Budjetti lyhyesti

Verohelpotuksia ahkerille
australialaisille
Tässä talousarviossa hallitus jakaa 17,8 miljardia
dollaria lisätukea henkilötuloverohelpotuksina
tukeakseen talouden elpymistä, mukaan lukien
12,5 miljardia dollaria seuraavan 12 kuukauden
aikana. Se perustuu 8,1 miljardin dollarin
verohelpotukseen, joka kohdistuu verovuoteen
2020-21 jo säädetyn henkilökohtaisen
henkilötuloverosuunnitelman mukaisesti.
Hallituksen tekemissä muutoksissa yksityishenkilöt
hyötyvät suunnitelman kakkosvaiheen
veronkevennysten aikaistamisesta sekä
kertaluonteisesta vuoden 2020-21 verotusta
koskevasta pieni- ja keskituloisten verohyvityksen
tuomasta lisäetuudesta.
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Asuinrakentamisen tukeminen
Osana laatimaamme talouden
elvytyssuunnitelmaa luoda
työpaikkoja, jälleenrakentaa talouttamme
ja turvata Australian tulevaisuus jatkamme First
Home Loan Deposit Scheme -ohjelmaa, jonka
avulla 10 000 ensiasunnon ostajaa lisää saa
mahdollisuuden hankkia uuden kotinsa
aikaisemmin.
10 000 lisäpaikkaa tarjotaan vuonna 2020-21
tukemaan uuden tai vastarakennetun asunnon
hankintaa. Näin ensiasunnon ostajat voivat saada
lainan uuden asunnon rakentamiseen tai
vastarakennetun asunnon ostamiseen jopa vain 5
prosentin talletuksella, kun hallitus takaa lainasta
enintään 15 prosenttia.
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Investoinnit infrastruktuuriin
COVID-19-pandemian alkamisesta lähtien hallitus
on sitoutunut 14 miljardin dollarin
lisäinvestointeihin uusiin ja nopeutettuihin
infrastruktuurihankkeisiin seuraavan neljän
vuoden aikana. Lisäksi rakentamisaikana 40 000
työpaikkaa saa hankkeista tukea.
Investointi on osa hallituksen ennätysmäistä 10
vuoden liikenneinfrastruktuurin investointiputkea,
jota on laajennettu 110 miljardiin dollariin, ja joka
tukee jo sataa tuhatta työpaikkaa eri puolilla
maata sijaitsevilla työmailla.

Yritystoiminnan ja investointien
tukeminen
Hallitus tukee uusia investointeja ja lisää yritysten
kassavirtaa tarjoamalla väliaikaisen
verokannustimen noin 3,5 miljoonalle yritykselle
(yli 99 prosenttia yrityksistä), jotka työllistävät
noin 11,5 miljoonaa työntekijää. Kannustinta
sovelletaan noin 200 miljardin dollarin arvoisiin
investointeihin, joihin kuuluu 80 prosenttia
muiden kuin kaivosyritysten poistokelpoisiin
omaisuuseriin kohdistuneista investoinneista. Klo
19.30 (Australian itäistä kesäaikaa) 6.10.202030.6.2022 välisenä aikana yritykset, joiden
liikevaihto on enintään 5 miljardia dollaria, voivat
vähentää tukeen oikeutettujen poistokelpoisten
omaisuuserien kokonaiskustannukset niiden
asennusvuonna. Myös kyseisellä kaudella
tehdyistä parannuksista jo olemassa oleviin tukeen
oikeutettuihin poistokelpoisiin omaisuuseriin
aiheutuvat kustannukset voidaan vähentää
kokonaisuudessaan.
Hallitus antaa myös yritysten, joiden liikevaihto on
enintään 5 miljardia dollaria, kuitata tappiot
aiemmilla voitoilla, joista on maksettu verot, jotta
ne saavat palautuksia. Tappion vähentäminen
takautuvasti on mahdollista noin miljoonalle
yritykselle, jotka työllistävät jopa 8,8 miljoonaa
työntekijää. Vuoteen 2021-22 asti aiheutuneet
tappiot voidaan vähentää takautuvasti vuonna
2018-19 tai sen jälkeen tehdyistä voitoista.
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Tukikelpoiset yritykset voivat valita
veronpalautuksen tehdessään vuoden 2020-21 ja
2021-22 veroilmoituksensa.

Digitaalinen Australia
COVID-19-pandemia on nopeuttanut
australialaisten yritysten ja kuluttajien digitaalisen
teknologian käyttöönottoa, minkä ansiosta monet
ovat voineet muuttaa toimintaansa ja jatkaa
kaupankäyntiä kriisin aikana.
Hallituksen digitaalinen liiketoimintasuunnitelma
perustuu tähän vauhtiin ja tukee sekä yrittäjien
että kuluttajien entistä laajempaa uusien
teknologioiden käyttöönottoa kaikkialla
taloudessa.
4,5 miljardin dollarin lisäinvestointi NBN Co yhtiöön tuo huippunopean laajakaistan miljoonille
perheille ja yrityksille. 29,2 miljoonan dollarin
rahoitus vauhdittaa myös 5G-verkon
käyttöönottoa.

