Scurtă prezentare a
bugetului

Impozite mai mici pentru
australienii care lucrează din greu
În acest buget, guvernul oferă o reducere
suplimentară a impozitului pe venit de 17,8
miliarde de dolari pentru a sprijini redresarea
economică, inclusiv un adaos de 12,5 miliarde
dolari în următoarele 12 luni. Aceasta se bazează
pe reducerea fiscală de 8,1 miliarde de dolari care
vor fi livrate în anul financiar 2020-21 în
conformitate cu Planul deja legiferat privind
impozitul pe venitul personal.
În cadrul modificărilor aduse de guvern,
persoanele fizice vor beneficia de continuarea
reducerilor fiscale în Etapa a 2-a a Planului de
guvern, precum și de un beneficiu suplimentar
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unic din compensarea impozitului pe venit scăzut
și mediu în 2020-21.

Sprijinirea construcției de locuințe
Ca parte a planului nostru de redresare economică
de a crea locuri de muncă, de a reconstrui
economia noastră și de a asigura viitorul Australiei,
alți 10.000 de cumpărători ai primei case vor putea
să achiziționeze o nouă locuință mai devreme în
cadrul extinderii Programului de garantare a
depozitului pentru împrumuturi pentru prima
casă.
Cele 10.000 de locuri suplimentare vor fi furnizate
în 2020-21 pentru a sprijini achiziționarea unei
case noi sau a unei case nou construite. Aceasta va
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permite primilor cumpărători de locuințe să obțină
un împrumut pentru construirea unei locuințe noi
sau să achiziționeze o locuință nou construită cu
un depozit de doar 5%, guvernul garantând până la
15% din împrumut.

Investiții în infrastructură
De la începutul pandemiei COVID-19, guvernul s-a
angajat să investească în plus 14 miliarde de dolari
în proiecte de infrastructură noi și accelerate în
următorii patru ani. Aceste proiecte vor sprijini
alte 40.000 de locuri de muncă în timpul
construcției lor.
Această investiție face parte din conducta record
de investiții pe 10 ani a guvernului în infrastructura
de transport, care a fost extinsă la 110 miliarde de
dolari și susține deja 100.000 de locuri de muncă
pe șantierele din toată țara.

Sprijinirea afacerilor și a
investițiilor
Pentru a sprijini noi investiții și pentru a spori
fluxul de numerar al afacerilor, guvernul oferă un
stimulent fiscal temporar care va fi disponibil
pentru aproximativ 3,5 milioane de afaceri (peste
99% din afaceri) care angajează aproximativ 11,5
milioane de lucrători. Stimulentul se va aplica
investițiilor în valoare de aproximativ 200 de
miliarde de dolari, inclusiv 80% din investițiile în
active amortizabile ale afacerilor care nu sunt
miniere. De la ora 7:30pm (AEDT) pe data de 6
octombrie 2020 până la 30 iunie 2022, afacerile cu
o cifră de afaceri de până la 5 miliarde vor putea
deduce costul integral al activelor amortizabile
eligibile de orice valoare în anul în care sunt
instalate. Costul îmbunătățirilor aduse activelor
amortizabile eligibile existente efectuate în
această perioadă poate fi, de asemenea, dedus
integral.
De asemenea, guvernul va permite companiilor cu
cifra de afaceri de până la 5 miliarde de dolari să
compenseze pierderile din profiturile anterioare
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pe care s-a plătit impozit, pentru a genera o
rambursare. Reportarea pierderilor va fi
disponibilă pentru aproximativ 1 milion de
companii care angajează până la 8,8 milioane de
lucrători. Pierderile suferite până în 2021-22 pot fi
reportate pe profiturile realizate în 2018-19.
Societățile eligibile pot alege să primească o
rambursare de impozit atunci când își depun
declarațiile fiscale pe 2020-21 și 2021-22.

O Australie digitală
Pandemia COVID-19 a accelerat adoptarea
tehnologiilor digitale de către afacerile și
consumatorii australieni, ceea ce a permis multora
să își transforme operațiunile și să continue să facă
afaceri pe perioada crizei.
Planul de afaceri digital al guvernului se va baza pe
acest impuls pentru a sprijini o adoptare și mai
mare a noilor tehnologii în întreaga economie —
atât de către afaceri, cât și de către consumatori.
O investiție suplimentară de 4,5 miliarde în NBN
Co va aduce servicii de bandă largă ultra-rapidă
pentru milioane de familii și afaceri. Finanțarea în
valoare de 29,2 milioane de dolari va accelera, de
asemenea, lansarea rețelei 5G.

