بودیجه در یک نگاه

مالیات کمتر برای آسترالیایی های سخت
کوش
در این بودیجه ،دولت  17.8بیلیون دالر تخفیف مالیات بر
معاش شخصی برای حمایت از بهبود اقتصادی ،بشمول 12.5
بیلیون دالر اضافی طی  12ماه آینده ،در نظر گرفته است .این
بر اساس  8.1بیلیون دالر تخفیف مالیاتی است که برای سال
مالی  2020-21طبق پالن مالیات بر معاش شخصی که قبالً
قانونگذاری شده است ،اعمال می شود.
براساس تغیرات دولت ،افراد از جلو کشیدن کاهش مالیات در
مرحله  2پالن خود و همچنین یک مزیت اضافی یکباره از
جبران مالیات برای افراد با معاش کم و متوسط در سال -21
 2020بهره مند خواهند شد.

حمایت از اعمار مسکن
منحیث بخشی از پالن بهبود اقتصادی ما برای ایجاد بیزنس ها،
اعمار مجدد اقتصاد و تأمین آینده آسترالیا 10 ،هزار خریدار
خانه اول اضافی می توانند یک خانه نو را تحت تمدید پالن
پیش پرداخت قرضه خانه زودتر خریداری کنند.
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 10هزار مکان اضافی در سال  2020-21برای حمایت از
خرید یک خانه نو یا یک خانه تازه ساز ارائه می شود .این به
خریداران خانه اول اجازه می دهد تا برای اعمار یک خانه نو
قرضه بگیرند یا یک خانه مسکونی تازه اعمار شده با حداقل 5
فیصد پیش پرداخت قرضه بگیرند ،که دولت تا  15فیصد
قرضه را تضمین می کند.

سرمایه گذاری زیر ساختی
از شروع همه گیری  ،COVID-19دولت متعهد شده است که
طی چهار سال آینده  14بیلیون دالر سرمایه گذاری اضافی در
پراجکت های نو و تسریع شده زیرساختی سرمایه گذاری کند.
این پراجکت ها از  40،000شغل دیگر در طول اعمارشان
حمایت می کنند.
این سرمایه گذاری بخشی از سرمایه گذاری پایپ لین (مسیر
نل)  10ساله دولت در زمینه زیر ساخت ترانسپورت است که
به  110بیلیون دالر افزایش یافته و از  100000شغل در محل
های کاری در سرتاسر کشور حمایت می کند.
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حمایت از بیزنس و سرمایه گذاری
برای حمایت از سرمایه گذاری نو و افزایش گردش مالی
بیزنس ها ،دولت یک مشوق مالیاتی موقت در نظر گرفته است
که برای حدود  3.5میلیون بیزنس (بیش از  99فیصد بیزنس
ها) که حدود  11.5میلیون کارمند را استخدام می کنند ،در
دسترس خواهد بود .این مشوق برای حدود  200بیلیون دالر
سرمایه گذاری بشمول  80فیصد سرمایه گذاری در دارایی های
قابل استهالک توسط بیزنس ها غیر معدن کاری اعمال خواهد
شد .از ساعت  7.30بعد از ظهر (بوقت استندارد شرقی) در
تاریخ  6اکتوبر  2020تا  30جون  ،2022بیزنس ها با
گردش مالی تا  5بیلیون دالر قادر به کسر مصارف کامل
دارایی های قابل استهالک مستحق با هر ارزشی در سال جاری
خواهند بود .مصارف بهبود بخشی به دارایی های قابل
استهالک مستحق موجود در این دوره نیز می تواند به طور
کامل کسر شود.
دولت همچنین به کمپنی های دارای گردش مالی تا  5بیلیون
دالر اجازه می دهد در مقابل سودهای قبلی که مالیات بر آن
پرداخت شده است ،جبران خسارت اعمال کنند و پیسه شان را
پس بگیرند .بازپرداخت خسارت برای حدود  1میلیون کمپنی
كه تا  8/8میلیون كارمند استخدام می کنند ،در دسترس خواهد
بود .خسارات وارده تا سال  22-2021را می توانند در مقابل
سود حاصل در  19-2018یا پس از آن بازپرداخت شوند.
کمپنی های مستحق می توانند هنگام ارائه اعالن های مالیاتی
 21-2020و  ، 22-2021بازپرداخت مالیات را انتخاب کنند.

یک آسترالیای دیجیتال
همه گیری  COVID-19پذیرش تکنالوجی های دیجیتال
توسط بیزنس ها و مصرف کنندگان آسترالیایی را تسریع کرده
است که به بسیاری از آنها امکان داده است عملیات خود را
تبدیل کنند و در طول بحران به بیزنس خود ادامه دهند.
پالن بیزنس دیجیتال دولت بر اساس این حرکت برای حمایت از
پذیرش حتی بیشتر تکنالوجی های نو در اقتصاد  -هم توسط
بیزنس ها و هم مصرف کنندگان حمایت خواهد کرد.
یک سرمایه گذاری  4.5بیلیون دالری دیگر در ،NBN Co
براود بند فوق العاده سریع را برای میلیون ها خانواده و بیزنس
به ارمغان خواهد آورد .بودیجه  29.2میلیون دالری نیز
عرضه جالی  5Gرا تسریع خواهد کرد.

