Budżet w zarysie

Redukcja podatków nakładanych
na pracujących z wysiłkiem
Australijczyków
Celem ożywienia ekonomii rząd federalny
wprowadza w ramach obecnego budżetu
dodatkowe ulgi podatkowe o wartości 17,8
miliarda dolarów, zastosowane do podatku
dochodowego od osób fizycznych, w tym
dodatkowe 12,5 miliarda w okresie następnych 12
miesięcy. Jest to suma dodatkowa do ulg
podatkowych wartości 8,1 miliarda dolarów w już
prawnie zatwierdzonym planie dla podatku
dochodowego od osób fizycznych na rok 2020-21.
W ramach wprowadzonych przez rząd zmian,
indywidualni podatnicy skorzystają na
wcześniejszym wprowadzeniu cięć podatkowych
przewidzianych na fazę 2 tego planu oraz
otrzymają jednorazową dodatkową rekompensatę
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podatkową (tax offset) dla osób o niskich i
średnich dochodach w roku 2020-21.

Wspieranie budownictwa
mieszkaniowego
W ramach rządowego planu ożywienia ekonomii,
obejmującego kreowanie stanowisk pracy,
odbudowę gospodarki i zapewnienie Australii
pomyślnej przyszłości, dodatkowa liczba 10 000
nabywców nieruchomości po raz pierwszy będzie
mogła szybciej kupić sobie nowy dom dzięki
przedłużeniu programu gwarantowania zadatku na
pożyczkę na pierwszy dom (First Home Loan
Deposit Scheme).
Te dodatkowe 10 000 gwarancji zostanie
udzielonych w roku 2020-21, aby umożliwić zakup
nowego domu lub zbudowania sobie nowego
domu. Pomoże to nabywcom nieruchomości po
raz pierwszy uzyskać kredyt na budowę nowego
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domu lub zakup nowego domu przy wpłacie
zadatku o wartości jedynie 5%, podczas gdy rząd
gwarantuje do 15% wartości pożyczki.

Inwestycje w infrastrukturę
Od początku pandemii COVID-19 rząd federalny
zobowiązał się do zainwestowania dodatkowych
14 miliardów dolarów w okresie 4 lat w nowe i
przyspieszone projekty rozwoju infrastruktury.
Projekty te w czasie konstrukcji stworzą
dodatkowe 40 000 stanowisk pracy.
Inwestycje te są częścią rekordowego 10-letniego
planu rządowego dla infrastruktury transportowej,
rozszerzonej do wartości 110 miliardów dolarów.
Plan ten już stworzył 100 000 stanowisk pracy na
placach budowy w całym kraju.

Wspieranie biznesu i nakładów
inwestycyjnych
Celem pobudzenia nowych inwestycji i zwiększenia
przepływu gotówki, rząd wprowadza tymczasowy
podatkowy bodziec gotówkowy, który dostępny
będzie dla około3,5 miliona przedsiębiorstw
(ponad 99% przedsiębiorstw), które łącznie
zatrudniają około 11,5 miliona pracowników.
Bodziec ten będzie miał zastosowanie do około
200 miliardów dolarów inwestycji, w tym do 80%
inwestycji w aktywa podlegające amortyzacji w
przedsiębiorstwach nie-górniczych. Od godziny
19:30 (czasu wschodnioaustralijskiego) w dniu 6
października roku 2020 do 30 czerwca roku 2022,
przedsiębiorstwa o obrotach do 5 miliardów
dolarów będą mogły odliczyć pełny koszt
kwalifikujących się aktywów podlegających
amortyzacji, bez względu na ich wartość, w roku w
którym zostały one zainstalowane. Koszt
wprowadzonych w tym okresie ulepszeń już
istniejących kwalifikujących się aktywów
podlegających amortyzacji może też być odliczony
w pełni.
Rząd pozwoli też przedsiębiorstwom o obrotach
do 5 miliardów dolarów odliczyć ich straty od
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zysków z lat ubiegłych, od których podatek został
już zapłacony, co wygeneruje zwrot podatku.
Przenoszenie strat na okresy uprzednie będzie
dostępne dla około jednego miliona
przedsiębiorstw, które łącznie zatrudniają około
8,8 miliona pracowników. Straty poniesione do
roku 2021--22 mogą zostać odliczone od zysków z
roku 2018--19 i lat późniejszych. Kwalifikujące się
przedsiębiorstwa mogą postanowić, który rok
wybrać dla zwrotu podatku, gdy przedstawią swoje
zeznania podatkowe na rok 2020--21 lub 2021--22.

Australia cyfrowa
Pandemia COVID-19 przyspieszyła akceptację
technologii cyfrowych przez australijskie
przedsiębiorstwa i przez konsumentów, co
pozwoliło wielu firmom na transformację operacji i
kontynuację działalności w czasie kryzysu.
Rządowy plan biznesu cyfrowego (Digital Business
Plan) wykorzysta ten trend, aby dalej wzmocnić
akceptację nowych technologii w naszym systemie
gospodarczym - zarówno przez przedsiębiorstwa,
jak i konsumentów.
Dodatkowa inwestycja 4,5 miliardów dolarów w
NBN Co. dostarczy ultraszybki internet milionom
rodzin i biznesów. Fundusze w wysokości 29,2
milionów dolarów przyspieszą też wprowadzenie
sieci 5G.

