Buxheti në një vështrim

Taksa më të ulëta për australianët
që punojnë shumë

Mbështetja e ndërtimit të
banesave

Në këtë buxhet, Qeveria po jep një shtesë prej
17.8 miliardë dollarësh në lehtësimin e tatimit mbi
të ardhurat personale për të mbështetur
rimëkëmbjen ekonomike, duke përfshirë edhe
12.5 miliardë dollarë shtesë gjatë 12 muajve të
ardhshëm. Ai bazohet në 8.1 miliardë dollarë në
lehtësim tatimor që do të dorëzohet për vitin
2020- 21 të të ardhurave sipas Planit të Tatimit në
të Ardhurat Personale tashmë të ligjësuar.

Si pjesë e planit tonë të rimëkëmbjes ekonomike
për të krijuar vende pune, për të rindërtuar
ekonominë tonë dhe për të siguruar të ardhmen e
Australisë, një shtesë prej 10,000 blerësve të parë
të shtëpive do të jenë në gjendje të blejnë një
shtëpi të re më shpejt nën vazhdimin e Skemës së
Parë të Depozitave për Kredi.

Sipas ndryshimeve të qeverisë, individët do të
përfitojnë nga sjellja e uljes së taksave në Fazën e
dytë të Planit të saj, si dhe një përfitim shtesë i
njëhershëm nga kompensimi (zvogëlimi) i tatimit
me të ardhura të ulëta dhe mesatare në vitet
2020-21.
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10,000 vende shtesë do të sigurohen në vitin
2020-21 për të mbështetur blerjen e një shtëpie të
re ose të një shtëpie të sapo ndërtuar. Kjo do të
lejojë blerësit e parë të shtëpive të sigurojnë një
hua për të ndërtuar një shtëpi të re ose për të
blerë një banesë të sapo ndërtuar me një depozitë
prej 5 përqind, me Qeverinë që garanton deri në
15 për qind të kredisë.
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Investime infrastrukturore
Që nga fillimi i pandemisë COVID-19, Qeveria
është angazhuar të investojë 14 miliardë dollarë
shtesë në projekte infrastrukturore të reja dhe të
përshpejtuara gjatë katër viteve të ardhshme. Këto
projekte do të mbështesin edhe 40.000 vende
pune gjatë ndërtimit të tyre.
Ky investim është pjesë e tubacionit rekord 10
vjeçar të qeverisë të investimeve në
infrastrukturën e transportit, i cili është zgjeruar
në 110 miliardë dollarë dhe tashmë po mbështet
100,000 vende pune në punishtet në të gjithë
vendin.

Qeveria gjithashtu do të lejojë kompanitë me
qarkullim deri në 5 miliard dollarë për të
kompensuar humbjet kundrejt fitimeve të
mëparshme mbi të cilat është paguar tatimi, për të
gjeneruar një rimbursim. Bartja e humbjes do të
jetë në dispozicion për rreth 1 milion kompani që
punësojnë deri në 8.8 milion punëtorë. Humbjet e
shkaktuara deri në vitin 2021-22 mund të kryhen
kundrejt fitimeve të bëra në ose pas vitit 2018-19.
Kompanitë e pranueshme mund të zgjedhin për të
marrë një rimbursim tatimor, kur ata paraqesin
kthimet e tatimeve për vitin 2020-21 dhe vitin
2021-22.

Një Australi digjitale
Mbështetja e biznesit dhe
investimeve
Për të mbështetur investimet e reja dhe për të
rritur rrjedhën e parasë së biznesit, qeveria po
ofron një stimul të përkohshëm tatimor, i cili do të
jetë në dispozicion për rreth 3.5 milion biznese
(mbi 99 për qind të bizneseve) që punësojnë rreth
11.5 milion punëtorë. Nxitja do të zbatohet për
rreth 200 miliardë dollarë investime, duke
përfshirë 80 për qind të investimeve në asete të
amortizueshme nga bizneset jominierash. Nga ora
7:30pm (AEDT) më 6 tetor 2020 deri më 30
qershor 2022, bizneset me qarkullim deri në 5
miliardë dollarë do të jenë në gjendje të zbritin
koston e plotë të aseteve të amortizueshme të
pranueshme me çdo vlerë në vitin që ata janë
instaluar. Kostoja e përmirësimeve të aseteve
ekzistuese të amortizueshme të pranueshme të
bëra gjatë kësaj periudhe gjithashtu mund të
zbritet tërësisht.
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Pandemia COVID-19 ka përshpejtuar adoptimin e
teknologjive digjitale nga bizneset dhe
konsumatorët australianë, gjë që ka mundësuar
shumë që të transformojnë operacionet e tyre dhe
të vazhdojnë të tregtojnë gjatë krizës.
Plani i Biznesit Digjital i Qeverisë do të ndërtohet
mbi këtë moment për të mbështetur një adoptim
edhe më të madh të teknologjive të reja në të
gjithë ekonominë — si nga bizneset ashtu edhe
nga konsumatorët.
Një investim shtesë prej 4.5 miliardë dollarë në
NBN Co do të sjellë një brez të gjërë ultra të
shpejtë për miliona familje dhe biznese. Financimi
prej 29.2 milion dollarë gjithashtu do të
përshpejtojë përhapjen e rrjetit 5G.
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Përmirësimi i lehtësimit së të bërit
biznes

Investimi në arsim, aftësi dhe
stazhime (trajnime)

Shkurtimi i burokracisë është element kyç i Planit
të Rimëkëmbjes Ekonomike të Qeverisë për
Australinë. Kjo është arsyeja pse qeveria po e bën
më të lehtë për bizneset të investojnë, të krijojnë
vende pune, të përgjigjen shpejt ndaj sfidave dhe
të kapin mundësitë.

