز  یاریبس یبرا کوروناویروس یاقتصاد راتیتأث

 کنند. یخود تالش م کارکنان

قادر به   قرار گرفته اند، کوروناویروس وعیش ریتحت تأث یی که بطور قابل توجهی کارجو، کسب وکارها یپرداخت تحت

کند تا مردم را  یکمک م کسب وکارهاکمک به  نیخود خواهند بود. ا کارکنانبه ادامه پرداخت  یدولت برا ارانهیبه  یدسترس

توانند شغل  یاست که آنها م یمعن انبد نیاکارکنان،  یبحران دوباره شروع کنند. برا افتنی انیدر شغل خود نگه دارند و با پا

 باشد. افتهیاگر ساعت کارشان کاهش  یحت -کسب کنند  یخود را حفظ کرده و درآمد

در دسترس  همچنین کارجو یاست. پرداخت کوروناویروسی متضرر از کسب وکارها یطرح موقت برا کی کارجو یپرداخت

 خواهد بود. خود اشتغالافراد 

 . خواهد کردفراهم  ماه 6حداکثر تا  هفتهدو دالر در هر  1500هر کارمند  یبرا دولت

 شود تا یباعث م رتباطاتا نیخواهد کرد. ا یبانیپشت شان کارکنانحفظ ارتباط خود با  یبرا انیاز کارفرما کارجو یپرداخت

 .کند شروع کارکنانبه استخدام مجدد  ازیخود را بدون ن  تیمجدداً فعال، بحران افتنی انیپا با کسب و کارها

 یاش
 

 ستگ

 :اگر هستند ارانهی افتیدر طی( واجد شراها یرانتفاعی)از جمله غ انیکارفرما

ماه(  کیحداقل در درصد ) 30از  شیآنها ب یداشته و گردش مال یدالر گردش مال اردیلیم کیآنها کمتر از  کسب و کار •

 ای باشد، افتهیکاهش 

 و باشد، افتهیماه( کاهش  کیحداقل در درصد ) 50از  شیآنها ب یاست و گردش مال شتریب ایدالر  اردیلیم 1آنها  کسب و کار •

 .ستین (Major Bank Levy)  های عمده بانک کمک مشمول  کسب وکار •

 شتریرود كه ب یانتظار م، خود مواجه هستند ی( در گردش مالدرصد 50 ای) درصد 30با افت  کسب وکارها نكهیاثبات ا یبرا

عادی آن   یتیفعال دهی اظهاریه )بسته به دوره گزارشسه ماه  ایآنها در ماه مربوطه  یكنند كه گردش مال ثابت کسب وکارها

 ینم تیسال قبل فعال کیدر  کسب و کار کیکه  وقتی. است افتهیكاهش  در سال گذشتهشان  ی( نسبت به گردش مالکسب و کار

)به عنوان مثال  اش نبوده استمتوسط  ایمعمول  یگردش مال ندهیسال قبل نما کی در آن یکه گردش مال وقتی ای، ه استکرد

، است( ریمتغ اریآنها به طور معمول بس یگردش مال ای باشندشده  سیآنها تازه تاس، داشته اندحجیمی موقت چون دستاورد 

قرار  نظر  مورد، قرار دهد او اریتواند در اخت یم کسب و کاررا که  یگریخواهد داشت که اطالعات د اریاخت یاتیمال رسیکم

ی نیگزیجا یها ونآزم اختیار دارد زین اتیمال سری. کمگرفته استقرار  کوروناویروس یمنف راتیتأثثابت می کند تحت که بدهد 

 ممکن است به محض متوقف شدن تیکنند )به عنوان مثال صالح یم تثبیتخاص  طیرا در شرا تیکه صالح را تعیین کند

 حمایت از کسب و کارها برای نگه داشتن مشاغل 
  

 پاسخ اقتصادی به کورونا ویروس 
  

   

 برگه اطالعاتی 
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 30از  شیبافت ، تیبا حسن ن انیکه کارفرما وقتیشود(.  تثبیت آن یها تیفعال محدود شدن قابل توجه ای کسب و کار فعالیت

 .، مقداری گذشت وجود خواهد داشتکنند یرا تجربه م مترک یاندک افتزنند اما در واقع  یم نیرا تخم یدرصد از گردش مال

  

 درخواست( مالیات استرالیااداره ) ایاسترال یاتیبه اداره امور مال دیانتخاب کنند. آنها با راطرح  نیشرکت در ا باید انیکارفرما

تعداد  دیبا انیکارفرما، نیآنها است. عالوه بر ا کسب و کاردر  ی ركود یدهند كه نشان دهنده  ارائهرا  یبانیكنند و اطالعات پشت