Ułatwienia dla prowadzących
działalność gospodarczą
Kluczowym elementem rządowego planu
ożywienia ekonomii (Economic Recovery Plan) dla
Australii jest ograniczenie biurokracji. Dlatego też
rząd ułatwi biznesom nakłady inwestycyjne,
kreowanie nowych stanowisk pracy, szybsze
reagowanie na trudności i szybsze
wykorzystywanie możliwości.
W ramach obecnego budżetu rząd federalny:
•

usprawni i skomputeryzuje szeroką gamę
procesów regulacyjnych
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•

•

zredukuje przepisy, które obciążają
zbędnymi kosztami i utrudniają
prowadzenie działalności
wspomagać będzie małe przedsiębiorstwa
w okresie ożywiania ekonomii

JobMaker - bodziec dla
zatrudniania
Nowa inicjatywa rządowa - bodziec dla
zatrudniania (JobMaker Hiring Credit) pomoże w
przyspieszaniu wzrostu zatrudnienia w okresie
ożywiania ekonomii, jako że oferuje biznesom
bodziec dla zatrudniania nowych pracowników w
młodym wieku (od 16 do 35 lat). JobMaker Hiring
Credit jest kluczowym elementem rządowego
planu JobMaker, mającego na celu wzmożenie
ożywienia ekonomicznego w Australii.
Szacuje się, że JobMaker Hiring Credit wesprze
około 450 000 etatów dla młodych ludzi przy
koszcie 4 miliardów dolarów w latach 2020-21 do
2022--23.

Inwestycje w kształcenie,
doskonalenie umiejętności i
praktyki zawodowe
W założeniach rządowego planu JobMaker
doskonaleniu umiejętności zawodowych
przyznano wysoki priorytet. Ta inicjatywa rządowa
pomoże wielu ludziom zdobyć zatrudnienie i
zapewni, że Australijczycy będą mieć właściwe
umiejętności na potrzeby przyszłości.
•
•
•
•
•

Nauczyciel zawodu (JobTrainer) pomnażanie siły roboczej Australii
Nowe praktyki zawodowe wspomogą
ożywienie ekonomii
Wsparcie dla osób poszukujących pracy
Absolwenci szkół będą lepiej przygotowani
do pracy
Krótkie kursy doskonalenia zawodowego i
przekwalifikowywania Australijczyków

Zapewnienie kobietom
bezpieczeństwa ekonomicznego
W oświadczeniu na temat bezpieczeństwa
ekonomicznego kobiet (2020 Women’s Economic
Security Statement), rząd zobowiązał się do
podwyższenia udziału kobiet w zatrudnieniu,
podwyższenia potencjału zarobków i zwiększenia
ich niezależności ekonomicznej. Pakiet wartości
240,4 milionów dolarów otworzy możliwości
zatrudnienia oraz przyniesie wsparcie dla rodziców
i kobiet w miejscu pracy.
Pakiet zawiera programy zatrudnienia ułatwiające
kobietom kształcenie w zakresie umiejętności
kierowniczych i innych oraz zwiększające
możliwości zatrudnienia w dziedzinach nauk
przyrodniczych, technologii, inżynierii i
matematyki oraz w przemysłach zdominowanych
przez mężczyzn.

Wspieranie zakładów
produkcyjnych i badawczorozwojowych
Pandemia COVID-19 rzuciła światło na krytyczne
znaczenie łańcuchów dostaw i rozwój
elastycznych, łatwo przystosowalnych,
nowatorskich mocy produkcyjnych.
Rządowa strategia nowoczesnej produkcji
(Modern Manufacturing Strategy) to
długoterminowy plan o wartości 1,5 miliarda
dolarów, skierowany na wspieranie ożywienia
ekonomii Australii.
Rząd inwestuje dodatkowe 2 miliardy dolarów w
ramach badawczo-rozwojowego bodźca
podatkowego (Research and Development Tax
Incentive).

Bezpieczeństwo energetyczne i
reforma rynkowa
W skali krajowej ceny elektryczności dla domów
mieszkalnych obniżyły się o 4,7% od grudnia
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2018r., a ceny hurtowe elektryczności spadły w
ciągu ostatnich 12 miesięcy. Aby utrzymać te
niższe ceny, rząd będzie współpracować z
prywatnymi dostawcami energii, aby zwiększyć
dostępność wygenerowanych mocy, oraz z Radą
Ministrów, aby funkcjonował zintegrowany i
efektywny system.

Aby Australia północna mogła w dalszym ciągu
korzystać z infrastruktury dla zapewnienia
podstawowych usług, rząd przedłużył o dalsze pięć
lat, do czerwca 2026 r., działanie systemu
pożyczek NAIF i rozszerzył kryteria przyznawania
kredytów.

Rząd zabezpiecza dostawy elektryczności, gazu i
paliw w Australii, aby utrzymywać ceny na niskim
poziomie, stwarzać nowe stanowiska pracy i
wspierać przemysł lokalny.

