કોિવડ-19 વેતન સબિસડ� ઑગસ્ટ 2021

0

આ મા�હતી ફક્ત માગર્દશર્ન માટ� છે . વકર્ એન્ડ ઇન્કમ વેબસાઈટ પર �હ�ર

કરવામાં આવેલ વેતન સબિસડ�માં, પાત્રતાના માપદંડ અને જવાબદાર�ઓની

સં� ૂણર્ િવગતો છે તથા તે અન્ય કોઇપણ મા�હતી ઉપરવટ લા�ુ પડશે.
•

કોિવડ-19 વેતન સબિસડ� ઑગસ્ટ 2021 એ સમગ્ર ન્� ૂઝીલેન્ડના રોજગારદાતાઓને સમથર્ન � ૂ�ું
પાડવા માટ�ની � ૂકવણી છે , �થી કર�ને તેઓ તેમના કમર્ચાર�ઓને � ૂકવણી કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખી શક�
અને 17 ઑગસ્ટ, 2021થી એલટર્ લેવલ 3 અને 4 ચા�ુ રહ�વાથી અને કોિવડ -19 મહામાર� આવી
ત્યારથી કોિવડ �ુરક્ષા ફ્ર�મવકર્ ચા�ુ રહ�વાથી પ્રભાિવત થયેલા વ્યવસાયોની નોકર�ઓ બચાવી શક�.

•

વેતન સબિસડ� ઑગસ્ટ 2021ની �ુકવણી પ્રત્યેક � ૂણર્કા�લન કમર્ચાર�ઓ માટ� પ્રિત સપ્તાહ $600ના
દર� બે વખતની � ૂકવણીમાં કરાઈકરાઈ છે અને પ્રત્યેક �શકા�લક કમર્ચાર�ઓ માટ� પ્રિત સપ્તાહ
$359ના દર� કરાઈકરાઈ છે .

•

આજ �ુધીમાં સાત વેતન સબિસડ�ની �ુકવણીઓ કરાઈ છે .

•

પ્રત્યેક રાઉન્ડમાં નવી અર� કરવાની હોય છે અને વ્યવસાયોએ એવી ખાતર� કરવી જ�ર� છે ક�
પ્રત્યેક અર� માટ� તેઓ પાત્રતાના માપદં ડ � ૂરા કર� .

•

જો તમે અગાઉની વેતન સબિસડ� માટ� અર� કર� હોય તો, વેતન સબિસડ� #8 માટ� તમે તમાર�
છે લ્લી અર�ના બે અઠવા�ડયા પછ� જ અર� કર� શકો છો. આમ, જો તમે �ુ�વાર, 25 નવેમ્બરના
રોજ અર� કર� હોય તો, તમે વેતન સબિસડ� #8 માટ�ની અર� �ુ�વાર, 9 �ડસેમ્બર રોજ કર� શકો
છો. વહ�લી અર�ઓ સ્વીકાર� શકાશે નહ�. તમે અર� કરો તે પહ�લા તમાર� �ુકવણીના બે
અઠવા�ડયા � ૂરા થાય ત્યાં �ુધી રાહ જોવી જ�ર� છે .

•

જો તમે અગાઉની સબિસડ� માટ� અર� કર� ન હોય તો હ�ુ પણ તમે તમારા દ્વારા પાત્રતાના
તમામ માપદં ડો � ૂરાં કરવામાં આવે છે એ શરતે �ુક્રવાર, 26 નવેમ્બરથી સબિસડ� #8 માટ� હ�
પણ અર� કર� શકો છો.
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•

વકર્ એન્ડ ઇન્કમ વેબસાઇટ, www.workandincome.govt.nz/wagesubsidy મારફતે અર�ઓ કર�
શકાય છે .

•

તમાર� અર�ઓ પર શ� એટલી વહ�લી તક� પ્ર�ક્રયા હાથ ધરવામાં આવે તેની ખાતર� માટ� તમાર�
અર�માં � ૂર� પાડવામાં આવેલી મા�હતી ઇનલેન્ડ ર� વન્� ૂ પાસે રહ�લી મા�હતી (�મ ક�, આઇઆર
નંબર, નામ, બ�ક ખા�ુ,ં કમર્ચાર�ના નામ અને આઇઆર નંબર સ�હતની િવગતો) સાથે મેળ ખાય તે
મહત્વ� ૂણર્ છે .

