Rozpočet v
skratke

Nižšie dane pre ťažko pracujúcich
Austrálčanov
V tomto rozpočte vláda dodáva dodatočnú úľavu
na daniach z príjmov fyzických osôb vo výške 17,8
miliárd dolárov na obnovu hospodárstva, vrátane
ďalších 12,5 miliárd dolárov v nasledujúcich 12
mesiacoch. Nadväzuje na 8,1 miliárd dolárov v
daňovej úľave, ktorá bude dodaná pre rok príjmu
2020-21 podľa už uzákoneného plánu dane z
príjmov fyzických osôb.
Vládne zmeny prospejú jednotlivcom tým, že
zníženie daní nastane predčasne v 2. etape plánu,
ako aj tým, že nastane jednorazové dodatočné
zvýhodnenie z daňového vyrovnania pre
poplatníkov s nízkymi a strednými príjmami v
rokoch 2020-21.

Podpora pre bytovú výstavbu
Ako súčasť nášho plánu hospodárskej obnovy,
ktorý má vytvoriť pracovné miesta, obnoviť našu
ekonomiku a zabezpečiť budúcnosť Austrálie, bude
si môcť skôr kúpiť svoj nový dom ďalších 10 000
jednotlivcov kupujúcich si svoj prvý dom v rámci
rozšírenia Schémy na vklad na kúpu prvého domu.
Dodatočných 10 000 miest bude vytvorených v
rokoch 2020-21 na podporu nákupu nového alebo
novopostaveného domu. To umožní kupujúcim
svojho prvého domu, aby si zabezpečili pôžičku na
výstavbu nového domu alebo na nákup
novopostaveného obydlia s vkladom len 5 percent,
pričom vláda garantuje až 15 percent úveru.

Investície v infraštruktúre
Od začiatku pandémie COVID-19 sa vláda zaviazala
investovať ďalších 14 miliárd dolárov do nových a
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zrýchlených projektov infraštruktúry počas
nasledujúcich štyroch rokov. Tieto projekty
podporia ďalších 40 000 pracovných miest počas
ich výstavby.
Táto investícia je súčasťou rekordného 10-ročného
investičného prepojenia vlády na vytvorenie
infraštruktúry dopravy, ktorý bol rozšírený na 110
miliárd dolárov a už podporuje 100 000
pracovných miest na pracoviskách v celej krajine.

Podpora podnikania a investovania
Na podporu nových investícií a zvýšenie peňažných
príjmov podnikov poskytuje vláda dočasný daňový
stimul, ktorý bude k dispozícii pre približne 3,5
milióna podnikov (viac ako 99 percent podnikov),
ktoré zamestnávajú približne 11,5 milióna
pracovníkov. Stimul sa bude vzťahovať na
investície v hodnote približne 200 miliárd dolárov,
vrátane 80 percent investícií do odpisovateľných
aktív nebanskými podnikmi. Od 6. októbra 2020,
7:30 hod. (austrálskeho denného času) až do 30.
júna 2022 budú môcť podniky s obratom do 5
miliárd dolárov odpočítať plnú cenu oprávnených
odpisovateľných aktív akejkoľvek hodnoty v roku, v
ktorom sú inštalované. Náklady na zlepšenie
existujúcich akceptovateľných odpisovateľných
aktív uskutočnených počas tohto obdobia sa tiež
môžu úplne odpočítať.
Vláda tiež umožní spoločnostiam s obratom do 5
miliárd dolárov kompenzovať straty oproti
predchádzajúcim ziskom, z ktorých bola zaplatená
daň, aby dostali refundáciu. Prenos strát bude k
dispozícii približne pre 1 milión spoločností, ktoré
zamestnávajú až 8,8 milióna pracovníkov. Straty,
ktoré vznikli do roku 2021-22, môžu byť spätne
odpísané oproti zisku dosiahnutému v roku
2018-19 alebo neskôr. Oprávnené spoločnosti sa
môžu rozhodnúť na navrátenie dane, keď podajú
daňové priznania za roky 2020-21 a 2021-22.

Digitálna Austrália
Pandémia COVID-19 urýchlila prijatie digitálnych
technológií austrálskymi podnikmi a spotrebiteľmi,
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čo mnohým umožnilo zmeniť svoje
prevádzkovanie a pokračovať v obchodovaní počas
krízy.
Vládny digitálny podnikateľský plán bude stavať na
tejto dynamike s cieľom podporovať ešte väčšie
prijatie nových technológiív celom hospodárstve
— a to aj podnikmi aj spotrebiteľmi.
Ďalšia investícia vo výške 4,5 miliardy dolárov do
NBN Co. prinesie hyper-rýchle širokopásmové
pripojenie pre milióny rodín a podnikov.
Financovanie vo výške 29,2 milióna dolárov urýchli
aj zavedenie siete 5G.

