بودجه در یک نظر

مالیات کمتر برای استرالیایی های زحمتکش
در این بودجه ،دولت  17.8میلیارد دالر تخفیف مالیات بر
درآمد شخصی برای حمایت از بهبود اقتصادی ،شامل 12.5
میلیارد دالر اضافی طی  12ماه آینده را در نظر گرفته است.
این مبلغ در حدود  8.1میلیارد دالر تخفیف مالیاتی است که
برای سال درآمدی  2020-21طبق برنامه مالیات بر درآمد
شخصی که قبالً قانونگذاری شده است ،تحویل داده میشود.

 10هزار مکان اضافی در سالهای  2020-21برای حمایت از
خرید یک خانه جدید یا یک خانه تازه ساخت فراهم میشود .این
به خریداران اولین خانه اجازه میدهد تا برای ساخت یک خانه
جدید یا خرید یک خانه مسکونی تازه ساخت با حداقل 5%
درصد پول داشته قرض بگیرند ،در حالی که دولت تا 15%
قرضه را تضمین میکند.

سرمایه گذاری در زیربناها

براساس تغییرات دولت ،افراد از ارائه کاهش مالیات در مرحله
 2پالن خود و همچنین یک مزیت اضافی یکباره از جبران
مالیات با درآمد کم و متوسط در سالهای  2020-21بهره مند
خواهند شد.

از زمان شروع بیماری وبا  ،COVID-19دولت متعهد شده
است که طی چهار سال آینده  14میلیارد دالر اضافی در پروژه
های جدید و سریع زیربنای سرمایه گذاری کند .این پروژه ها
از  40,000کار دیگر در جریان ساختمان ان پشتیبانی میکند.

حمایت از ساخت مسکن

این سرمایه گذاری بخشی از پالن سرمایه گذاری  10ساله
دولت در زیربنا های حمل و نقل است که به  110میلیارد دالر
افزایش یافته و از  100,000کار در ساحات کاری در سراسر
کشور پشتیبانی میکند.

به عنوان بخشی از برنامه بهبود اقتصادی ما برای ایجاد کار،
بازسازی اقتصاد و تأمین آینده استرالیا 10 ،هزار خریدار خانه
اول میتوانند زودتر یک خانه جدید تحت سکیم قرضه برای
خریداری خانه اول را خریداری کنند.
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حمایت از تجارت و سرمایه گذاری

•

برای حمایت از سرمایه گذاری جدید و افزایش گردش پول
نقدی ،دولت مشوق مالیاتی موقت را فراهم میکند که برای
حدود  3.5میلیون تجارتها (بیش از  99%تجارتها) که در حدود
 11.5میلیون کارگر استخدام میکنند ،در دسترس خواهد بود.
این مشوق برای حدود  200میلیارد دالر سرمایه گذاری شامل
 80%سرمایه گذاری در دارایی های قابل استهالک توسط
مشاغل غیر معدنکاری اعمال خواهد شد .از ساعت  7:30بعد
از ظهر ( )AEDTاز تاریخ  6اکتوبر  2020تا  30جون
 ،2022تجارتها با عاید مالی تا  5میلیارد دالر قادر به کسر
هزینه کامل دارایی های قابل استهالک قابل قبول با ارزش در
هر سال هستند .هزینه بهبود دارایی های قابل استهالک قابل
قبول موجود در این دوره نیز میتواند به طور کامل کسر شود.

•

دولت همچنین به شرکت های دارای عاید حداکثر  5میلیارد
دالر برای جبران خسارت در مقابل سود قبلی که مالیات بر آن
پرداخت شده است ،اجازه بازپرداخت را میدهد .بازپرداخت
خسارت برای حدود  1میلیون شركت كه حداكثر  8.8میلیون
كارگر دارند وجود خواهد شد .خسارات وارده تا سال 2021-
 22را میتوان در مقابل سود حاصل در سال  2018-19محاسبه
کرد .شرکت های واجد شرایط میتوانند انتخاب دریافت انرا در
اظهارنامه مالیاتی  2020-21و  2021-22انتخاب کنند.

استرالیایی دیجیتالی
بیماری وبا  COVID-19پذیرش فناوری های دیجیتالی توسط
تجارتها و مصرف کنندگان استرالیایی را تسریع کرده است که
به بسیاری از آنها امکان داده است عملیات خود را تغییر داده و
در مدت این بحران به تجارت ادامه دهند.
پالن کسب و کار دیجیتالی دولت بر اساس این حرکت برای
حمایت از پذیرش بیشتر فناوری های جدید در اقتصاد  -هم
توسط تجارتها و هم از مصرف کنندگان پشتیبانی خواهد کرد.
سرمایه گذاری اضافی  4.5میلیارد دالری در  ،NBN Coباعث
اوردن سریع برادبند برای میلیون ها خانواده و تجارتها خواهد
شد .بودجه  29.2میلیون دالری شبکه  G5را تسریع و به
زودی رویکار خواهد اورد.

