Visão Geral do Orçamento

Impostos mais baixos para
australianos que trabalham duro
Neste Orçamento, o Governo está oferecendo um
valor adicional de $17,8 bilhões em alívio de
impostos sobre a renda pessoal para ajudar na
recuperação econômica, incluindo um valor
adicional de $12,5 bilhões nos próximos 12 meses.
Isto amplia o valor de $8,1 bilhões em alívio de
impostos que será oferecido para o ano fiscal de
2020-21 sob o Plano de Imposto de Renda Pessoal,
já estipulado.
De acordo com as alterações do Governo, os
indivíduos se beneficiarão da antecipação dos
cortes de impostos na Fase 2 do Plano, além de
um benefício adicional único de compensação
fiscal para renda baixa e média em 2020-21.
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Apoio à construção residencial
Como parte de nosso plano de recuperação
econômica para criar empregos, reconstruir nossa
economia e garantir o futuro da Austrália, mais
10.000 compradores da primeira casa poderão
adquirir uma nova casa mais cedo, sob a extensão
do First Home Loan Deposit Scheme (Sistema de
Depósito para Empréstimo da Primeira Casa).
As 10.000 ofertas adicionais serão fornecidas em
2020-21 para ajudar na compra de uma nova casa
ou de uma casa recém-construída. Isto permitirá
que compradores da primeira casa obtenham um
empréstimo para construir uma casa nova ou
comprar uma residência recém-construída com
um depósito de apenas 5%, com o Governo
garantindo até 15% do empréstimo.
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Investimento em infraestrutura
Desde o início da pandemia de COVID-19, o
Governo comprometeu-se a investir um valor
adicional de $14 bilhões em projetos de
infraestrutura novos e acelerados nos próximos
quatro anos. Estes projetos sustentarão 40.000
novos postos de trabalho durante sua construção.
Este investimento faz parte do canal de
investimento em infraestrutura de transportes
recorde de 10 anos do Governo, que foi ampliado
para $110 bilhões e já está sustentando 100.000
postos de trabalho em obras por todo o país.

Apoio aos negócios e ao
investimento
Para dar apoio a novos investimentos e aumentar
o fluxo de caixa das empresas, o Governo está
fornecendo um incentivo fiscal temporário, que
estará disponível para cerca de 3,5 milhões de
empresas (mais de 99 por cento das
empresas),que empregam cerca de 11,5 milhões
de trabalhadores. O incentivo será aplicado a cerca
de $200 bilhões em investimentos, incluindo 80%
de investimento em ativos depreciáveis por
empresas não mineradoras. Das 19h30 (AEDT) de
6 de outubro de 2020 até 30 de junho de 2022, as
empresas com faturamento de até $5 bilhões
poderão deduzir o custo total dos ativos
depreciáveis elegíveis de qualquer valor no ano
em que forem instalados. O custo das melhorias
realizadas em ativos depreciáveis elegíveis
existentes durante este período também pode ser
totalmente deduzido.
O Governo também permitirá que empresas com
faturamento de até $5 bilhões compensem os
prejuízos com lucros anteriores sobre os quais
tenha sido pago imposto, para gerar uma
restituição. A compensação retroativa de prejuízos
estará disponível para cerca de 1 milhão de
empresas, que empregam até 8,8 milhões de
trabalhadores. Os prejuízos apurados até 2021-22
podem ser compensados retroativamente com
lucros obtidos em ou após 2018-19. As empresas
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elegíveis podem optar por receber uma restituição
de imposto quando apresentarem suas
declarações de imposto de renda 2020-21 e
2021-22.

Uma Austrália digital
A pandemia de COVID-19 acelerou a adoção de
tecnologias digitais por empresas e consumidores
australianos, o que permitiu a muitos transformar
suas operações e continuar seus negócios durante
a crise.
O Plano de Negócios Digitais do Governo
aproveitará esta dinâmica para apoiar uma adoção
ainda maior de novas tecnologias em toda a
economia — tanto pelas empresas quanto pelos
consumidores.
Um investimento adicional de $4,5 bilhões na NBN
Co levará banda larga ultrarrápida para milhões de
famílias e empresas. O financiamento de $29,2
milhões também acelerará a introdução ampla da
rede 5G.

