Bir Bakışta Bütçe

Çalışkan Avustralyalılar için daha
düşük vergiler
Bu Bütçede Hükümet, önümüzdeki 12 ay içinde ek
olarak 12,5 milyar dolar dahil olmak üzere
ekonomik toparlanmayı desteklemek için 17,8
milyar dolarlık ilave kişisel gelir vergisi indirimi
yapıyor. Bu indirimde halihazırda yasalaşmış Kişisel
Gelir Vergisi Planı kapsamında 2020-21 gelir yılı
için yapılacak 8,1 milyar dolarlık vergi indirimi
temel alınmıştır.
Hükümetin değişiklikleri uyarınca, bireyler hem
Hükümetin Planının 2. Aşamasındaki vergi
indirimlerinin öne alınmasından hem de bir defaya
mahsus olarak 2020-21 döneminde düşük ve orta
gelir vergisi ilave mahsubundan yararlanacaklardır.
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Konut inşaatını destekleme
İstihdam yaratmak, ekonomimizi yeniden inşa
etmek ve Avustralya'nın geleceğini güvence altına
almak için ekonomik toparlanma planımızın bir
parçası olarak, ilk defa ev alacak ilave 10.000 kişi,
süresi uzatılan İlk Ev Kredisi Ön Ödeme (Depozito)
Planına göre daha yakın zamanda yeni bir ev satın
alabilecektir.
Bu ilave 10.000 kontenjan yeni bir ev veya yeni
inşa edilmiş bir ev satın alımını desteklemek için
2020-21 döneminde sağlanacaktır. Bu sayede, ilk
defa ev alanlar yeni bir ev inşa etmek ya da yeni
inşa edilmiş bir ev satın almak için yüzde 5 gibi
düşük bir ön ödeme oranına sahip krediden
yararlanabileceklerdir ve Hükümet bir kredinin
yüzde 15'ine kadar garanti sağlamaktadır.
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Altyapı yatırımı

Dijital Avustralya

COVID-19 salgınının başlamasından bu yana
Hükümet önümüzdeki dört yıl içinde yeni ve
hızlandırılmış altyapı projelerine 14 milyar dolarlık
ek yatırım yapmayı taahhüt etmiştir. Bu projeler,
inşaatları sürecinde 40.000 ilave istihdam
sağlayacaktır.

COVID-19 salgını, Avustralyalı işletmelerin ve
tüketicilerin dijital teknolojileri benimsenmesini
hızlandırdı ve bunun sonucunda birçoğu
operasyonlarını dönüştürüp kriz sürecinde ticarete
devam edebildi.

Bu yatırım, Hükümetin 110 milyar dolara artırılmış
olan ve ülke çapında şantiyelerde halihazırda
100.000 istihdamı destekleyen rekor 10 yıllık
ulaşım altyapısı yatırım boru hattının bir parçasıdır.

İş ve yatırımı destekleme
Yeni yatırımı desteklemek ve işletme nakit akışını
artırmak için Hükümet, yaklaşık 11,5 milyon işçi
istihdam eden yaklaşık 3,5 milyon işletmeye
(işletmelerin yüzde 99'undan fazlası) sunulacak
geçici bir vergi teşviki sağlıyor. Bu teşvik,
madencilik dışı işletmeler tarafından amortismana
tabi varlıklara yapılan yatırımın yüzde 80'i de dahil
olmak üzere yaklaşık 200 milyar dolarlık yatırım
için geçerli olacak. Cirosu 5 milyar doların altında
olan işletmeler, kuruldukları yılda herhangi bir
değerdeki yararlanma şartlarını taşıyan
amortismana tabi varlıklarının tam maliyetini 6
Ekim 2020 19:30'dan (AEDT) 30 Haziran 2022'ye
kadar düşebilecekler. Yararlanma şartlarını taşıyan
mevcut amortismana tabi varlıklarda bu dönemde
yapılan iyileştirmelerin maliyeti de tamamen
düşülebilir.
Hükümet bir geri ödeme yaratmak için, cirosu 5
milyar doların altında olan şirketlerin, zararları
vergisinin ödendiği önceki kârlardan mahsup
etmesine de izin verecektir. 8,8 milyona kadar işçi
istihdam eden yaklaşık 1 milyon şirket bu zararı
geri taşıma imkanından yararlanabilecektir.
2021-22 dönemine kadar gerçekleşen zararlar
2018-19 dönemi ve sonrasında elde edilen kârlara
geri taşınabilir. Yararlanma şartlarını karşılayan
şirketler, 2020-21 ve 2021-22 vergi
beyannamelerini verdiklerinde vergi iadesi almayı
seçebilir.
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Hükümetin Dijital İş Planı, ekonomide yeni
teknolojilerin hem işletmeler hem de tüketiciler
tarafından daha da ileri boyutta benimsenmesini
desteklemek için bu ivme üzerine inşa edilecek.
NBN Co'ya 4,5 milyar dolarlık ek yatırım,
milyonlarca aileye ve işletmeye ultra hızlı geniş
bant sunacak. 29,2 milyon dolarlık finansman da
5G ağının devreye girmesini hızlandıracak.

