Буџетот на прв поглед

Пониски даноци за
трудољубивите Австралијци
Во овој буџет, Владата обезбедува
дополнителни 17,8 милијарди долари
олеснување на данокот на личен доход, како
поддршка за економското закрепнување,
вклучително дополнителни 12,5 милијарди
долари во следните 12 месеци. Тоа се
надоврзува на даночното олеснување од 8,1
милијарди долари што ќе биде испорачано во
доходовната 2020-21 година според со закон
веќе усвоениот План за данок на личен доход
(Personal Income Tax Plan).
Според измените што ги направи Владата,
граѓаните ќе имаат корист од порано од
предвиденото намалување на даноците во
втората фаза од Планот, како и еднократната
дополнителна корист од надоместокот за данок

Budget at a Glance | Budget 2020–21 - 19102020 - Macedoanian

за лица со ниски и средни приходи во 2020-21
година.

Поддршка за изградба на
домови
Како дел од нашиот план за економско
закрепнување, отворање на работни места,
обновување на нашата економија и
обезбедување на иднината на Австралија,
дополнителни 10.000 купувачи на прв дом ќе
можат да купат нов дом порано преку
продолжувањето на Програмата за депозит за
заем за прв дом (First Home Loan Deposit
Scheme).
Дополнителните 10.000 места ќе бидат
обезбедени во периодот 2020-21 година заради
поддршка на купување на нов дом или на веќе
изграден нов дом. Тоа ќе им овозможи на
купувачите на прв дом да обезбедат заем за
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изградба на нов дом или да купат веќе
изградено ново живеалиште со депозит од
само 5 проценти, додека Владата ќе гарантира
до 15% од заемот.

Инвестиции во инфраструктурата
Од почетокот на пандемијата на КОВИД-19,
Владата се обврза да инвестира дополнителни
14 милијарди долари во нови и забрзани
инфраструктурни проекти во следните четири
години. Овие проекти ќе поддржат
дополнителни 40.000 работни места за време
на реализацијата на тие проекти.
Оваа инвестиција е дел од владиното рекордно
10-годишно инвестирање во транспортната
инфраструктура, што е зголемено на 110
милијарди долари и веќе поддржува 100.000
работни места на градилиштата во целата
земја.

Поддршка на бизниси и
инвестиции
Заради поддршка на нови инвестиции и
зголемување на протокот на деловни пари,
Владата обезбедува привремен даночен поттик
што ќе им биде достапен на околу 3,5 милиони
бизниси (повеќе од 99 проценти од вкупниот
број бизниси) кои вработуваат околу 11,5
милиони работници. Овој поттик ќе се однесува
на инвестиции во вредност од околу 200
милијарди долари, вклучувајќи 80 проценти од
инвестициите во амортизирачки имоти од
страна на бизниси надвор од рударството. Од
19:30 часот (по австралиско источно стандардно
време) на 6 октомври 2020 до 30 јуни 2022
година, бизнисите со обрт до 5 милијарди
долари ќе можат да ја одбијат вкупната цена на
средствата што се амортизираат, кои ги
исполнуваат критериумите, од која било
вредност во годината кога се инсталирани.
Трошоците за подобрувања на средствата што
се амортизираат, кои ги исполнуваат
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критериумите, направени во овој период, исто
така можат да бидат одбиени во целост.
Исто така, Владата ќе им овозможи на
компаниите со обрт до 5 милијарди долари да
ги надоместат загубите од претходните
профити на кои е платен данок, за да
генерираат враќање на данокот. Враќањето на
загубата ќе биде достапно за околу еден
милион компании кои вработуваат до 8,8
милиони работници. Загубите настанати до
2021- 22 година може да се вратат во однос на
профитот остварен во или по 2018-19 година.
Компаниите што ги исполнуваат условите
можат да одберат да добијат враќање на
данокот кога ќе ги поднесат даночните пријави
за 2020-21 и 2021-22 година.

Дигитална Австралија
Пандемијата на КОВИД-19 го забрза
прифаќањето на дигиталните технологии од
страна на австралиските бизниси и
потрошувачи, што на многумина им овозможи
да го трансформираат нивното работење и да
продолжат да работат во текот на кризата.
Владиниот Дигитален деловен план ќе го
искористи овој замав за да поддржи уште
поголемо прифаќање на нови технологии во
целата економија - и од бизнисите и од
потрошувачите.
Дополнителни 4,5 милијарди долари
инвестиции во NBN Co ќе донесат ултра-брз
широкопојасен (broadband) интернет за
милиони семејства и бизниси. Финансирањето
од 29,2 милиони долари исто така ќе го забрза
ширењето на 5G мрежата.