بهبودبخشی به سهولت انجام کار بیزنس
قطع کردن نوار سرخ (رد تیپ) یکی از عناصر اصلی پالن
بهبود اقتصادی دولت برای آسترالیا است .به همین دلیل دولت
سرمایه گذاری ،ایجاد مشاغل ،پاسخگویی عاجل به چالش ها و
استفاده از فرصت ها را برای بیزنس ها سهل کرده است.
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در این بودیجه ،دولت موارد ذیل را انجام خواهد داد:

•
•
•

ساده سازی و دیجیتالی کردن طیف گسترده ای از
پروسه های نظارتی
کاهش دادن مقرراتی که مصارف های غیرضروری
را تحمیل می کند و مانع از فعالیت های تجاری می
شود
حمایت از بیزنس های خرد در طی بهبود

کریدیت استخدامی JobMaker
کریدیت استخدامی  JobMakerنوی دولت با دادن مشوق
هایی به بیزنس ها برای استخدام کارمندان اضافی که جوانان
جویای کار  16تا  35ساله هستند ،به تسریع انکشاف اشتغال
در طول دوره بهبود کمک می کند .کریدیت استخدامی
 JobMakerبخش اصلی پالن  JobMakerدولت برای
تقویت بهبود اقتصادی آسترالیا است.
تخمین می شود که کریدیت استخدامی  JobMakerحدود
 450،000شغل برای جوانان را حمایت کند و مصارف آن 4
بیلیون دالر از سالهای  2020-21تا  23-2022است.

سرمایه گذاری در تعلیم ،مهارتها و
کارآموزی ها
دولت منحیث بخشی از پالن  JobMakerخود ،انکشاف
مهارت ها را یک اولویت مهم قرار داده است .تعهد دولت از
جذب افراد در مشاغل حمایت می کند و اطمینان حاصل می کند
که آسترالیایی ها مهارت های مناسب برای مشاغل آینده را
دارند.

•
•
•
•
•

 - JobTrainerنیروی کار در حال انکشاف
آسترالیا
کارآموزی های نو برای کمک به بهبودی
حمایت از افراد جویای کار
فارغ التحصیالن آماده کار بیشتر
کورس های کوتاه مدت برای ایجاد مجدد و ارتقای
مهارت های آسترالیایی ها

تأمین امنیت اقتصادی برای زنان
دولت بیانیه امنیت اقتصادی زنان  2020را برای افزایش
اشتراک نیروی کار زنان ،بهبود پتانسیل کسب معاش و تقویت
استقالل اقتصادی ارائه می دهد .پکیج  240.4میلیون دالری
فرصت های شغلی ،حمایت از والدین و حمایت از زنان در
محل کار را فراهم می کند.
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این بشمول پالن های اشتغال برای حمایت از رهبری و
انکشاف زنان و افزایش فرصت های زنان در ساینس،
تکنالوجی ،انجینرینگ و ریاضیات ( ،)STEMبیزنس و
صنایع تحت سلطه مردان است.

حمایت از تولید و تحقیق و انکشاف
همه گیری  COVID-19اهمیت حیاتی زنجیره های عرضه و
داشتن توانایی تولید انعطاف پذیر ،سازگارانه و خالق را نشان
داده است.
استراتیجی تولید مدرن  1.5بیلیون دالری دولت یک پالن طویل
المدت برای حمایت از بهبود اقتصادی آسترالیا است.
دولت  2بیلیون دالر اضافی از طریق مشوق مالیاتی تحقیق و
انکشاف سرمایه گذاری می کند.

امنیت انرژی و اصالحات بازار
در سطح ملی ،نرخ های برق خانگی از دسمبر  2018به
میزان  4.7فیصد کاهش یافته است که عمده فروشی برق در
 12ماه گذشته کاهش می یابد .برای حفظ نرخ های پایین تر،
دولت با ارائه دهندگان خصوصی برای افزایش ظرفیت تولید
قابل توزیع و کابینه ملی برای اطمینان از یک سیستم کارآمد و
یکپارچه همکاری خواهد کرد.
دولت برای پایین نگه داشتن نرخ ها ،ایجاد مشاغل نو و حمایت
از صنایع محلی ،تأمین برق ،سوخت و گاز آسترالیا را تضمین
می کند.

حمایت از ساحه های مقاوم
دولت همچنان در کنار آسترالیای ساحه ای (خارج شهری)
ایستاده است که در برابر سیل ،حریق ،خشکسالی و اکنون
 COVID-19مقاومت کرده است .دولت از طریق یک پکیج
ساحه ای بیش از  550میلیون دالری از ساحه های ما برای
بهبود از اثرات  COVID-19حمایت خواهد کرد .این امر
براساس حمایت ارائه شده از طریق بودیجه کمک و بهبود
 COVID-19به ارزش  1بیلیون دالر است.