Zjednodušenie podnikania
Zníženie byrokracie je kľúčovým prvkom plánu
hospodárskej obnovy vlády pre Austráliu. Vláda
preto podnikom uľahčuje investovanie, vytváranie
pracovných miest, rýchlu reakciu na výzvy a na
využívanie príležitostí.
V tomto rozpočte vláda:
•
•
•

Zjednoduší a zdigitalizuje širokú škálu
regulačných procesov
Zníži regulácie, ktorá vytvárajú zbytočné
náklady a brzdia podnikateľskú činnosť
Podporí malé podniky počas obnovy

Ustanovenie Jobmaker kreditu pri
najímanínových pracovníkov
Nový JobMaker kredit pri najímanínových
pracovníkov pomôže urýchliť rast zamestnanosti
počas obnovy tým, že podnikom dáva stimul na
prijatie ďalších zamestnancov - mladých
uchádzačov o zamestnanie vo veku 16 až 35 rokov.
JobMaker kredit pri najímanínových pracovníkov
je kľúčovou súčasťou vládneho JobMaker plánu na
podporu hospodárskej obnovy Austrálie.
Odhaduje sa, že JobMaker kredit pri najímaní
nových pracovníkov podporí približne 450 000
pozícií pre mladých ľudí a bude stáť 4 miliardy
dolárov od 2020-21 do 2022-23.
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Investície do vzdelávania,
kvalifikácie a učňovskej prípravy

Energetické zabezpečenie a trhové
reformy

Pre vládu je rozvoj kvalifikácie vysokou prioritou v
rámci svojho JobMaker plánu. Záväzok vlády
podporí zamestnanosť ľudí a zabezpečí, aby
Austrálčania mali v budúcnosti správnu kvalifikáciu
pre svoju prácu.

Ceny elektrickej energie v domácnostiach klesli od
decembra 2018 o 4,7% v celej Austrálii, pričom
veľkoobchodné ceny elektrickej energie sa za
posledných 12 mesiacov znížili. V záujme
zachovania nižších cien bude vláda spolupracovať
so súkromnými dodávateľmi na zvýšení kapacity
produkcie energie a s Národným kabinetom, aby
bol zabezpečený efektívny a integrovaný systém.

•
•
•
•
•

JobTrainer - rastúca pracovná sila Austrálie
Nová učňovská príprava na pomoc obnovy
Podpora pre uchádzačov o zamestnanie
Viac absolventov pripravených na prácu
Krátke kurzy na rekvalifikáciu a na
zvyšovanie kvalifikácie Austrálčanov

Vláda zabezpečuje austrálske dodávky elektriny,
paliva a plynu, aby udržala nízke ceny, vytvárala
nové pracovné miesta a podporovala miestne
odvetvia.

Zabezpečenie hospodárskej
bezpečnosti žien

Podpora odolných regiónov

Vláda predkladá vyhlásenie o hospodárskeho
zabezpečenia žien do roku 2020 s cieľom zvýšiť
pracovnú účasť žien, zlepšiť zárobkový potenciál a
zvýšiť ich ekonomickú nezávislosť. Balík vo výške
240,4 milióna dolárov prinesie pracovné
príležitosti, podporu rodičom a podporu žien na
pracovisku.

Vláda naďalej podporuje regionálne oblasti
Austrálie, ktoré odolali povodniam, požiaru, suchu
a teraz COVID-19. Prostredníctvom regionálneho
balíka vo výške viac ako 550 miliónov dolárov bude
vláda podporovať naše regióny, aby sa zotavili z
nárazu COVID-19. Toto je založené na podpore
poskytovanej prostredníctvom Fondu na pomoc a
obnovu COVID-19 v hodnote 1 miliardy dolárov.

Patria sem programy zamestnanosti na podporu
vedúceho postavenia a rozvoja žien a zvýšenie
príležitostí pre ženy vo vede, technike, strojárstve
a matematike (VTSM), podnikanía priemyselných
odvetviach tradične ovládaných mužmi.