Melhorando a facilidade de fazer
negócios
A redução da burocracia é um elemento chave do
Plano de Recuperação Econômica do Governo para
a Austrália. É por isso que o Governo está
facilitando para que as empresas possam investir,
criar empregos, responder rapidamente aos
desafios e aproveitar as oportunidades.
Neste Orçamento, o Governo irá:
•
•

•

Agilizar e digitalizar vários processos
regulatórios
Reduzir a regulamentação que impõe
custos desnecessários e dificulta a
atividade empresarial
Dar suporte a pequenas empresas durante
a recuperação
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Crédito de Contratação JobMaker
O novo Crédito de Contratação JobMaker do
Governo ajudará a acelerar o crescimento do
emprego durante a recuperação, dando incentivos
às empresas para contratar mais funcionários que
sejam candidatos de 16 a 35 anos de idade. O
Crédito de Contratação JobMaker é uma parte
fundamental do Plano JobMaker do Governo para
impulsionar a recuperação econômica da
Austrália.
Estima-se que o Crédito de Contratação JobMaker
sustente cerca de 450.000 empregos para jovens
e custe $4 bilhões entre 2020-21 e 2022-23.

Investindo na educação, nas
competências e na aprendizagem
O Governo está dando alta prioridade ao
desenvolvimento de competências, como parte de
seu Plano JobMaker. O compromisso do Governo
dará suporte para que as pessoas consigam
empregos, além de garantir que os australianos
tenham as competências adequadas para os
empregos do futuro.
•
•
•
•
•

JobTrainer - aumentando a força de
trabalho da Austrália
Novas aprendizagens para ajudar na
recuperação
Suporte aos candidatos a empregos
Mais graduados prontos para o emprego
Cursos de curta duração para requalificar e
para dar treinamento adicional aos
australianos

Oferecendo segurança econômica
para as mulheres
O Governo está apresentando a Declaração de
Segurança Econômica para as Mulheres 2020 para
aumentar a participação da força de trabalho das
mulheres, melhorar o potencial de ganho e
aumentar a independência econômica. O pacote
de $240,4 milhões oferecerá oportunidades de
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emprego, dará suporte a pais/mães e suporte a
mulheres no trabalho.
Isto inclui programas de emprego para apoiar a
liderança e o desenvolvimento das mulheres, e
aumentar as oportunidades para mulheres em
ciências, tecnologia, engenharia e matemática
(STEM), negócios e indústrias dominadas por
homens.

Apoio à produção, à pesquisa e ao
desenvolvimento
A pandemia de COVID-19 expôs a extrema
importância das cadeias de suprimentos e de ter
uma capacidade de produção flexível, adaptável e
inovadora.
A Estratégia de Produção Moderna de $1,5 bilhão
do Governo é um plano de longo prazo para apoiar
a recuperação econômica da Austrália.
O Governo está investindo um valor adicional de
$2 bilhões através do Incentivo Fiscal para
Pesquisa e Desenvolvimento.

Segurança energética e reformas
do mercado
A nível nacional, os preços da eletricidade para fins
domésticos caíram 4,7% desde dezembro de 2018,
com os preços de eletricidade no atacado
diminuindo nos últimos 12 meses. Para manter
preços mais baixos, o Governo irá trabalhar com
fornecedores privados para aumentar a
capacidade de geração despachável, e com o
Gabinete Nacional para garantir um sistema
eficiente e integrado.
O governo está garantindo o fornecimento de
eletricidade, combustível e gás da Austrália para
manter os preços baixos, criar novos empregos e
apoiar as indústrias locais.
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Dando suporte a regiões
resilientes
O Governo continua apoiando a Austrália regional,
que tem resistido a inundações, incêndios, seca e,
agora, ao COVID-19. Através de um pacote
regional de mais de $550 milhões, o Governo dará
suporte às nossas regiões, para que se recuperem
dos impactos do COVID-19. Isto amplia o suporte
fornecido por meio do Fundo de Auxílio e
Recuperação durante o COVID-19 de $1 bilhão.