یک آسترالیای مصون تر و مقاوم تر
دولت در حال اعمار زیرساخت های آب برای قرن بیست و یکم
است که به افزایش امنیت آب ،ایجاد انعطاف پذیری ساحه ای،
ایجاد مشاغل و انکشاف سکتور زراعت مهم مان کمک می
کند .یک سرمایه گذاری  2بیلیون دالری برای پراجکت های نو
تحت بودیجه انکشاف زیر ساخت های آب ملی ،از نسل بعدی
زیرساخت های آب از طریق جالی (گرید) حمایت خواهد کرد.
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دولت همچنین  270میلیون دالر در پکیج سرمایه گذاری
جوامع موری-دارلینگ سرمایه گذاری می کند که ضمن حمایت
از انکشاف ساحه ای ،صحت  Basinرا بهبود خواهد بخشید.
برای اطمینان از اینکه آسترالیای شمالی می تواند از
زیرساخت ها برای حمایت از خدمات ضروری بهره مند شود،
دولت تسهیالت زیرساختی آسترالیای شمالی ( )NAIFرا برای
پنج سال دیگر تا جون  2026تمدید کرده و ضوابط قرضه
گرفتن آن را گسترش داده است.

محافظت از محیط زیست
دولت  47.4میلیون دالر سرمایه گذاری می کند تا از اقیانوس
های ما محافظت کند و صحت آنها را بازگرداند و 29.1
میلیون دالر نیز برای کاهش خطر آلودگی کیمیاوی در سرزمین
کامانولث را متعهد شده است.
دولت در طی چهار سال  249.6میلیون دالر سرمایه گذاری
ت (ریسایکل) را مدرن
خواهد کرد تا زیرساخت های بازیاف ِ
سازد ،زباله ها را کاهش دهد و در داخل آسترالیا بازیافت
بیشتری انجام دهد.

جلوگیری ،شناسایی و تداوی COVID-19
در این بودیجه ،دولت  4.9بیلیون دالر برای انواع اقدامات
صحی سرمایه گذاری می كند تا اطمینان حاصل كند كه
آسترالیایی ها همچنان از مراقبت های طبی و حمایت ضروری
در طول همه گیری برخوردار هستند .پاسخ انعطاف پذیر و
مقیاس پذیر ،سیستم صحی را قادر می سازد تا از همه
آسترالیایی ها محافظت کند.

حمایت از آسترالیایی ها در طول همه
گیری
دولت برای آسترالیایی ها کمک مالی بی سابقه ای را فراهم می
کند تا در طول همه گیری  COVID -19از آنها حمایت کند،
بشمول:

•
•
•
•

پرداخت وظیفه نگهدار
معاش اضافی برای افراد
دو پرداخت اضافی حمایت اقتصادی برای مستمری
بگیران و سایر دریافت کنندگان مستحق
دسترسی موقت به سوپر (حق تقاعد)

آینده شما ،سوپر شما
دولت متعهد است که سوپر آسترالیایی ها برای افزایش پس
انداز تقاعدشان بهتر بکار گرفته شود.
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اصالحات دولت آینده شما ،سوپر شما در مرحله بعدی دستور
کار اصالحات دولت است و آسترالیایی ها طی دهه آینده 17.9
بیلیون دالر پس انداز خواهند کرد.

مصون نگه داشتن آسترالیایی ها
قابلیت های امنیت سایبری آسترالیا بسیار زیاد است ،اما
تهدیداتی که به صورت آنالین با آنها روبرو هستیم ،در حال
افزایش است .کووید  19بر میزان زندگی و کار آنالین ما تاثیر
گذاشته است .دولت  201.5میلیون دالر اضافی برای ارائه
استراتیجی امنیت سایبری  2020تأمین خواهد کرد.
دولت با تعهد  300.2میلیون دالری به پولیس فدرال آسترالیا
برای تقویت توانایی خود در حفظ امنیت آسترالیایی ها در یک
محیط تهدید مغلق فزاینده ،از کسانی که ما را مصون نگه می
دارند ،حمایت می کند.

حمایت از ساحه ما
آسترالیا عالقه ای عمیق و پایدار به ثبات ،شکوفایی و انعطاف
پذیری اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی دارد ،که این عالقه
در قدم صعودی اقیانوس آرام ( )Pacific Step-Upو سایر
اقدامات نشان داده شده است .دولت بهبود در ساحه مان را
تضمین می کند:
•

•
•
•
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سرمایه گذاری در پروگرام دسترسی به واکسین
 COVID-19و امنیت صحی در کشورهای اقیانوس
آرام و کشورهای جنوب شرقی آسیا.
تسهیالت تمویل مالی زیرساخت های آسترالیا برای
اقیانوس آرام
بهبود از  - COVID-19حمایت از اقیانوس آرام و
تیمور -لسته
ارائه پراجکت های زیرساخت های امنیتی در جنوب
غربی اقیانوس آرام
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