•

તમાર� ચકાસવા�ુ ં રહ�શે ક�, તમે યોગ્ય � ૂકવણી માટ� અર� કર� રહ્યા છો. ક�ટલાક વ્યવસાયોએ
�યાર� કોિવડ-19 વેતન સબિસડ� ઑગસ્ટ 2021 માટ� અર� કરવા માંગતા હોય ત્યાર� , તેમણે લીવ
સપોટર્ સ્ક�મ ક� શોટર્ ટમર્ એબસેન્સ પેમેન્ટ માટ� અર� કર� છે . (વ્યવસાયો કોઈ એક સમયે એક
કમર્ચાર� માટ� કોિવડ-19ની આ ત્રણ � ૂકવણીઓમાંથી ફક્ત એક જ � ૂકવણી મેળવી શક� છે .)

પાત્રતાના માપદં ડ
•

તમે �ની સાથે સંમત થઈ રહ્યાં છો, તે �હ�રનામા સ�હત તમામ મા�હતી તમે કાળ�� ૂવર્ક વાંચો તે
મહત્વ� ૂણર્ છે અને ખાતર� રાખો ક� તમે તે� ુ ં અ�ુપાલન કરો છો.

•

ર� વન્� ૂ ટ�સ્ટમાં ઓછામાં ઓછા 40%નો ઘટાડો છે . તેનો અથર્ એ થયો ક�ઃ
o 23 નવેમ્બર થી 6 �ડસેમ્બર �ુધીના 14 �દવસમાં તમારા વ્યવસાયની આવક ઓછામાં ઓછ�
40% નીચી ગઈ હોવી જોઇએ (અથવા નીચે જવાની ધારણા છે ), એલટર્ ના લેવલમાં વધારો
કરવામાં આવ્યાના તરત પહ�લાના છ અઠવા�ડયામાં 14 �દવસના િવિશષ્ટ સમયગાળા
દરિમયાનની તેમની આવકની સાથે સરખામણી કરવામાં આવે ત્યાર� .
o એકદમ મોસમી આવક સાથેનો વ્યવસાય તેમની 2020 ક� 2019 ની આવકની એ જ સમયગાળા
સાથે �ુલના કર� શક� છે , જો તેઓ �ુલના �ડફોલ્ટ સમયગાળાનો ઉપયોગ કર�ને બતાવી શક� ક�
તેમનો મોસમી પ્રકારનો વ્યવસાય તેમના માટ� ર� વન્�ુ ટ�સ્ટને પહ�ચી વળવા�ુ ં વ�ુ �ુશ્ક�લ
બનાવે છે .

•

આવકમાં ઘટાડા ટ�સ્ટની ગણતર� તમારો વ્યવસાય સં� ૂણર્ અથવા �િશક ર�તે હવામાન પર િનભર્ર
છે અથવા કોિવડ-19 �ુરક્ષા ફ્ર�મવકર્ ના એલટર્ સ્તર 3 માંથી પસાર થતા હોય તેવા િવસ્તારમાં
આવેલો નથી તેના આધાર� કરવામાં આવે છે . વ�ુ િવગતો માટ� ઘોષણા �ુ ઓ.
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� ૂકવણી થઈ ગયા બાદ
•

જો તમારા �બઝનેસની આવકમાં ઘટાડો ન થાય તો, તમાર� સબિસડ� પરત � ૂકવી દ� વાની રહ�શ.ે

•

તમારા વ્યવસાયે તમારા ઘોષણાપત્રના સમથર્નમાં �ુરાવાઓને તૈયાર કરવાના અને પોતાની પાસે
રાખવાના રહ�શે (પરં � ુ તમાર� આ �ુરાવા અર�ની સાથે � ૂરાં પાડવાની જ�ર નથી).

•

એમએસડ� � ૃષ્ઠ� ૂિમની ચકાસણી અને ટાગ�ટ ઇન્ટ�ગ્રીટ� એ�ક્ટિવટ� � ૂર� કરશે. તેનો અથર્ એ છે ક�,
અર�કતાર્ઓ પાસેથી આવકમાં ઘટાડો થયાની સા�બતી�ુ ં એક સેમ્પલ માંગવામાં આવશે.
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