Преглед буџета

Ниже пореске стопе за вредне
Аустралијанце
У овом буџету влада испоручује додатних 17,8
милијарди долара олакшица за порез на
приход грађана као подршку за економски
опоравак, укључујући додатних 12,5 милијарди
долара током наредних 12 месеци. Буџет се
надовезује на пореске олакшице од 8,1
милијарде долара које ће бити испоручене за
2020-21. финансијску годину према већ
озакоњеном Плану пореза на приход грађана
(Personal Income Tax Plan).
У складу са променама које је увела влада,
појединци ће имати користи од раније
примењивог смањења пореза у другој фази
њеног плана, као и од једнократне додатне
бенефиције у виду умањења пореза за особе са
ниским и средњим приходима 2020-21. године.
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Подржавање стамбене изградње
У оквиру нашег плана економског опоравка за
отварање нових радних места, обнову наше
економије и осигуравање будућности
Аустралије, додатних 10.000 купаца првих кућа
ће моћи да купе нови дом раније захваљујући
продужетку програма за подизање првог
кредита уз мање учешће (First Home Loan
Deposit Scheme).
Додатних 10.000 места биће обезбеђено 202021. године као подршка за куповину новог или
новоизграђеног дома. То ће омогућити купцима
првих кућа да добију зајам за изградњу новог
дома или куповину новоизграђеног стамбеног
објекта уз учешће од само 5 процената, при
чему влада гарантује до 15 процената зајма.
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Инвестиције у инфраструктуру
Од почетка пандемије COVID-19, влада се
обавезала да ће у наредне четири године
уложити додатних 14 милијарди долара у нове
и убрзане инфраструктурне пројекте. Током
извођења радова на овим пројектима ће се
отворити додатних 40.000 радних места.
Ова инвестиција је саставни део владиних
рекордних десетогодишњих инвестиција у
транспортну инфраструктуру, која је проширена
на 110 милијарди долара и која је већ створила
100.000 радних места на градилиштима широм
земље.

Подржавање пословања и
инвестиција
Да би подржала нова улагања и повећала
новчани ток пословања, влада пружа
привремени порески подстицај, који ће бити
доступан за око 3,5 милиона предузећа (преко
99 процената предузећа) која запошљавају око
11,5 милиона радника. Подстицај ће се
применити на инвестиције вредне око 200
милијарди долара, укључујући 80 одсто
улагања у средства за рад на која се примењује
амортизација од стране предузећа која се не
баве рударством. Од 19:30 часова (по
аустралијском источном времену) 6. октобра
2020. до 30. јуна 2022. године, предузећа са
прометом до 5 милијарди долара моћи ће да
одбију од пореза целокупне трошкове
амортизације одобрених средстава за рад било
које вредности у оној години у којој су
инсталирана. Трошкови унапређења постојећих
средстава за рад за која може да се потражује
амортизација, а која су направљена током овог
периода, такође могу у потпуности да се одбију
од пореза.
Влада ће такође омогућити компанијама са
прометом до 5 милијарди долара да надокнаде
губитке пребијајући их са профитом из
претходних година на који су платиле порез и
да на тај начин стекну право на повраћај једног
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дела плаћеног пореза. Око милион компанија
које запошљавају до 8,8 милиона радника ће
имати право на ово преношење губитака.
Губици настали до 2021- 22. године могу да се
пребијају са профитом који је остварен 2018-19.
године или касније. Компаније које имају право
на ово могу да одаберу да приме повраћај
пореза када поднесу пореску пријаву за
2020-21. и 2021-22. финансијску годину.

Дигитална Аустралија
Пандемија COVID-19 је убрзала усвајање
дигиталних технологија од стране аустралијских
предузећа и потрошача, што је многима
омогућило да трансформишу своје пословање и
наставе да тргују и током кризе.
Владин дигитални пословни план ће се
надовезати на овај замах како би подржао још
веће усвајање нових технологија у свим
областима економије - како од стране
предузећа тако и од стране потрошача.
Додатних 4,5 милијарди долара улагања у NBN
Co донеће ултрабрзи широкопојасни интернет
милионима породица и предузећа.
Финансијска средства у висини од 29,2 милиона
долара такође ће убрзати увођење мреже 5G.