 را به صورت ماهانه گزارش دهند. کسب وکاراستخدام شده توسط  طیواجد شرا کارکنان

، نده ابود لیست آنهادر  2020مارس سال  1 خیکه در تار طیواجد شرا کارکناناز  کیهر  یبرا طیواجد شرا انیکارفرما

گاه به ، پاره وقت، تمام وقت کارکناناز جمله  - خواهند بود استخدامو همچنان توسط آن کارفرما کرد  خواهند ی دریافتپرداخت

که حداقل  هستند  یکارکنانآن دسته از  کارجو یاختپرد طیواجد شرا یگاهگاه به  کارکنان. کارکنان مستعفیمدت و  یطوالنگاه 

 خود بوده اند.  یکارفرما در استخدامماه گذشته  12 یدر ط

دارنده ویزا با رده ویژه غیر ، یویژه محافظت ردهدارنده ویزا با ، دارنده ویزای دائم، واجد شرایط شامل شهروند استرالیا کارکنان

ویژه  ردهیک دارنده ویزای یا ، سال یا بیشتر به طور مداوم در استرالیا اقامت داشته است 10که به مدت  یمحافظت

 .هستند (444)زیرمجموعه 

 

شرکت کنند. در این طرح توانند  یم، خود را کنار گذاشته اند کارکنانطرح  نیکه قبل از شروع ا طیواجد شرا انیکارفرما

واجد  زینه است، بود 2020مارس  1آنها در  یکه کارفرما کسب و کار مشغول به کار شده اندمجدداد در یک که  یکارکنان

 خواهند بود. طیشرا

 ساعت کارش ای ستشده ا چون کنار گذاشته، کند یم دایپ یدسترس ایاسترال یبانیکارمند به خدمات پشت کیکه  یطیشرا در

در مورد تغییر شرایط خود به  خدمات استرالیا به باید، باشد یم کارجو یپرداخت طیاست و کارفرما واجد شرا افتهیکاهش 

  اطالع دهند. یا تلفنی  my.gov.auصورت آنالین در 

را نسبت به  یگردش مال یدرصد 30کاهش  می رودهستند که انتظار  کارجو یافتیدر طیواجد شرا وقتی یخود اشتغال افراد

 د.نماه( متحمل شو کیدوره مشابه سال قبل )حداقل 

باید به  کارکنان باشد. یم پرداختی افتیدر طیکارفرما واجد شرا کیفقط  -کارفرما هستند  نیچند یدارا کارکنانکه  ییجا در

 دریافت کنند.  را از طرف آنها  پرداختی کارجوکه  که کارفرمای اصلی آنها است، اطالع دهند ییکارفرما

 همان کارفرما نکهیبر ا یمبن یدر اکثر موارد اطالع رسان  (tax free threshold) اتیمال بدونآستانه  درخواست برای

 خواهد بود.کافی کارمند است،  یاصل یکارفرما

 پرداخت  ند یرآ ف

 .خواهند کرد دریافت قبل از پرداخت مالیاتهفته  دو دالر در هر 1500واجد شرایط حداقل  کارکنان

قادر به  انیو کارفرما خواهند کرد افتیدر اتیقبل از پرداخت مالهفته  دو دالر در هر 1500، حداقل طیکارمندان واجد شرا

 .اضافه بر آن خواهند بودپرداخت 

 .خواهند کرد افتیدر ریرا به شرح ز یپرداخت نیکنند، کارمندان آنها ا یطرح شرکت م نیدر ا  انیکه کارفرما یطیشرا در

کند، طبق مقررات حاکم  افتیدر اتیدرآمد خود را هر دو هفته قبل از مال شتریب ایدالر  1500کارمند به طور مرتب  کیاگر  •

تمام  دهی ارانهیکند تا با  یکمک م او یبه کارفرمای کارجو . پرداختخواهد کرد افتیبر محل کار خود، درآمد منظم خود را در

 خود ادامه دهد. فعالیت( خود، به یهااز درآمد کارمندان ) یبخش ای

به  دیبا او یکند، کارفرما افتیدر اتیدالر درآمد در هر دو هفته قبل از مال 1500کمتر از  عمولکارمند به طور م کیاگر  •

 پرداخت کند.  اتیقبل از پرداخت مالهر دو هفته  یدالر برا 1500کارمند خود حداقل  

کارمند خود پرداخت  یرا برا اتیقبل از پرداخت مالدالر  1500حداقل  او ی، کارفرماکنار گذاشته شده باشدکارمند  کیاگر  •

 کند.
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خود را متوقف کرده و سپس توسط همان  ی، متعاقباً کار با کارفرمااستخدام شود 2020کارمند در اول مارس سال  کیاگر  •

 یم افتیدر اتیقبل از مال هفتهدو دالر در هر  1500کارمند حداقل آن ، ه استمجدداً مشغول به کار شد طیواجد شرا یکارفرما

 کند.