بهبود سهولت انجام تجارت
کاهش کاغذ پرانی یکی از عناصر اصلی برنامه بهبود اقتصادی
دولت برای استرالیا است .به همین دلیل دولت سرمایه گذاری،
ایجاد کار ،پاسخگویی سریع به مشکالت و استفاده از فرصت
ها را برای تجارتها آسان کرده است.

•

طیف گسترده ای از پروسه های قانونی را ساده و دیجیتالی
کنید
کم کردن مقررات را که هزینه های غیر ضروری را
تحمیل میکند و مانع فعالیت های تجاری میشود
تجارتهای کوچک را از طریق بازیابی پشتیبانی کند

اعتبار (کریدت) JobMaker
کریدت استخدام جدید  JobMakerدولت با دادن انگیزه به
تجارتها برای استخدام کارمندان اضافی جوان  16تا  35سال
که جویای کار هستند ،به سرعت در استخدام در این دوره بهبود
کمک میکند .اعتبار استخدام  JobMakerبخش اصلی برنامه
 JobMakerدولت برای تقویت بهبود اقتصادی استرالیا است.
کریدت استخدام  JobMakerتخمین زده میشود که در حدود
 450,000شغل کاری برای جوانان پشتیبانی کند و هزینه آن 4
میلیارد دالر از  2020-21تا  2022-23است.

سرمایه گذاری در زمینه تعلیم ،مهارت و
کارآموزی
دولت به عنوان بخشی از برنامه  ،JobMakerتوسعه مهارت
ها را به عنوان یک اولویت مهم قرار داده است .تعهد دولت
برای استخدام افراد به کار پشتیبانی میکند و اطمینان حاصل
میکند که استرالیایی ها مهارت های مناسب برای مشاغل آینده
را داشته باشند.
•
•
•
•
•

 - JobTrainerافزایش نیروی کاری استرالیا
کارآموزی جدید برای کمک به بهبودی (اقتصاد)
حمایت از افراد جویای کار
فارغ التحصیالن بیشتر آماده کار
کورس های کوتاه مدت برای یاد گرفتن مهارت ها برای
استرالیایی ها

تأمین امنیت اقتصادی برای زنان
دولت امنیت اقتصادی زنان  2020را برای افزایش مشارکت
نیروی کار زنان ،بهبود پتانسیل درآمد و تقویت استقالل
اقتصادی را فراهم میکند .بسته  240.4میلیون دالری فرصت
های شغلی ،حمایت از والدین و حمایت از زنان در محل کار را
فراهم میکند.
این شامل پالن های استخدام برای حمایت از رهبری و توسعه
زنان و افزایش فرصت های زنان در ساینس ،تکنالوژی،
مهندسی و ریاضیات ( ،)STEMتجارت و صنایع که تحت
سلطه مردان است میباشد.

در این بودجه ،دولت میخواهد که:
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حمایت از تولیدات و تحقیق و توسعه
بیماری وبا  COVID-19بر اهمیت حیاتی زنجیره های تأمین و
داشتن توانایی تولید انعطاف پذیر ،سازگار و متجدد روشنایی
انداخته است.
ستراتیژی تولیدات مدرن  1.5میلیارد دالری دولت یک برنامه
بلند مدت برای حمایت از بهبود اقتصادی استرالیا است.
دولت  2میلیارد دالر دیگر از طریق مشوق مالیاتی تحقیق و
توسعه سرمایه گذاری میکند.

امنیت انرژی و اصالحات مارکیت
در سطح ملی ،قیمت برق خانگی از دسامبر  2018با کاهش
عمده  4.7درصد کاهش یافته است ،با کاهش عمده فروشی برق
در  12ماه گذشته بوده است .برای حفظ قیمت های پایین ،دولت
با فراهم کنندگان خصوصی برای افزایش ظرفیت تولید قابل
توزیع و کابینه ملی برای اطمینان از یک سیستم کارآمد و
یکپارچه همکاری خواهد کرد.
دولت ،برق ،پطرول و گاز و برای پایین نگه داشتن قیمت ها،
ایجاد کار های جدید و حمایت صنایع محلی را تأمین میکند.

حمایت ازمناطق مقاوم
دولت همچنان در کنار مناطق مقاوم ایستاده است که در برابر
سیل ،آتش سوزی ،خشکسالی و اکنون  COVID-19مقاومت
کرده است .دولت از طریق یک بسته منطقه ای بیش از 550
میلیون دالری از مناطق ما برای بازیابی از اثرات COVID-19
پشتیبانی خواهد کرد .این امر براساس حمایت ارائه شده از
طریق صندوق کمک و بازیابی  COVID-19به ارزش 1
میلیارد دالر است.