Побољшање лакоће пословања
Поједностављивање бирократских процедура је
кључни елемент владиног плана економског
опоравка за Аустралију. Због тога влада
олакшава предузећима да инвестирају, отварају
радна места, брзо реагују на изазове и
искористе могућности.
У овом буџету, влада ће:
•
•

•

Поједноставити и дигитализовати
широк спектар регулаторних процеса
Смањити број прописа који намећу
непотребне трошкове и ометају
пословне активности
Подржавати мала предузећа током
опоравка
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Кредит за запошљавање под
називом JobMaker Hiring Credit
Владин нови програм JobMaker Hiring Credit кредит за запошљавање - ће помоћи да се
убрза раст запошљавања током опоравка тако
што ће предузећима давати подстицај да
запосле додатне младе раднике без посла, од
16 до 35 година старости. Програм JobMaker
Hiring Credit је кључни део владиног плана за
запошљавање под називом JobMaker Plan за
подстицање економског опоравка Аустралије.
Процењује се да ће програм JobMaker Hiring
Credit створити око 450.000 радних места за
младе и да ће коштати 4 милијарде долара од
2020-21. до 2022-23.

Улагање у образовање, вештине
и ученике у привреди
У програму JobMaker Plan, влада поставља
развој вештина као приоритет. Ова обавеза
владе ће подржавати запошљавање људи и
осигурати да Аустралијанци имају одговарајуће
вештине за послове будућности.
•

•
•
•
•

Програм под називом JobTrainer (обука
за посао) - за повећање радне снаге у
Аустралији
Нови начин учења у привреди које ће
помоћи у опоравку
Подршка незапосленим особама које
траже посао
Више дипломаца спремних за посао
Кратки курсеви за преквалификацију и
доквалификацију (усавршавање)
грађана Аустралије

Пружање економске сигурности
за жене
Влада издаје Изјаву о економској сигурности
жена за 2020. годину (2020 Women’s Economic
Security Statement) којом жели да повећа
учешће жена у радној снази, побољша
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потенцијал жена за зарађивање и њихову
економску независност. Пакет од 240,4
милиона долара ће пружити могућности
запошљавања, подршку родитељима и
подршку женама на радном месту.
То укључује програме запошљавања за
подршку жена на руководећим положајима и
развој и повећање прилика за жене у науци,
технологији, инжењерству и математици
(STEM), пословном окружењу и индустријским
гранама у којима доминирају мушкарци.

Подршка за производњу,
истраживање и развој
Током пандемије COVID-19 је постала јасна
критична важност ланаца снабдевања и
флексибилна, прилагодљива и иновативна
производна способност.
Владина стратегија модерне производње
(Modern Manufacturing Strategy) у износу од 1,5
милијарди долара дугорочни је план за
подршку економског опоравка Аустралије.
Влада улаже додатне 2 милијарде долара
путем подстицаја за порез на истраживање и
развој (Research and Development Tax Incentive).

Енергетска сигурност и тржишне
реформе
На националном нивоу, цене електричне
енергије за домаћинства пале су за 4,7 одсто од
децембра 2018. године, док су велепродајне
цене електричне енергије такође падале током
последњих 12 месеци. Да би одржала ниже
цене, влада ће сарађивати са приватним
добављачима на повећању отпремних
производних капацитета, а Национални
кабинет ће радити на осигурању ефикасног и
интегрисаног система.
Влада осигурава аустралијске залихе
електричне енергије, горива и гаса како би
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одржала ниске цене, отворила нова радна
места и подржала локалну индустрију.

године, а такође је и проширила (ублажила)
критеријуме за добијање зајма.

Подршка отпорним регионима

Заштита наше животне средине

Влада наставља да подржава регионалне
делове Аустралије који су одолевали
поплавама, пожарима, суши, а сада и COVID-19.
Кроз регионални пакет од више од 550 милиона
долара, држава ће подржати наше регионалне
области да се опораве од последица COVID-19.
Ово се надовезује на подршку од милијарду
долара пружену преко фонда за помоћ и
опоравак од COVID-19 (COVID-19 Relief and
Recovery Fund).