Qeveria po e bën zhvillimin e aftësive një prioritet
të lartë si pjesë e Planit të saj JobMaker.
Angazhimi i Qeverisë do të mbështesë marrjen e
njerëzve në punë dhe siguron që Australianët të
kenë aftësitë e duhura për punët e së ardhmes.
•

Në këtë Buxhet, Qeveria do:
•
•

•

Të përmirësojë dhe digjitalizojë një gamë
të gjerë të proceseve rregullatore
Zvogëlon rregulloren që imponon kosto të
panevojshme dhe pengon aktivitetin e
biznesit
Mbështetja e bizneseve të vogla përmes
rimëkëmbjes

JobMaker Hiring Credit (Kredia për
punësim JobMaker)
Kredia e re e Punësimit JobMaker e Qeverisë do të
ndihmojë në përshpejtimin e rritjes së punësimit
gjatë rimëkëmbjes duke i dhënë bizneseve stimuj
për të marrë punonjës shtesë që janë punëkërkues
të rinj të moshës 16 deri në 35 vjeç. Kredia e
Punësimit të JobMaker është një pjesë kyçe e
Planit të Qeverisë JobMaker për të rritur
rimëkëmbjen ekonomike të Australisë.
Kredia për Punësim JobMaker vlerësohet të
mbështesë rreth 450,000 pozicione për të rinjtë
dhe kushton 4 miliardë dollarë nga viti 2020-21
deri në 2022-23.
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•
•
•
•

JobTrainer - rritja e fuqisë punëtore të
Australisë
Stazhime (trajnime) të reja për të
ndihmuar rimëkëmbjen
Mbështetje për punëkërkuesit
Më shumë të diplomuar të gatshëm për
punë
Kurse të shkurtra për të riaftësuar dhe
rritjen e aftësive të australianëve

Dhënia e sigurisë ekonomike për
gratë
Qeveria po jep Deklaratën e Sigurisë Ekonomike të
Grave 2020 për të rritur pjesëmarrjen e gruas në
fuqinë punëtore, për të përmirësuar potencialin e
fitimit dhe për të rritur pavarësinë. Paketa prej
240.4 milionë dollarë do të ofrojë mundësi
punësimi, mbështetje për prindërit dhe
mbështetje për gratë në vendin e punës.
Kjo përfshin programet e punësimit për të
mbështetur udhëheqjen dhe zhvillimin e grave,
dhe për të rritur mundësitë për gratë në shkencë,
teknologji, inxhinieri dhe matematikë (STEM),
biznes dhe industri të dominuara nga meshkujt.
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Mbështetja e prodhimit dhe
kërkimit dhe zhvillimit

Mbështetja e rajoneve të
qëndrueshme

Pandemia COVID-19 ka ndriçuar një dritë mbi
rëndësinë kritike të zinxhirëve të furnizimit dhe ka
një aftësi prodhimi fleksibël, të adaptueshëm dhe
inovativ.

Qeveria vazhdon të mbështesë Australinë rajonale
i cili ka përballuar përmbytjet, zjarrin, thatësira
dhe tani, COVID-19. Përmes një pakete rajonale
prej më shumë se 550 milionë dollarësh, Qeveria
do të mbështesë rajonet tona të rimëkëmben nga
ndikimet e COVID-19. Kjo bazohet në mbështetjen
e ofruar nëpërmjet Fondit për Ndihmë dhe
Rimëkëmbje nga COVID-19 prej 1 miliardë dollarë.

Strategjia Moderne e Prodhimit prej 1.5 miliardë
dollarë e Qeverisë është një plan afatgjatë për të
mbështetur rimëkëmbjen ekonomike të Australisë.
Qeveria po investon një shtesë prej 2 miliardë
dollarësh përmes Nxitjes Tatimore të Kërkimit dhe
Zhvillimit.