Liiketoiminnan helpottaminen
Byrokratian vähentäminen on keskeinen osa
hallituksen Australian talouden
elvytyssuunnitelmaa. Siksi hallitus helpottaa
yritysten investointeja, työpaikkojen luomista,
kykyä vastata haasteisiin nopeasti ja tarttua
tilaisuuteen.
Tässä talousarviossa hallitus:
•
•

•

virtaviivaistaa ja digitalisoi
sääntelyprosesseja laajalti
vähentää sääntelyä, joka aiheuttaa
tarpeettomia kustannuksia ja haittaa
yritystoimintaa
tukee pienyrityksiä talouden
elpymisaikana.

JobMaker-työllistämistuki
Hallituksen uusi JobMaker-työllistämistuki (Hiring
Credit) auttaa vauhdittamaan työllisyyden kasvua
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talouden elpymisaikana kannustamalla yrityksiä
palkkaamaan lisätyöntekijöitä nuorista 16-35vuotiaista työnhakijoista. JobMakertyöllistämistuki on keskeinen osa hallituksen
JobMaker-suunnitelmaa, jolla tehostetaan
Australian talouden elpymistä.

tekniikan ja matematiikan (STEM), liike-elämän ja
miesvaltaisilla aloilla.

JobMaker-työllistämistuen arvioidaan tukevan
noin 450 000 nuoren työpaikkaa ja maksavan
neljä miljardia dollaria vuosina 2020-21 - 2022-23.

COVID-19-pandemia on korostanut
toimitusketjujen ja joustavan, mukautuvan ja
innovatiivisen tuotantokyvyn kriittistä tärkeyttä.

Investoinnit koulutukseen,
osaamiseen ja oppisopimuksiin

Hallituksen 1,5 miljardin dollarin
nykytuotantostrategia (Modern Manufacturing
Strategy) on pitkän aikavälin suunnitelma, jolla
tuetaan Australian talouden elpymistä.

Hallituksen JobMaker-suunnitelmassa osaamisen
kehittäminen on etusijalla. Hallituksen
sitoutuminen tukee työllistymistä ja varmistaa,
että australialaisilla on tulevaisuuden
työpaikkoihin sopivat taidot.
•
•
•
•
•

JobTrainer - Australian työvoiman
lisääminen
Uusia oppisopimuksia taloudellisen
elpymisen avuksi
Tukea työnhakijoille
Enemmän työelämään valmiita
koulutuksesta valmistuneita
Lyhytkursseja uudelleen- ja
täydennyskoulutukseen

Taloudellisen turvallisuuden
takaaminen naisille
Hallitus antaa vuoden 2020 Naisten taloudellisen
turvallisuuden selonteon (Women’s Economic
Security Statement) lisätäkseen naisten
työvoimaan kuulumista, parantaakseen heidän
ansiomahdollisuuksiaan ja edistääkseen heidän
taloudellista riippumattomuuttaan. 240,4
miljoonan dollarin paketti tuo
työllistymismahdollisuuksia, tukea vanhemmille ja
tukea naisille työpaikoilla.
Se sisältää työllisyysohjelmia, joilla tuetaan naisten
johtajuutta ja kehitystä sekä lisätään naisten
mahdollisuuksia luonnontieteiden, teknologian,
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Tukea tuotantoon ja tutkimus- ja
kehittämistoimintaan

Hallitus tekee kahden miljardin dollarin
lisäinvestoinnin tutkimus- ja kehittämistoiminnan
verokannustimen kautta.

Energiavarmuus ja
markkinauudistukset
Valtakunnallisesti kotitalouksien sähkön hinta on
laskenut 4,7 prosenttia vuoden 2018 joulukuusta,
kun sähkön tukkuhinnat ovat laskeneet viimeisten
12 kuukauden aikana. Alhaisempien hintojen
säilyttämiseksi hallitus pyrkii yhdessä yksityisten
palveluntarjoajien kanssa lisäämään toimitettavaa
tuotantokapasiteettia ja kansallisen hallituksen
kanssa varmistamaan tehokkaan ja integroidun
järjestelmän.
Hallitus turvaa Australian sähkö-, polttoaine- ja
kaasutoimitukset pitääkseen hinnat alhaisina,
luodakseen uusia työpaikkoja ja tukeakseen
paikallisia teollisuudenaloja.

Tukea sitkeille seutualueille
Hallitus seisoo edelleen tulvat, tulipalot,
kuivuuden ja nyt COVID-19-pandemian
kestäneiden Australian seutualueiden rinnalla. Yli
550 miljoonan dollarin alueellisen paketin avulla
hallitus tukee seutualueiden toipumista COVID-19taudin vaikutuksista. Tämä perustuu COVID-19-
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pandemian avustus- ja elvytysrahaston kautta
annettuun miljardin dollarin tukeen.