استرالیایی با امن تر و مقاوم تر
دولت در حال ایجاد زیربنا های آب برای قرن بیست و یکم
است که به افزایش امنیت آب ،ایجاد انعطاف پذیری منطقه ای،
ایجاد کار و رشد بخش مهم کشاورزی کمک میکند .سرمایه
گذاری  2میلیارد دالری برای پروژه های جدید تحت صندوق
ملی توسعه زیربنا های آب ،از نسل بعدی زیربنا های آب
پشتیبانی میکند.
دولت همچنین  270میلیون دالر در بسته سرمایه گذاری جوامع
موری-دارلینگ سرمایه گذاری میکند که ضمن حمایت از
توسعه منطقه ای ،سالمت حوزه را بهبود میبخشد.
برای اینکه اطمینان حاصل شود که استرالیای شمالی میتواند از
زیربنا های پشتیبانی خدمات ضروری بهره مند شود ،دولت
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تسهیالت زیربنای استرالیای شمالی ( )NAIFرا برای پنج سال
دیگر تا جون  2026تمدید کرده و ضوابط قرض خود را
گسترش داده است.

محافظت از محیط زیست
دولت  47.4میلیون دالر سرمایه گذاری میکند تا از بحر های
ما محافظت کند و سالمت آنها را بازگرداند و  29.1میلیون
دالر نیز برای کاهش خطر آلودگی کیمیایی درزمین های
کمونویلت متعهد شده است.
دولت طی  4سال  249.6میلیون دالر سرمایه گذاری خواهد
کرد تا زیربنا های ریسایکل را مدرن سازد ،زباله ها را کاهش
داده و ریسایکل شدن بیشتر را در استرالیا انجام دهد.

جلوگیری ،شناسایی و تداوی COVID-19
در این بودجه ،دولت  4.9میلیارد دالر برای انواع اقدامات
صحی سرمایه گذاری میكند تا اطمینان حاصل كند كه
استرالیایی ها همچنان از مراقبت های صحی و پشتیبانی الزم
در مدت زمان وبا برخوردار هستند .پاسخ انعطاف پذیر و
مقیاس پذیر ،سیستم سالمت را قادر میسازد تا از همه
استرالیایی ها محافظت کند.

حمایت از استرالیایی ها در مدت زمان وبا
دولت به استرالیایی ها کمک مالی بی سابقه ای میکند تا در
مدت وبا  COVID-19از آنها پشتیبانی کند ،از جمله:
•
•
•
•

پرداخت JobKeeper
عاید اضافی برای افراد
دو پرداخت اضافی حمایت اقتصادی برای متقاعدین و سایر
دریافت کنندگان واجد شرایط
دسترسی موقت به تقاعدی

آینده شما  ،سوپر ) (superشما
دولت متعهد است که پول تقاعدی استرالیایی ها برایشان سخت
کار کند که در در تقاعدی ایشان افزایش بیاید.
اصالحات دولت آینده شما ،سوپر شما مرحله بعدی برنامه
اصالحات دولت است و استرالیایی ها طی دهه آینده 17.9
میلیارد دالر پس انداز را خواهند دید.

مصئون نگه داشتن استرالیایی ها
قابلیت های امنیتی سایبری استرالیا بسیار قوی است ،اما
تهدیداتی که به صورت آنالین با آنها روبرو هستیم ،در حال
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افزایش است .مرض  COVID-19میزان زندگی و کار آنالینی
ما را برجسته کرده است .دولت  201.5میلیون دالر اضافی
برای ارائه استراتژی امنیت سایبری  2020را فراهم میکند.
دولت کسانی که ما را مصئون نگه میدارند با تعهد 300.2
میلیون دالر به  AFPبرای تقویت توانایی انها در حفظ امنیت
استرالیایی ها در یک محیط تهدید پیچیده ،حمایت می کند.

حمایت از منطقه ما
استرالیا عالقه ای عمیق و پایدار به ثبات ،شکوفایی و انعطاف
پذیری اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی دارد ،که در پالیسی
اقیانوس آرام و سایر اقدامات نشان داده شده است .دولت از
اطمینان در بهبود از منطقه ما است:
•

•
•
•
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سرمایه گذاری دردسترسی به واکسین  COVID-19و
برنامه امنیت صحت در کشورهای اقیانوس آرام و
کشورهای جنوب شرقی آسیا.
تسهیالت تأمین مالی زیربنا های استرالیا برای اقیانوس آرام
بازیابی  - COVID-19پشتیبانی از اقیانوس آرام و تیمور
لسته
ارائه پروژه های امنیتی در جنوب غربی اقیانوس آرام
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