Uma Austrália mais segura e
resiliente
O governo está construindo infraestrutura hídrica
para o século XXI, ajudando a aumentar nossa
segurança hídrica, criar resiliência regional, gerar
empregos e expandir nosso importante setor
agrícola. Um investimento de $2 bilhões para
novos projetos sob o Fundo Nacional de
Desenvolvimento de Infraestrutura Hídrica
sustentará a próxima geração de infraestrutura
hídrica através da rede "Grid".
O Governo também está investindo $270 milhões
no Pacote de Investimento para as Comunidades
de Murray-Darling, que irá melhorar a saúde da
Bacia e dar suporte ao desenvolvimento regional.
Para garantir que o Norte da Austrália possa
continuar a se beneficiar de infraestruturas para
apoiar serviços essenciais, o Governo estendeu o
Mecanismo de Infraestrutura do Norte da
Austrália (NAIF) por mais cinco anos, até junho de
2026, e expandiu os critérios de concessão de
empréstimos.

Protegendo nosso meio ambiente
O Governo está investindo $47,4 milhões para
proteger e restaurar a saúde de nossos oceanos, e
está alocando $29,1 milhões para reduzir o risco
de contaminação química no território nacional.
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O governo investirá $249,6 milhões durante
quatro anos para modernizar a infraestrutura de
reciclagem, reduzir os resíduos e reciclar mais
dentro da Austrália.

Prevenção, detecção e tratamento
do COVID-19
Neste Orçamento, o Governo está investindo $4,9
bilhões para uma série de medidas de saúde,
garantindo que os australianos continuem a
receber os cuidados médicos e o suporte de que
necessitam durante a pandemia. A resposta
flexível e expansível permite que o sistema de
saúde reaja, protegendo todos os australianos.

Dando suporte aos australianos
durante a pandemia
O Governo está prestando assistência financeira
sem precedentes aos australianos, para lhes dar
suporte durante a pandemia de COVID-19. Isto
inclui:
•
•
•

•

O Pagamento JobKeeper
Rendimento adicional para pessoas físicas
Dois Pagamentos de Suporte Econômico
adicionais para pensionistas e outros
beneficiários elegíveis
Acesso temporário ao fundo de
aposentadoria (superannuation)

Your Future, Your Super (Seu
Futuro, Seu Fundo)
O Governo está empenhado em fazer com que os
fundos de aposentadoria dos australianos
trabalhem mais duro para impulsionar suas
economias de aposentadoria.
As reformas Your Future, Your Super do Governo
são a próxima fase da agenda de reformas do
Governo e, com elas, os australianos pouparão
$17,9 bilhões na próxima década.
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Mantendo os australianos seguros

Dando suporte à nossa região

Os recursos de segurança cibernética da Austrália
são fortes, mas as ameaças que enfrentamos
online estão aumentando. O COVID-19 tem
evidenciado o quanto vivemos e trabalhamos
online. O Governo fornecerá um valor adicional de
$201,5 milhões para entregar a Estratégia de
Segurança Cibernética 2020.

A Austrália tem um interesse profundo e contínuo
na estabilidade, prosperidade e resiliência do
Pacífico e do Sudeste Asiático, e isto se reflete no
Pacific Step-Up e em outras iniciativas. O Governo
está garantindo a recuperação na nossa região:

O Governo está dando suporte àqueles que nos
mantêm seguros, alocando $300,2 milhões à AFP
(Polícia Federal Australiana), para fortalecer sua
capacidade de manter os australianos seguros em
um ambiente de ameaças cada vez mais complexo.

•

•
•
•
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Investindo no Programa de Acesso à
Vacina contra o COVID-19 e Segurança à
Saúde em países do Pacífico e do Sudeste
Asiático.
Mecanismo Australiano de Financiamento
de Infraestrutura para o Pacífico
Recuperação em relação ao COVID-19 —
Suporte ao Pacífico e ao Timor-Leste
Oferecendo projetos de infraestrutura de
segurança no Sudoeste do Pacífico
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