 تواند یشود، م یشغل پرداخت م ی کارجوپرداخت لیکه به دل یاضاف یهر دستمزد یبخواهد به ازاکارفرما که  یصورت در

 پرداخت کند.برایش بازنشستگی 

 شود. یبه کارفرما پرداخت م اداره مالیات استرالیاتوسط  با تعویقها به صورت ماهانه  پرداخت

 بندی زمان

کسب و شود.  یم افتیدر انیها در هفته اول ماه مه توسط کارفرما یپرداخت نیشود و اول یآغاز م 2020مارس  30از  ارانهی

الیا در  2020مارس  30از ی پرداختاین طرح شرکت در  یعالقه خود را براابرازتوانند  یمکارها    وب سایت اداره مالیات استی

 کنند.ثبت 

 بودجه ریتأث

 داشته باشد. نهیدالر هز اردیلیم 130مقدار  21-2020و   20-2019اقدام در طول  نیشود ا یم ینیب شیپ

 خوداشتغالی

سال  نیچند سایملکسب و کار ندارد.  یکند. او کارمند یرا اداره م یگل فروش کیاست که  (sole trader تاجر انفرادی ) سایمل

و او  ه استگذاشت سایبر تجارت مل یمنف ریتأث کوروناویروساز  یناش یخود را آغاز کرده است. رکود اقتصاد تیاست که فعال

 .ابدیدرصد کاهش  30از  شیب 2019در سال  یمعمول هما کیبا  سهیدر مقا اشتجارت  یانتظار دارد که گردش مال

، به صورت ماهانه اتیمال اتیقبل از مالدالر  1500کند و هر دو هفته  پرداختی کارجو درخواست یقادر خواهد بود برا سایمل

 .دریافت کند

 با مشاغل متعدد کارگر

 یدر آخر هفته کار م یهفته و در کافه محل یدر روزها یهنر یگالر کیدو کار دائم پاره وقت، در در در حال حاضر  شلیم

پرداختی کنار گذاشته شده بدون کار منصفانه طبق قانون  شلیو م است بسته شده ی، گالرکوروناویروس ریکند. با توجه به تأث

  غذای بیرون بر را می گیرد. که سفارشات  ادامه می دهدهمچنان به کار خود در کافه  شلی. ماست

را  پرداختی کارجوبار  کیکند،  یممعرفیخود  یاصل یکه او به عنوان کارفرما ییبار از کارفرما کیتواند  یفقط م شلیم

هنر به عنوان  یکند، گالر یمطالبه م یهنر یرا از شغل خود در گالر اتیمال بدون آستانهفقط  شلیکه م ییکند. از آنجا افتیدر

 خواهد شد. اش محسوب یاصل یکارفرما

او هر دو  نیکند، بنابرا یمنتقل م شلیرا به م پرداختی کارجو یهنر یاست. گالرپرداختی کارجو طیواجد شرا یهنر یگالر

دهد  یاطالع م اداره مالیات استرالیابه  یهنر یدرخواست، گالر فرآیند یکند. در ط یم افتیدر اتیقبل از مالدالر  1500هفته 

 ی، او پرداخت نیا افتیدر یكند كه برا هیتوص شلیموظف است به م زین یهنر یکند. گالر یم افتیرا از آنها در یمبلغ شلیکه م

 شده است. یمعرف اداره مالیات استرالیا به طیبه عنوان كارمند واجد شرا

کند،  یم افتیاز شغل خود در کافه در شلیکه م ی. درآمدستین طیواجد شرا شلیم یبراپرداختی کارجو افتیدر یبراه کاف

 دهد. ینم رییکند، تغ یم افتیدر یهنر یاز گالراو که  پرداختی کارجورا در  یوصالحیت 

 ه استمارس از کار برکنار شد 1پس از  کارمند

 2020مارس  20مشغول به کار بود و در  یسالن بدنساز کیوقت در  مهیندائم  یشخص یبه مدت شش ماه به عنوان مرب لزیما

 کارش واجد شرایط مدت طول لیبه دل لزی، از کار برکنار شد. مابسته شد یدر پاسخ به دستورالعمل دولت که سالن ورزش

 .نبود ی کنار گذاشته شدنپرداخت

کند تا پس از برداشته شدن   استخدامرا مجدداً  زلیکه ما ردیگ یم میتصم ی، سالن ورزشی کارجوپرداخت هیپاسخ به اطالع در