İş yapma kolaylığını artırma
Bürokrasiyi azaltmak Hükümetin Avustralya için
Ekonomik Toparlanma Planının önemli bir
unsurudur. Bu nedenle Hükümet, işletmelerin
yatırım yapmasını, istihdam yaratmasını, zorluklara
hızlı yanıt vermesini ve fırsatları değerlendirmesini
kolaylaştırıyor.
Bu Bütçede Hükümet:
•
•
•

Çok çeşitli düzenleyici süreçleri düzene
sokup dijitalleştirecek
Gereksiz maliyetler getirip iş faaliyetlerini
engelleyen düzenlemeleri azaltacak
Toparlanma sürecinde küçük işletmeleri
destekleyecek

JobMaker İşe Alma Kredisi
Hükümetin yeni JobMaker İşe Alma Kredisi, iş
arayan 16 ila 35 yaş arası gençlerden oluşan ek
çalışanları işe almaları için işletmelere teşvikler
vererek toparlanma sürecinde istihdamdaki
büyümeyi hızlandırmaya yardımcı olacak.
JobMaker İşe Alma Kredisi, Avustralya'nın
ekonomik toparlanmasını hızlandırmak için
Hükümetin JobMaker Planının önemli bir
parçasıdır.
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JobMaker İşe Alma Kredisinin gençler için yaklaşık
450.000 pozisyonu destekleyeceği ve 2020-21 ila
2022-23 dönemlerinde 4 milyar dolara mal olacağı
tahmin edilmektedir.

Hükümetin 1,5 milyar dolarlık Modern Üretim
Stratejisi, Avustralya'nın ekonomik toparlanmasını
desteklemeye yönelik uzun vadeli bir plandır.
Hükümet; Araştırma ve Geliştirme Vergisi Teşviki
aracılığıyla 2 milyar dolarlık ek yatırım yapıyor.

Eğitim, beceri ve çıraklığa yatırım
Hükümet, JobMaker Planının bir parçası olarak
beceri geliştirmeyi yüksek öncelikli hale getiriyor.
Hükümetin taahhüdü, insanların işe girmesini
destekleyecek ve Avustralyalıların geleceğin işleri
için doğru becerilere sahip olmasını sağlayacaktır.
•
•
•
•
•

JobTrainer - büyüyen Avustralya'nın iş
gücü
Toparlanmaya yardımcı olacak yeni
çıraklıklar
İş arayanlara destek
İşe daha hazır mezunlar
Avustralyalıların becerilerini
çeşitlendirmeye ve geliştirmeye yönelik
kısa kurslar

Kadınlar için ekonomik güvencenin
sağlanması
Hükümet, kadınların işgücüne katılımını artırmak,
kazanma potansiyelini iyileştirmek ve ekonomik
bağımsızlığı geliştirmek için 2020 Kadın Ekonomik
Güvenlik Bildirgesini sunuyor. 240,4 milyon dolarlık
paket istihdam olanakları ile ebeveynlere ve
işyerindeki kadınlara destek sağlayacak.
Bu paket, kadınların liderliğini ve gelişimini
desteklemeye ve bilim, teknoloji, mühendislik ve
matematik (STEM), iş ve erkek egemen sektörlerde
kadınlara yönelik fırsatları artırmaya yönelik
istihdam programları içerir.

Üretim, araştırma ve geliştirmeyi
destekleme
COVID-19 salgını tedarik zincirlerinin ve esnek,
uyarlanabilir ve yenilikçi bir üretim kapasitesine
sahip olmanın kritik önemine dikkati çekti.
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Enerji güvenliği ve piyasası
reformları
Ülke genelinde mesken elektrik kullanım fiyatları
Aralık 2018'den bu yana yüzde 4,7 oranında
düşerken toptan elektrik fiyatları son 12 ay içinde
azaldı. Düşük fiyat seviyesini sürdürmek amacıyla
Hükümet, kısılıp artırılabilen üretim kapasitesini
artırmak için özel sağlayıcılarla ve verimli ve
entegre bir sistem oluşturmak için Ulusal
Kabineyle iş birliği yapacaktır.
Hükümet; fiyatları düşük tutmak, yeni istihdam
yaratmak ve yerel endüstrileri desteklemek için
Avustralya'nın elektrik, yakıt ve gaz kaynaklarını
güvence altına alıyor.