Натамошно олеснување на
водењето бизнис
Намалувањето на формалностите е клучен
елемент на владиниот План за економско
закрепнување на Австралија (Economic Recovery
Plan for Australia). Затоа Владата им олеснува на
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бизнисите да инвестираат, да отвораат работни
места, брзо да одговорат на предизвиците и да
ги искористуваат можностите.
Во овој буџет, Владата:
•
•

•

Ќе поедностави и дигитализира широк
спектар на регулаторни процеси
Ќе ја намали регулативата што
наметнува непотребни трошоци и ја
попречува деловната активност
Ќе ги поддржи малите бизниси во текот
на закрепнувањето

Кредит за вработување JobMaker
Владиниот нов кредитен ангажман за
вработување JobMaker (JobMaker Hiring Credit)
ќе помогне да се забрза растот на вработеноста
за време на закрепнувањето, давајќи им на
бизнисите поттик да примаат повеќе млади
лица кои бараат работа на возраст од 16 до 35
години. Кредитот за вработување на JobMaker е
клучен дел од владиниот планот JobMaker
заради зајакнување на економското
закрепнување на Австралија.

•
•

Повеќе матуранти подготвени за работа
Кратки курсеви за обновување на
знаењата и за преобука на
Австралијците

Обезбедување економска
сигурност за жените
Владата ја објави нејзината Изјава за економска
безбедност на жените 2020 заради
зголемување на учеството на жените во
работната сила, подобрување на нивните
можности за заработка и зајакнување на
економската независност на жените. Пакетот
вреден 240,4 милиони долари ќе обезбеди
можности за вработување, поддршка на
родителите и поддршка на жените на
работното место.
Ова вклучува програми за вработување заради
поддршка на лидерството и развојот на жените,
и зголемување на можностите за жените во
науката, технологијата, инженерството и
математиката (STEM), бизнисот и индустриите
во кои доминираат мажите.

Се проценува дека кредитот за вработување на
JobMaker ќе поддржи околу 450.000 работни
места за млади и ќе чини четири милијарди
долари од 2020-21 до 2022-23 година.

Поддршка на производството,
истражувањето и развојот

Инвестирање во образование,
знаења и практиканство

Пандемијата на КОВИД-19 го нагласи
критичното значење на синџирите за
снабдување и постоењето на флексибилна,
приспособлива и иновативна способност за
производство.

Владата му дава на развојот на вештини висок
приоритет како дел од нејзиниот JobMaker
план. Владината посветеност ќе го поддржи
вработувањето и ќе обезбеди Австралијците да
имаат соддветни знаења за работните места во
иднина.
•
•
•

JobTrainer - растечка работна сила на
Австралија
Нови практикантства како помош на
закрепнувањето
Поддршка за баратели на работа
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Владината Стратегија за современо
производство (Modern Manufacturing Strategy)
во вредност од 1,5 милијарда долари е
долгорочен план за поддршка на економското
закрепнување на Австралија.
Владата инвестира дополнителни две
милијарди долари преку Даночниот поттик за
истражување и развој (Research and
Development Tax Incentive).
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Енергетска безбедност и
реформи на пазарот
На национално ниво, цените на електричната
енергија за домаќинствата се намалија за 4,7
проценти од декември 2018 година, при што
големопродажните цени на електричната
енергија се намалија во последните 12 месеци.
Заради одржување на пониски цени, Владата ќе
соработува со приватните даватели на услуги во
правец на зголемување на капацитетот за
дистрибуција и со Националниот кабинет за да
се обезбеди ефикасен и интегриран систем.
Владата го обезбедува снабдувањето на
Австралија со електрична енергија, течни
горива и гас за да ги задржи ниските цени, да
отвори нови работни места и да ги поддржи
локалните индустрии.

Поддршка на отпорни региони
Владата продолжува да ја поддржува
регионална Австралија која беше изложена на
поплави, пожари, суша и сега КОВИД-19. Преку
регионален пакет од над 550 милиони долари,
Владата ќе ги поддржи нашите региони да
закрепнат од последиците на КОВИД-19. Ова се
надоврзува на поддршката дадена преку
Фондот за помош и закрепнување од КОВИД-19
во вредност од една милијарда долари.