Ochrona naszego środowiska
naturalnego

Wspieranie odpornych na
wyzwania regionów
Jak zawsze, rząd federalny stoi ramię w ramię z
regionalną Australią, której mieszkańcy muszą
przeciwstawiać się powodziom, pożarom, suszom,
a teraz COVID-19. W ramach pakietu regionalnego
o wartości ponad 550 milionów dolarów rząd
wspierać będzie nasze regiony w przezwyciężaniu
skutków COVID-19. Pakiet ten jest inicjatywą
dodatkową do funduszu ulg podatkowych i
odnowy po epidemii (COVID-19 Relief and
Recovery Fund) wartości 1 miliarda dolarów.

Bezpieczniejsza i odporna na
wyzwania Australia
Rząd buduje infrastrukturę wodną dla 21 wieku,
zwiększając bezpieczeństwo zasobów wody,
wspierając regionalną odporność na wyzwania,
tworząc nowe miejsca pracy i rozwijając istotny dla
gospodarki sektor rolnictwa. Inwestycja wartości 2
miliardów dolarów dla projektu w ramach
krajowego funduszu dla rozwijania infrastruktury
wodnej (National Water Infrastructure
Development Fund) ułatwi zbudowanie następnej
generacji infrastruktury sieci wodnej.
Rząd inwestuje też 270 milionów w ramach
pakietu przeznaczonego dla społeczności basenu
Murray-Darling, który poprawi stan basenu,
jednocześnie wspierając rozwój regionu.
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Rząd inwestuje 47,4 milionów dolarów w ochronę
naszych oceanów i ich powrót do zdrowia. 29,1
milionów zostało przeznaczonych na redukcję
ryzyka zanieczyszczeń chemicznych gleby na
obszarach będących własnością Commonwealth.
Rząd zainwestuje 249,6 milionów w okresie
nadchodzących czterech lat w modernizację
infrastruktury recyklingu, redukcję ilości odpadów i
zwiększenie recyklingu w Australii.

Zapobieganie, wykrywanie i
leczenie COVID-19
W niniejszym budżecie rząd przeznacza 4,9
miliardów dolarów na finansowanie szerokiego
zakresu środków zaradczych, aby Australijczycy
mogli kontynuować korzystanie z opieki
zdrowotnej i z wsparcia istotnego w czasie
pandemii. Elastyczna i dostosowana do nasilenia
reakcja na zachorowania umożliwia służbie
zdrowia ochronę wszystkich Australijczyków.

Wspieranie Australijczyków w
czasie pandemii
Rząd federalny zaoferował Australijczykom
bezprecedensową pomoc finansową, aby wspierać
ich w okresie pandemii koronawirusa. Są to między
innymi:
•
•

Płatność JobKeeper
Dodatkowy dochód dla osób fizycznych
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•

•

Dwie dodatkowe płatności (Economic
Support Payment) dla rencistów i innych
kwalifikujących się osób
Tymczasowy wczesny dostęp do
oszczędności emerytalnych

Twoja przyszłość, twoja emerytura
Rząd troszczy się, żeby oszczędności emerytalne
Australijczyków były zyskowne, co zwiększy ich
emeryturę.
Rządowe reformy Your Future, Your Super (Twoja
przyszłość, twoja emerytura) są na agendzie
następnej fazy reform, które umożliwią
Australijczykom zaoszczędzenie 17,9 miliarda
dolarów w nadchodzącej dekadzie.

Zapewnienie Australijczykom
bezpieczeństwa
Australia ma znaczne możliwości w zakresie
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, ale zagrożenia
online pomnażają się. Epidemia COVID-19
uwidoczniła, w jak dużym stopniu żyjemy i
pracujemy online. Rząd przeznaczy dodatkowe
201,5 miliona dolarów na wprowadzenie strategii
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (2020 Cyber
Security Strategy).

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

Rząd wspiera tych, którzy zapewniają nam
bezpieczeństwo, przeznaczając 300,2 milionów dla
Australijskiej Policji Federalnej (AFP), aby
wzmocnić ich możliwości czuwania nad
bezpieczeństwem Australijczyków na świecie
pełnym coraz bardziej skomplikowanych zagrożeń.

Wspieranie naszego regionu
We własnym, głęboko pojętym interesie Australii
jest stabilność, dobrobyt i odporność na
zagrożenia regionu Pacyfiku i Azji PołudniowoWschodniej, co odzwierciedla inicjatywa Pacific
Step-Up i inne inicjatywy. Rząd zapewni ożywienie
regionu poprzez:
•

•

•
•

Zainwestowanie w program udostępnienia
szczepionki przeciwko COVID-19 krajom
Pacyfiku i Azji Południowo-Wschodniej
(Vaccine Access and Health Security
Program).
Australijski program pożyczek na
infrastrukturę (Infrastructure Financing
Facility) dla krajów Pacyfiku
Ożywianie gospodarki po COVID-19 –
wsparcie dla krajów Pacyfiku i Timor-Leste
Instalowanie infrastruktury
bezpieczeństwa w krajach południowozachodniego Pacyfiku
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