Влада улаже 47,4 милиона долара у заштиту
наших океана и обнављање њиховог здравља, а
за смањење ризика од хемијске контаминације
земље у државном власништву је одвојила 29,1
милион долара.

Сигурнија и отпорнија
Аустралија
Влада гради водоводну инфраструктуру за 21.
век помажући нам да повећамо нашу сигурност
што се тиче опскрбе водом, да изградимо
регионалну отпорност, да отворимо радна
места и да развијемо наш критични
пољопривредни сектор. Улагање од 2
милијарде долара за нове пројекте у оквиру
Националног фонда за развој водоводне
инфраструктуре (National Water Infrastructure
Development Fund) ће подржати следећу
генерацију водоводне инфраструктуре кроз
мрежу.
Влада такође улаже 270 милиона долара у
инвестициони пакет за заједнице око река
Мари и Дарлинг (Murray-Darling Communities
Investment Package), који ће побољшати
здравље басена, а истовремено и подржати
регионални развој.
Да би осигурала да Северна Аустралија може и
даље да има користи од инфраструктуре за
подршку основних услуга, влада је продужила
Зајмове за инфраструктурне пројекте у Северној
Аустралији (Northern Australia Infrastructure
Facility - NAIF) на још пет година, до јуна 2026.
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Влада ће током четири године уложити 249,6
милиона долара у модернизацију рециклажне
инфраструктуре, смањење отпада и већи обим
рециклирања у Аустралији.

Спречавање, откривање и
лечење COVID-19
У овом буџету влада одваја 4,9 милијарди
долара за низ здравствених мера којима се
осигурава да грађани Аустралије и даље
добијају медицинску негу и помоћ која им је
потребна током пандемије. Флексибилни и
мерљиви одговор омогућава здравственом
систему да реагује, штитећи тако све грађане
Аустралије.

Подршка која се пружа
грађанима Аустралије током
пандемије
Влада пружа незапамћену финансијску помоћ
грађанима Аустралије како би им помогла
током пандемије COVID-19, укључујући
следеће:
•
•
•

Исплата под називом JobKeeper
Payment
Додатни приход за појединце
Две додатне исплате економске
подршке (Economic Support Payments) за
пензионере и друге одобрене
кориснике
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•

Привремени приступ уштеђевини у
пензијском фонду (superannuation)

Програм Your Future, Your Super
(Ваша будућност, ваш супер)
Влада се обавезала да убрзано повећава
уштеђевину у пензијским фондовима грађана
Аустралије да би они имали више новца када
оду у пензију.
Владине реформе које се спроводе преко
програма Your Future, Your Super су следећа
фаза владиног реформског програма који ће
грађанима Аустралије омогућити да у наредној
деценији уштеде 17,9 милијарди долара.

Одржавање безбедности
грађана Аустралије
Аустралијске могућности за одржавање сајбер
безбедности су велике, али претње са којима се
суочавамо на интернету се повећавају. COVID19 је истакао колико сви ми и живимо и радимо
на интернету. Влада ће одвојити додатних 201,5
милиона долара за Стратегију сајбер
безбедности 2020. (2020 Cyber Security
Strategy).

доделила 300,2 милиона долара за јачање
њених капацитета да чува грађане Аустралије
од све сложенијих претњи.

Подршка за наш регион
Аустралија је дубоко и трајно заинтересована за
стабилност, просперитет и отпорност у области
Тихог океана и Југоисточне Азије, што одражава
и иницијатива Pacific Step-Up, као и друге
иницијативе. Влада осигурава опоравак у
нашем региону:
•

•

•

•

Улагањем у програм за приступ вакцини
против COVID-19 и здравствену
сигурност (COVID-19 Vaccine Access and
Health Security Program) у земљама
Пацифика и Југоисточне Азије.
Преко Аустралијског фонда за
финансирање инфраструктуре за
Пацифик (Australian Infrastructure
Financing Facility for the Pacific)
Опоравак од COVID-19 - Подршка
Пацифику и Тимору-Лесте (Support to
the Pacific and Timor Leste)
Рад на пројектима сигурносне
инфраструктуре у Југозападном
Пацифику

Влада подржава оне који нас чувају тако што је
Аустралијској федералној полицији (AFP)
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