Îmbunătățirea ușurinței cu care se
poate desfășura o afacere
Reducerea birocrației este un element cheie al
Planului de redresare economică al guvernului
pentru Australia. Acesta este motivul pentru care
guvernul facilitează investițiile afacerilor și creerea
de locuri de muncă pentru a răspunde rapid la
provocări și pentru a profita de oportunități.
În acest buget, guvernul va:
•
•
•

Optimiza și digitaliza o gamă largă de
procese de reglementare
Reduce reglementările care impun costuri
inutile și împiedică activitatea afacerilor
Sprijini afacerile mici pe perioada
redresării
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Programul JobMaker de credit
pentru angajare
Noul program JobMaker de credit pentru angajare
al guvernului va contribui la accelerarea creșterii
ocupării forței de muncă pe perioada redresării,
oferind afacerilor stimulente pentru a angaja mai
mulți lucrători care sunt tineri solicitanți de locuri
de muncă și cu vârste cuprinse între 16 și 35 de
ani. Programul JobMaker de credit pentru
angajare este o parte esențială a Planului
JobMaker al guvernului de a stimula redresarea
economică a Australiei.

participarea femeilor la forța de muncă, pentru a
îmbunătăți potențialul de câștig și pentru a spori
independența economică. Pachetul de 240,4
milioane de dolari va oferi oportunități de
angajare, sprijin pentru părinți și pentru femei la
locul de muncă.
Aceasta include programe de angajare pentru a
sprijini femeile în ocuparea posturilor de
conducere și în dezvoltarea lor profesională și
pentru a spori oportunitățile femeilor în domeniile
științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii
(STEM), afacerilor și industriilor dominate de
bărbați.

Se estimează că Programul JobMaker de credit
pentru angajare va sprijini aproximativ 450.000
de posturi pentru tineri și va costa 4 miliarde de
dolari între 2020-21 și 2022-23.

Sprijinirea producției, a cercetării
și a dezvoltării

Investiții în educație, competențe
și ucenicii

Pandemia COVID-19 a aruncat o lumină asupra
importanței critice a lanțurilor de aprovizionare
având, în același timp, o capacitate de fabricație
flexibilă, adaptabilă și inovatoare.

Pentru guvern, dezvoltarea competențelor este o
prioritate de vârf în cadrul Planului său JobMaker.
Angajamentul guvernului va sprijini atragerea
australienilor spre locuri de muncă și asigură
dezvoltarea abilităților lor potrivite pentru locurile
de muncă din viitor.
•
•
•
•
•

JobTrainer - creșterea forței de muncă din
Australia
Noi forme de ucenicie pentru a contribui la
redresarea economiei
Sprijin pentru solicitanții de locuri de
muncă
Mai mulți absolvenți pregătiți pentru
angajare
Cursuri de scurtă durată pentru
reformarea profesională și perfecționarea
australienilor

Asigurarea securității economice
pentru femei
Guvernul prezintă Declarația privind securitatea
economică pentru femei 2020 pentru a spori
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Strategia de producție modernă de 1,5 miliarde de
dolari a guvernului este un plan pe termen lung
pentru a sprijini redresarea economică a Australiei.
Guvernul investeşte încă 2 miliarde de dolari prin
Stimulentul fiscal pentru cercetare şi dezvoltare.

Securitatea energetică și reformele
pieței
La nivel național, prețurile energiei electrice de uz
casnic au scăzut cu 4,7% din decembrie 2018,
prețurile angro la energie electrică fiind în scădere
în ultimele 12 luni. Pentru a menține prețuri mai
mici, guvernul va colabora cu furnizorii privați
pentru a crește capacitatea de producție
dispecerizabilă și cu Cabinetul Național pentru a
asigura un sistem eficient și integrat.
Guvernul asigură aprovizionarea cu energie
electrică, combustibil și gaze a Australiei pentru a
menține prețuri scăzute, pentru a crea noi locuri
de muncă și pentru a sprijini industrii locale.
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Sprijinirea regiunilor pentru a
deveni puternice
Guvernul continuă să sprijine Australia regională
care a rezistat inundațiilor, incendiilor, secetei și
acum, pandemiei COVID-19. Prin intermediul unui
pachet regional de peste 550 de milioane de
dolari, guvernul va sprijini regiunile noastre să se
redreseze după impactul pandemiei COVID-19.
Acest lucru se bazează pe sprijinul oferit prin
Fondul de sprijin și recuperare COVID-19 în valoare
de 1 miliard de dolari.