Dayanıklı bölgeleri destekleme
Hükümet Avustralya'nın sel, yangın, kuraklık ve
şimdi de COVID-19 ile baş eden bölgelerinin
yanında durmaya devam ediyor. 550 milyon doları
aşan bir bölgesel paket sayesinde Hükümet,
COVID-19'un etkilerini üzerinden atmada
bölgelerimizi destekleyecek. Bu paket, 1 milyar
dolarlık COVID-19 Yardım ve Kurtarma Fonu
aracılığıyla sağlanan destek kapsamındadır.

Daha güvenli ve dayanıklı bir
Avustralya
Hükümet, 21. Yüzyıl için su altyapısı inşa ederek su
güvenliğimizi artırmaya, bölgesel dayanıklılığı inşa
etmeye, istihdam sağlamaya ve kritik tarım
sektörümüzü büyütmeye yardımcı oluyor. Ulusal
Su Altyapısı Geliştirme Fonu kapsamındaki yeni
projeler için 2 milyar dolarlık bir yatırım, yeni nesil
su altyapısını Şebeke aracılığıyla destekleyecek.
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Hükümet ayrıca bir yandan bölgesel kalkınmayı
desteklerken diğer taraftan Havzanın durumunu
iyileştirecek Murray-Darling Halkı Yatırım Paketine
270 milyon dolar yatırım yapıyor.
Kuzey Avustralya'nın temel hizmetleri desteklemek
üzere altyapıdan yararlanmaya devam edebilmesi
için Hükümet, Kuzey Avustralya Altyapı İmkânı
(NAIF) süresini beş yıl daha, yani Haziran 2026'ya
kadar uzattı ve borç verme kriterlerini genişletti.

Çevremizi koruma
Hükümet, okyanuslarımızı korumak ve eski haline
getirmek için 47.4 milyon dolar yatırım yapıyor ve
Avustralya topraklarındaki kimyasal kirlenme
riskini azaltmak için 29.1 milyon dolar taahhüt
ediyor.
Hükümet, geri dönüşüm altyapısını modernize
etmek, atıkları azaltmak ve Avustralya'da daha
fazla geri dönüşüm yapmak için dört yıl boyunca
249,6 milyon dolar yatırım yapacak.

COVID-19'u önleme, tespit etme
ve tedavi etme
Bu Bütçede Hükümet, Avustralyalıların salgın
boyunca ihtiyaç duydukları tıbbi bakım ve desteği
almaya devam etmesini sağlayan bir dizi sağlık
tedbiri için 4,9 milyar dolar yatırım yapıyor. Esnek
ve ölçeklenebilir yanıt sayesinde sağlık sistemi tüm
Avustralyalıları koruyarak etkinliğini sürdürür.

Salgında Avustralyalılara destek
Hükümet, COVID-19 salgını sürecinde
Avustralyalıları desteklemek için onlara eşi benzeri
görülmemiş mali yardım sağlıyor, örneğin:
•
•
•
•

JobKeeper Ödemesi
Bireylere ek gelir
Emekliler ve diğer şartları taşıyan alıcılar
için iki ek Ekonomik Destek Ödemesi
Superannuation'a geçici erişim
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Sizin Geleceğiniz, Sizin Emeklilik
Fonunuz
Hükümet, emeklilik tasarruflarını artırmak için
Avustralyalıların superannuation'larının daha
kazançlı işlemesini sağlamaya kararlıdır.
Hükümetin Sizin Geleceğiniz, Sizin Emeklilik
Fonunuz reformları Hükümetin reform gündeminin
bir sonraki aşaması olup Avustralyalıların
önümüzdeki on yılda 17,9 milyar dolar tasarruf
etmesini sağlayacak.

Avustralyalıları güvende tutma
Avustralya'nın siber güvenlik yetenekleri güçlüdür,
ancak internette karşılaştığımız tehditler artıyor.
COVID-19, ne kadar çok çevrim içi yaşayıp
çalıştığımızı gözler önüne serdi. Hükümet, 2020
Siber Güvenlik Stratejisini uygulamak için 201,5
milyon dolar daha sağlayacaktır.
Hükümet, giderek daha karmaşıklaşan tehdit
ortamında Avustralyalıları güvende tutma
kapasitesini güçlendirmek için AFP'ye 300,2 milyon
dolar vermeyi taahhüt ederek bizi güvende
tutanları destekliyor.

Bölgemizi destekleme
Avustralya'nın, Pacific Step-Up ve diğer
inisiyatiflerden anlaşılabileceği üzere Pasifik ve
Güneydoğu Asya'nın istikrar, refah ve
dayanıklılığına derin ve kalıcı bir ilgi vardır.
Hükümet bölgemizde toparlanmayı sağlıyor:
•

•
•
•

Pasifik ve Güneydoğu Asya ülkelerinde
COVID-19 Aşı Erişim ve Sağlık Güvenliği
Programına yatırım.
Pasifik için Avustralya Altyapı Finansman
Tesisi
COVID-19 Toparlanması — Pasifik ve
Timor-Leste için Destek
Güneybatı Pasifik'te güvenlik altyapısı
projeleri
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