 .باشندآماده کار خود  ی، آنها به خوبکوروناویروس یها تیمحدود

و مکمل  تی کارجوبه پرداخ یدسترس یبرا ایبه خدمات استرال یقصد داشت با دسترس لزی، ماکنار گذاشته شدناز  بعد

در هر دو  دالر 1،124،50 افتیدر طیواجد شرا یو و در کل ی ندارد مجرد است، فرزند لزیکند. ما درخواست کوروناویروس

 است. اتیقبل از مال هفته

https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/
https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/
https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/


 2020مارس  31آخرین بروزرسانی: 

، هر دو  کنار گذاشته شدن، او در هنگام پرداختی کارجواستخدام شود، تحت  یکه دوباره در سالن ورزش ردیبگ  میتصم لزیما اگر

 لیبه دل یدهد. و اطالع ایبه خدمات استرال دیدر مورد درآمد خود با لزیکند. ما یم افتیدر اتیقبل از مالدالر  1500هفته 

 .ستین ایاز خدمات استرال اتیقبل از مالو مکمل  ی کارجوافتیدر طیواجد شرا گرید تی کارجوپرداخ افتیدر

 کنند یم افتیدالر حقوق در 1500از  شیب دوهفتهکارمند که هم اکنون در هر  5با  ییکارفرما

هر دو هفته قبل از   یکند. سارا در ازا  یکند و پنج باغبان تمام وقت را استخدام م یرا اداره م یشرکت محوطه ساز کی سارا

درصد  30از  شیب ندهیآ یماه ها یاو در ط یپردازد. او انتظار دارد که گردش مال یدالر به کارمندان خود م 1700، اتیمال

 کاهش دهد. یآنها را بطور قابل توجه یدستمزدهااینکه  ایداشته باشد،  مندانبه اخراج کار ازیو ن ابدیکاهش 

دالر  200 براي هر كارمندنیاز دارد و تنها  نگه داردشاغل  ها راباغبان همهسارا قادر خواهد بود تا ، پرداختی کارجو جهینت در

برای پرداختی کارجو  هر دو هفته )قبل از مالیات( هركدام از باغبان های برا ی بپردازد که دالر 1500 در دو هفته  عالوه بر

   .دریافت می کنند



JOBKEEPER PAYMENT — INFORMATION FOR EMPLOYERS 

Last updated: 30 March 2020 

ECONOMIC RESPONSE TO THE CORONAVIRUS 

OBLIGATIONS ON EMPLOYERS 

To receive the JobKeeper Payment, employers must: 

• Register an intention to apply on the ATO website and assess that they have or will experience the 
required turnover decline. 

• Provide information to the ATO on eligible employees. This includes information on the number of 
eligible employees engaged as at 1 March 2020 and those currently employed by the business 
(including those stood down or rehired). For most businesses, the ATO will use Single Touch Payroll 
data to pre-populate the employee details for the business. 

• Ensure that each eligible employee receives at least $1,500 per fortnight (before tax). For 
employees that were already receiving this amount from the employer then their income will not 
change. For employees that have been receiving less than this amount, the employer will need to top 
up the payment to the employee up to $1,500, before tax. And for those employees earning more 
than this amount, the employer is able to provide them with a top-up.  

• Notify all eligible employees that they are receiving the JobKeeper Payment. 

• Continue to provide information to the ATO on a monthly basis, including the number of eligible 
employees employed by the business.  

BACKGROUND ON JOBKEEPER PAYMENT  

Under the JobKeeper Payment, businesses impacted by the Coronavirus will be able to access a subsidy 
from the Government to continue paying their employees. Affected employers will be able to claim a 
fortnightly payment of $1,500 per eligible employee from 30 March 2020, for a maximum period of 
6 months.  

ELIGIBLE employers 

Employers will be eligible for the subsidy if: 

• their business has a turnover of less than $1 billion and their turnover will be reduced by more than 
30 per cent relative to a comparable period a year ago (of at least a month); or  

• their business has a turnover of $1 billion or more and their turnover will  be reduced by more than 
50 per cent relative to a comparable period a year ago (of at least a month); and 

• the business is not subject to the Major Bank Levy. 

The employer must have been in an employment relationship with eligible employees as at 1 March 2020, 
and confirm that each eligible employee is currently engaged in order to receive JobKeeper Payments.  

Not-for-profit entities (including charities) and self-employed individuals (businesses without employees) 
that meet the turnover tests that apply for businesses are eligible to apply for JobKeeper Payments. 