O Australie mai sigură și mai
puternică
Guvernul construieşte infrastructura pentru apă
pentru secolul 21, contribuind la sporirea
securităţii apei, la construirea rezilienţei regionale,
la asigurarea locurilor de muncă şi la dezvoltarea
sectorului nostru agricol critic. O investiție de 2
miliarde de dolari pentru proiecte noi din cadrul
Fondului național de dezvoltare a infrastructurii
pentru apă va sprijini următoarea generație de
infrastructură pentru apă prin intermediul Rețelei.
De asemenea, guvernul investește 270 de milioane
de dolari în pachetul de investiții pentru
comunitățile din bazinul Murray-Darling care va
îmbunătăți sănătatea bazinului, sprijinind în
același timp dezvoltarea regională.
Pentru a ne asigura că Australia de Nord poate
continua să beneficieze de infrastructură pentru a
sprijini serviciile esențiale, guvernul a extins
Facilitatea de infrastructură pentru Australia de
Nord (NAIF) pentru încă cinci ani, până în iunie
2026, și a extins criteriile de împrumut.

Protejarea mediului
Guvernul investește 47,4 milioane de dolari pentru
a proteja oceanele noastre și pentru a restabili
sănătatea lor și asigură 29,1 milioane dolari pentru
reducerea riscului de contaminare chimică pe
teritoriul Commonwealth-ului.
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Guvernul va investi 249,6 milioane de dolari pe
parcursul a patru ani pentru modernizarea
infrastructurii de reciclare, reducerea deșeurilor și
o mai mare reciclare în Australia.

Prevenirea, detectarea şi tratarea
cazurilor de COVID-19
În acest buget, guvernul investește 4,9 miliarde de
dolari pentru o serie de măsuri de sănătate pentru
ca australienii să primească în continuare asistență
medicală și sprijinul de care au nevoie pe parcursul
pandemiei. Răspunsul flexibil și accesibil permite
sistemului de sănătate să răspundă, protejând toți
australienii.

Sprijinirea australienilor pe
perioada pandemiei
Guvernul oferă asistență financiară fără precedent
australienilor pentru a-i sprijini pe perioada
pandemiei COVID-9, inclusiv:
•
•
•

•

Plata JobKeeper
Venituri suplimentare pentru persoane
fizice
Două plăți suplimentare de sprijin
economic pentru pensionari și alți
beneficiari eligibili
Acces temporar la superannuation [pensie
privată]

Viitorul tău, Super
Guvernul se angajează să facă sistemul de
superannuation al australienilor mai eficient
pentru a stimula economiile lor pentru pensie.
Reformele guvernului Viitorul Tău, Super sunt
următoarea etapă a programului de reforme al
guvernului și se va materializa în economisirea de
către australieni a 17,9 miliarde de dolari în
următorul deceniu.
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Menținerea în siguranță a
australienilor
Capacitățile de securitate cibernetică din Australia
sunt puternice, dar amenințările cu care ne
confruntăm online sunt în creștere. Pandemia
COVID-19 a evidențiat cât de mult trăim și lucrăm
online. Guvernul va oferi o sumă suplimentară de
201,5 milioane de dolari pentru livrarea Strategiei
de securitate cibernetică 2020.
Guvernul îi sprijină pe cei care ne asigură siguranța
prin furnizarea a 300,2 milioane de dolari pentru
AFP pentru ca aceștia să-și consolideze capacitatea
de a menține australienii în siguranță într-un
mediu de amenințări din ce în ce mai complex.
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Sprijinirea regiunilor noastre
Australia are un interes profund și stabil în
stabilitatea, prosperitatea și reziliența zonelor din
Pacific și din sud-estul Asiei, reflectat în Pacific
Step-Up și în alte inițiative. Guvernul asigură
redresarea în regiunea noastră:
•

•
•
•

Investind în programul de acces la vaccinul
împotriva infecției cu COVID-19 și de
securitate a sănătății în țările din Pacific și
din sud-estul Asiei.
Facilitatea australiană de finanțare a
infrastructurii pentru țările din Pacific
Redresarea în urma pandemiei COVID-19
— Sprijin pentru Pacific și Timor-Leste
Livrarea de proiecte de infrastructură de
securitate în sud-vestul Pacificului
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