Посигурна и поотпорна
Австралија
Владата гради водна инфраструктура за 21-иот
век, помагајќи да се зголеми нашата водна
безбедност, да се изгради регионална
отпорност, да се отворат нови работни места и
да се развива нашиот исклучително значаен
земјоделски сектор. Инвестиција од две
милијарди долари за нови проекти во рамките
на Националниот фонд за развој на водна
инфраструктура ќе ја поддржи следната
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генерација на водна инфраструктура преку
мрежата.
Владата исто така инвестира 270 милиони
долари во Инвестицискиот пакет за заедниците
во Мареј-Дарлинг, кој ќе го подобри здравјето
на сливот, истовремено поддржувајќи го
регионалниот развој.
За да се осигури дека Северна Австралија може
да продолжи да има корист од
инфраструктурата заради поддршка на
основните услуги, Владата го продолжи
Инфраструктурниот објект на Северна
Австралија (NAIF) за дополнителни пет години,
до јуни 2026 година, и ги прошири
критериумите за позајмување.

Заштита на нашата природна
околина
Владата инвестира 47,4 милиони долари во
заштитата на нашите океани и враќањето на
нивното здравје, и издвојува 29,1 милиони
долари за намалување на ризикот од хемиско
загадување на земјиштето во сопственост на
Комонвелтот.
Владата ќе инвестира 249,6 милиони долари во
текот на четири години за модернизација на
инфраструктурата за рециклирање, намалување
на отпадот и за поголемо рециклирање во
Австралија.

Спречување, откривање и
лекување на КОВИД-19
Во овој буџет, Владата инвестира 4,9 милијарди
долари за низа здравствени мерки што
обезбедуваат дека Австралијците ќе продолжат
да добиваат медицинска нега и потребна
поддршка во текот на пандемијата.
Флексибилен и пропорционален одговор му
овозможува на здравствениот систем да
реагира, заштитувајќи ги сите Австралијци.
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Поддршка на Австралијците во
текот на пандемијата
Владата им обезбедува на Австралијците
финансиска помош без преседан, за да ги
поддржи текот на пандемијата на COVID-19,
вклучувајќи:
•
•
•

•

Исплата JobKeeper
Дополнителни приходи за поединци
Две дополнителни исплати за
економска поддршка на пензионерите и
други корисници кои ги исполнуваат
условите
Привремен пристап до superannuation

кои се соочуваме преку интернет се
зголемуваат. КОВИД-19 јасно покажа колку
живееме и работиме на интернет. Владата ќе
обезбеди дополнителни 201,5 милиони долари
за подготвување на Стратегијата за интернет
безбедност 2020.
Владата ги поддржува тие кои ја чуваат нашата
безбедност, издвојувајќи 300,2 милиони
долари за Австралиската федерална полиција
(АФП) за таа да ги зајакне своите способности
да ги чува Австралијците безбедни во
опкружувањето во кое се присутни сè
посложени закани.

Поддршка на нашиот регион
Вашата иднина, вашиот Super
Владата е решена superannuation-от на
Австралијците да делува во нивна корист, за да
се зголемат нивните заштеди за пензионерски
денови.
Владините реформи Your Future, Your Super се
следната фаза на реформската агенда на
Владата и ќе обезбедат Австралијците да
заштедат 17,9 милијарди долари во следната
деценија.

Австралија има длабок и постојан интерес за
стабилноста, напредокот и отпорноста на
Пацификот и Југоисточна Азија, што се гледа во
Pacific Step-Up и други иницијативи. Владата
обезбедува закрепнување во нашиот регион:
•

•
•

Одржување на безбедноста на
Австралијците

•

Инвестирајќи во програмата за пристап
до вакцина против КОВИД-19 и
здравствена безбедност во земјите од
Пацификот и Југоисточна Азија.
Австралиско финансирање на
инфраструктура во Пацификот
Обнова по КОВИД-19 - Поддршка на
Пацификот и Тимор-Лесте
Безбедносни инфраструктурни проекти
во Југозападен Пацифик

Способностите на Австралија на полето на
интернет безбедноста се големи, но заканите со
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