Eligible employees 

Eligible employees are employees who: 

• are currently employed by the eligible employer (including those stood down or re-hired); 

• were employed by the employer at 1 March 2020; 

• are full-time, part-time, or long-term casuals (a casual employed on a regular basis for longer than 
12 months as at 1 March 2020); 
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• are at least 16 years of age; 

• are an Australian citizen, the holder of a permanent visa, a Protected Special Category Visa Holder, a 
non-protected Special Category Visa Holder who has been residing continually in Australia for 10 
years or more, or a Special Category (Subclass 444) Visa Holder; and 

• are not in receipt of a JobKeeper Payment from another employer.  

If your employees receive the JobKeeper Payment, this may affect their eligibility for payments from 
Services Australia as they must report their JobKeeper Payment as income.  

APPLICATION PROCESS 

Businesses with employees 

Initially, employers can register their interest in applying for the JobKeeper Payment via ato.gov.au from 
30 March 2020. 

Subsequently, eligible employers will be able to apply for the scheme by means of an online application. 
The first payment will be received by employers from the ATO in the first week of May. 

Eligible employers will need to identify eligible employees for JobKeeper Payments and must provide 
monthly updates to the ATO.  

Participating employers will be required to ensure eligible employees will receive, at a minimum, 
$1,500 per fortnight, before tax.  

It will be up to the employer if they want to pay superannuation on any additional wage paid because of 
the JobKeeper Payment. 

Further details for businesses for employees will be provided on ato.gov.au. 

Businesses without employees 

Businesses without employees, such as the self-employed, can register their interest in applying for 
JobKeeper Payment via ato.gov.au from 30 March 2020. 

Businesses without employees will need to provide an ABN for their business, nominate an individual to 
receive the payment and provide that individual’s Tax File Number and provide a declaration as to recent 
business activity. 

People who are self-employed will need to provide a monthly update to the ATO to declare their continued 
eligibility for the payments. Payment will be made monthly to the individual’s bank account.  

Further details for the self-employed will be provided on ato.gov.au. 

 

Employer with employees on different wages  

Adam owns a real estate business with two employees. The business is still operating at this stage but 
Adam expects that turnover will decline by more than 30 per cent in in the coming months. The 
employees are: 

• Anne, who is a permanent full-time employee on a salary of $3,000 per fortnight before tax and 
who continues working for the business; and  

• Nick, who is a permanent part-time employee on a salary of $1,000 per fortnight before tax and 
who continues working for the business.  

Adam is eligible to receive the JobKeeper Payment for each employee, which would have the following 
benefits for the business and its employees:   

• The business continues to pay Anne her full-time salary of $3,000 per fortnight before tax, and the 
business will receive $1,500 per fortnight from the JobKeeper Payment to subsidise the cost of 
Anne’s salary and will continue paying the superannuation guarantee on Anne’s income;  

http://www.ato.gov.au/
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• The business continues to pay Nick his $1,000 per fortnight before tax salary and an additional 
$500 per fortnight before tax, totalling $1,500 per fortnight before tax. The business receives 
$1,500 per fortnight before tax from the JobKeeper Payment which will subsidise the cost of Nick’s 
salary. The business must continue to pay the superannuation guarantee on the 
$1,000 per fortnight of wages that Nick is earning. The business has the option of choosing to pay 
superannuation on the additional $500 (before tax) paid to Nick under the JobKeeper Payment.  

Adam can register his initial interest in the scheme from 30 March 2020, followed subsequently by an 
application to ATO with details about his eligible employees. In addition, Adam is required to advise his 
employees that he has nominated them as eligible employees to receive the payment. Adam will provide 
information to the ATO on a monthly basis and receive the payment monthly in arrears.  

Employer with employees who have been stood down without pay 

Zahrah runs a beauty salon in Melbourne. Ordinarily, she employs three permanent part-time 
beauticians, but the government directive that beauty salons can no longer operate has required her to 
shut the business. As such she has been forced to stand down her three beauticians without pay.  

Zahrah’s turnover will decline by more than 30 per cent, so she is eligible to apply for the JobKeeper 
Payment for each employee, and pass on $1,500 per fortnight before tax to each of her three beauticians 
for up to six months. Zahrah will maintain the connection to her employees, and be in a position to 
quickly resume her operations.  

Zahrah is required to advise her employees that she has nominated them as eligible employees to 
receive the payment. It is up to Zahrah whether she wants to pay superannuation on the additional 
income paid because of the JobKeeper Payment.  

If Zahrah’s employees have already started receiving income support payments like the JobSeeker 
Payment when they receive the JobKeeper Payment, they should advise Services Australia of their 
change in circumstances online at my.gov.au or by telephone.  
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