Siguria energjetike dhe reformat e
tregut
Në nivel kombëtar, çmimet e energjisë elektrike
shtëpiake kanë rënë me 4.7 për qind që nga
dhjetori 2018, kurse çmimet me shumicë të
energjisë elektrike janë ulur gjatë 12 muajve të
fundit. Për të mbajtur çmime më të ulëta, Qeveria
do të punojë me ofruesit privatë për të rritur
kapacitetin gjenerues të disponueshme dhe
Kabinetin Kombëtar për të siguruar një sistem
efikas dhe të integruar.
Qeveria po siguron furnizime me energji elektrike,
karburant dhe gaz për Australinë për të mbajtur
çmimet e ulëta, për të krijuar vende të reja pune
dhe për të mbështetur industritë.
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Një Australi më të sigurt dhe të
qëndrueshme
Qeveria po ndërton infrastrukturën ujore për
shekullin 21 duke ndihmuar në rritjen e sigurisë
sonë të ujit, ndërtimin e qëndrueshmërise
rajonale, ofrimin e vendeve të punës dhe rritjen e
sektorit tonë kritik të bujqësisë. Një investim prej 2
miliardë dollarësh për projekte të reja në kuadër
të Fondit Kombëtar të Zhvillimit të Infrastrukturës
së Ujit do të mbështesë gjeneratën e ardhshme të
infrastrukturës së ujit përmes Grid (rrjeti
koordinativ).
Qeveria po investon gjithashtu 270 milionë dollarë
në Paketën e Investimeve të Komuniteteve
Murray-Darling e cila do të përmirësojë shëndetin
e Basin (pellgut) duke mbështetur zhvillimin
rajonal.
Për t'u siguruar që Australia Veriore mund të
vazhdojë të përfitojë nga infrastruktura për të
mbështetur shërbimet thelbësore, Qeveria ka
vazhduar Infrastrukturën e Australisë Veriore
(NAIF) për pesë vjet shtesë, deri në qershor të vitit
2026, dhe zgjeruar kriteret e saj të kreditimit.
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Mbrojtja e ambientit tonë
Qeveria po investon 47.4 milionë dollarë për të
mbrojtur oqeanet tona dhe për të rikthyer
shëndetin e tyre dhe po kryen 29.1 milion dollarë
për të zvogëluar rrezikun e kontaminimit kimik në
tokën e Komonuelthit.

E ardhmja juaj, pensioni (super)
juaj
Qeveria është e angazhuar për të bërë pensionin e
australianëve të funksionon më mirë për të rritur
kursimet e tyre të daljes në pension.

Qeveria do të investojë 249.6 milion dollarë gjatë
katër viteve për të modernizuar infrastrukturën e
riciklimit, për të zvogëluar mbeturinat dhe për të
ricikluar më shumë brenda Australisë.

E ardhmja juaj e Qeverisë, reformat tuaj të
pensionit janë faza e ardhshme e agjendës së
reformave të Qeverisë dhe të shohin Australianët
të kursejnë 17.9 miliardë dollarë gjatë dekadës së
ardhshme.

Parandalimi, zbulimi dhe trajtimi i
COVID-19

Mbajtja e sigurt e australianëve

Në këtë Buxhet, Qeveria po investon 4.9 miliardë
dollarë për një sërë masash shëndetësore duke
siguruar që australianët të vazhdojnë të marrin
kujdesin mjekësor dhe mbështetjen që ata kanë
nevojë gjatë pandeminë. Reagimi fleksibil dhe i
shkallëzuar mundëson që sistemi shëndetësor të
reagon, duke mbrojtur të gjithë australianët.

Mbështetja e Australianëve gjatë
pandemisë
Qeveria po ofron ndihmë të paparë financiare për
Australianët për t'i mbështetur ata
gjatë-pandemisë COVID 19, duke përfshirë:
•
•
•

•

Pagesa JobKeeper
Të ardhura shtesë për individët
Dy pagesa shtesë për mbështetje
ekonomike për pensionistët dhe
përfituesit e tjerë të pranueshëm
Qasje e përkohshme në pension
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Aftësitë e sigurisë kibernetike të Australisë janë të
forta, por kërcënimet në internet me të cilat
ballafaqohemi janë rrritje. COVID-19 ka theksuar
se sa jetojmë dhe punojmë në internet. Qeveria do
të sigurojë një shtesë prej 201.5 milionë dollarë
për të ofruar Strategjinë e Sigurisë Kibernetike
2020.
Qeveria po mbështet ata që na mbajnë të sigurt
duke dedikuar 300.2 milionë dollarë në AFP për të
forcuar kapacitetin e tyre për t'i mbajtur
Australianët të sigurt në një mjedis kërcënues
gjithnjë e më kompleks.

Përkrahja e rajonit tonë
Australia ka një interes të thellë dhe të
qëndrueshëm në stabilitetin, prosperitetin dhe
qëndrueshmërinë e Pacifikut dhe Azisë Juglindore,
reflektuar në politikën Pacific Step-Up dhe
iniciativa të tjera. Qeveria po siguron rimëkëmbjen
në rajonin tonë:
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•

•

Investimi në Programin COVID-19 për
Qasje në Vaksina dhe Sigurinë
Shëndetësore në vendet e Pacifikut dhe
Azisë Juglindore.
Financimi i infrastrukturës Australian për
Pacifikun
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•
•

Rimëkëmbja nga COVID-19 — Mbështetje
për Pacifikun dhe Timor-Leste
Realizimi i projekteve infrastrukturore të
sigurisë në Pacifikun Jugperëndimor
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