Bezpečnejšia a odolnejšia Austrália

Podpora výroby, výskumu a vývoja
Pandémia COVID-19 zvýraznila kritický význam
dodávateľských reťazcov a potrebu mať flexibilnú,
prispôsobiteľnú a inovatívnu výrobnú schopnosť.
Vládna Moderná výrobná stratégia vo výške 1,5
miliardy dolárov je dlhodobý plán na podporu
hospodárskej obnovy Austrálie.
Vláda investuje ďalšie 2 miliardy dolárov
prostredníctvom Daňového stimulu pre výskum a
vývoj.
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Vláda buduje vodnú infraštruktúru pre 21.
storočie, ktorá pomáha zvyšovať naše vodné
zabezpečenie, budovať regionálnu odolnosť,
vytvárať pracovné miesta a rozvíjať naše kľúčové
poľnohospodárske odvetvie. Investícia vo výške 2
miliárd dolárov na nové projekty v rámci
Národného fondu pre rozvoj vodnej infraštruktúry
podporí ďalšiu generáciu vodnej infraštruktúry
prostredníctvom elektrizačnej sústavy.
Vláda tiež investuje 270 miliónov dolárov do
investičného balíka pre komunity Murray-Darling,
ktorý zlepší zdravie povodia a zároveň podporí
regionálny rozvoj.
S cieľom zabezpečiť, aby severná Austrália mohla
naďalej využívať infraštruktúru na podporu
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základných služieb, vláda rozšírila infraštruktúrne
zariadenie severnej Austrálie (NAIF) o ďalších päť
rokov do júna 2026, a rozšírila svoje úverové
kritériá.

Ochrana nášho životného
prostredia
Vláda investuje 47,4 milióna dolárov na ochranu
našich oceánov a obnovu ich zdravia a zaväzuje sa
poskytnúť 29,1 milióna dolárov na zníženie rizika
chemickej kontaminácie na území
Commonwealthu.
Počas štyroch rokov investuje vláda 249,6 milióna
dolárov do modernizácie recyklačnej
infraštruktúry, zníženia odpadu a zvýšenia
recyklácie v Austrálii.

Prevencia, detekcia a liečba
COVID-19
V tomto rozpočte vláda investuje 4,9 miliardy
dolárov na celý rad zdravotných opatrení, ktoré
zabezpečia, aby Austrálčania naďalej dostávali
lekársku starostlivosť a podporu, ktorú potrebujú
počas celej pandémie. Flexibilná a odstupňovaná
odozva umožňuje zdravotníckemu systému
reagovať a chrániť všetkých Austrálčanov.

Podpora Austrálčanov počas
pandémie
Vláda poskytuje Austrálčanom bezprecedentnú
finančnú pomoc na ich podporu počas -pandémie
COVID 19, vrátane:
•
•
•

•

Platba JobKeeper
Dodatočné príjmy pre jednotlivcov
Dve dodatočné platby ekonomickej
podpory pre dôchodcov a iných
oprávnených príjemcov
Dočasný prístup k dôchodkovému šetreniu
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Vaša budúcnosť, Vaše dôchodkové
šetrenie
Vláda je odhodlaná robiť všetko pre to, aby
dôchodkové šetrenie Austrálčanov pracovalo pre
nich a aby zvýšili svoje dôchodkové úspory.
Vládne reformy Vaša budúcnosť, Vaše dôchodkové
šetrenie sú ďalšou fázou reformného programu
vlády a Austrálčania ušetria 17,9 miliardy dolárov v
nasledujúcom desaťročí.

Udržiavanie Austrálčanov v
bezpečí
Schopnosti kybernetickej bezpečnosti Austrálie sú
silné, ale hrozby, ktorým čelíme online, narastajú.
COVID-19 zdôraznil, nakoľko žijeme a pracujeme
online. Vláda poskytne ďalších 201,5 milióna
dolárov na naplnenie Stratégie pre kybernetickú
bezpečnosť 2020.
Vláda podporuje tých, ktorí nás udržujú v bezpečí
tým, že sa zaviazala prispieť Austrálskej federálnej
polícii 300,2 milióna dolárov, aby posilnila ich
schopnosť udržiavať Austrálčanov v bezpečí v
neustále zložitejšom ohrození.

Podpora nášho regiónu
Austrália má hlboký a trvalý záujem o stabilitu,
prosperitu a odolnosť Pacifiku a juhovýchodnej
Ázie, čo sa odráža v Tichomorskom postupe a
ďalších iniciatívach. Vláda zaisťuje obnovu v našom
regióne:
•

•
•
•

Investíciou do Programu prístupu
očkovacej látky proti COVID-19 a
zdravotnej bezpečnosti v krajinách
Tichomoria a juhovýchodnej Ázie.
Finančným nástrojom pre austrálsku
infraštruktúru pre Pacifik
Programom COVID-19 Obnova — podpora
Pacifiku a Východného Timoru
Realizáciou projektov bezpečnostnej
infraštruktúry v juhozápadnom Pacifiku
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