COVID-19-taudin ehkäisy,
havaitseminen ja hoito

Turvallisempi ja kestävämpi
Australia

Hallitus investoi tässä talousarviossa 4,9 miljardia
dollaria eri terveystoimiin, joilla varmistetaan, että
australialaiset saavat edelleen tarvitsemansa
hoidon ja tuen koko pandemian ajan. Joustava ja
skaalautuva vaste mahdollistaa
terveydenhuoltojärjestelmän reagoinnin ja
suojelee kaikkia australialaisia.

Hallitus rakentaa 21. vuosisadan vesiinfrastruktuuria, mikä auttaa varmistamaan
vedensaantiamme, rakentamaan alueellista
kestävyyttä, tarjoamaan työpaikkoja ja
kasvattamaan elintärkeää maatalouttamme.
Kahden miljardin dollarin investointi uusiin
hankkeisiin kansallisen vesi-infrastruktuurin
kehitysrahaston (NWIDF) kautta tukee seuraavan
sukupolven vesi-infrastruktuuria Gridsuunnitelman kautta.
Hallitus investoi 270 miljoonaa dollaria myös
Murray-Darling Communities -investointipakettiin,
jolla parannetaan valuma-alueen kuntoa ja
tuetaan samalla alueellista kehittämistä.
Varmistaakseen, että Pohjois-Australia voi
edelleen tukea keskeisiä palveluja hyödyntämällä
infrastruktuuria, hallitus on jatkanut PohjoisAustralian infrastruktuurijärjestelyä (NAIF) vielä
viidellä vuodella kesäkuuhun 2026 ja laajentanut
lainanantokriteerejään.

Ympäristön suojeleminen

Australialaisten tukeminen
pandemian aikana
Hallitus tukee australialaisia COVID-19-pandemian
aikana antamalla ennennäkemätöntä taloudellista
apua, kuten:
•
•
•

•

JobKeeper-tuki
lisätuloja yksityishenkilöille
kaksi ylimääräistä maksusuoritusta
taloudellisena tukena eläkeläisille ja muille
siihen oikeutetuille
väliaikainen superannuation-eläkkeen
nostomahdollisuus.

Your Future, Your Super (Sinun
tulevaisuutesi, sinun Supereläkkeesi)

Hallitus investoi 47,4 miljoonaa dollaria
valtameriemme suojeluun ja niiden
tervehdyttämiseen ja lupaa 29,1 miljoonaa dollaria
kemiallisen saastumisriskin vähentämiseen
Kansainyhteisön maalla.

Hallitus on sitoutunut lisäämään australialaisten
eläkesäästöjä laittamalla superannuation-säästöt
työskentelemään tehokkaammin heidän
hyväkseen.

Hallitus investoi 249,6 miljoonaa dollaria neljän
vuoden aikana kierrätysinfrastruktuurin
ajanmukaistamiseen, jätteen vähentämiseen ja
kierrättämisen lisäämiseen Australiassa.

Hallituksen Your Future, Your Super -uudistukset
ovat hallituksen uudistusohjelman seuraava vaihe,
jonka johdosta australialaiset säästävät 17,9
miljardia dollaria seuraavan vuosikymmenen
aikana.

Australialaisten turvallisuus
Australialla on vahvat kyberturvallisuusvalmiudet,
mutta verkossa kohdatut uhat lisääntyvät
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jatkuvasti. COVID-19-pandemian aikana on
korostunut se, kuinka paljon elämme ja
työskentelemme verkossa. Hallitus antaa 201,5
miljoonaa dollaria lisärahoitusta vuoden 2020
kyberturvallisuusstrategian toteuttamiseen.
Hallitus tukee meidän turvallisuudestamme
huolehtivia sitoutumalla myöntämään 300,2
miljoonaa dollaria AFP:lle, jotta se voi vahvistaa
valmiuksiaan pitää huolta australialaisten
turvallisuudesta yhä monimutkaisemmassa
uhkaympäristössä.

syvällisesti ja kestävästi, mikä näkyy Tyynenmeren
Step-Up- ja muissa aloitteissa. Hallitus varmistaa
elpymistä alueellamme:
•

•
•

•

Alueemme tukeminen

investoimalla COVID-19-rokotesaatavuusja terveysturvallisuusohjelmaan
Tyynenmeren ja Kaakkois-Aasian maissa
Australian Tyynenmeren alueen
infrastruktuurin rahoituslaitoksella (AIFFP)
tukemalla COVID-19-pandemiasta
toipumista Tyynenmeren alueella ja
Timor-Lestellä
toteuttamalla
turvallisuusinfrastruktuurihankkeita
Lounais-Tyynellämerellä.

Australia haluaa edistää Tyynenmeren ja KaakkoisAasian vakautta, vaurautta ja sietokykyä
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