Огляд бюджету

Зниження податків для
австралійців, що важко
працюють
У цьому бюджеті уряд надає додаткові $17,8
млрд у вигляді індивідуальних прибуткових
податкових пільг для підтримки економічного
відновлення, включаючи додаткові $12,5 млрд
протягом наступних 12 місяців. В його основі
лежать податкові пільги у розмірі $8,1 млрд, що
будуть надані на 2020-21 фінансовий рік
відповідно до вже затвердженого законом
Плану по особовому прибуткового податку.
Відповідно до урядових перетворень, фізичні
особи отримають вигоду від перенесення
скорочення податків на Етап 2 Плану, а також
одноразову додаткову пільгу від компенсації
податку на низький і середній рівень доходів у
2020-21 роках.
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Підтримка житлового
будівництва
У рамках нашого плану відновлення економіки,
спрямованого на створення робочих місць,
відновлення економіки і забезпечення
майбутнього Австралії, додаткові 10 000
покупців першого житла зможуть купити нове
житло в коротші строки відповідно до
розширеної програми First Home Loan Deposit
Scheme.
Додаткові 10 000 місць будуть надані у 2020-21
фінансовому році для підтримки придбання
нового будинку або новозбудованого будинку.
Це дозволить покупцям першого житла
отримати кредит на будівництво нового
будинку або придбати нове житло з депозитом
усього у 5%, при цьому уряд гарантує до 15% від
суми позики.
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Інвестиції в інфраструктуру
З початку пандемії COVID-19 уряд зобов'язався
інвестувати додаткові $14 млрд у
нові і прискорені
інфраструктурні проекти протягом наступних
чотирьох років. Ці проекти дозволять створити
ще 40 000 робочих місць на період їх
будівництва.
Ці інвестиції є частиною урядового
десятирічного інвестиційного проекту у
транспортну інфраструктуру, який був
розширений до $110 млрд і вже забезпечує
100 000 робочих місць по всій країні.

Підтримка бізнесу та інвестицій
З метою підтримки нових інвестицій і
збільшення обсягу грошових коштів, що
надходять від підприємств, уряд надає
тимчасові податкові пільги, якими зможуть
скористатися близько 3,5 млн підприємств
(понад 99 відсотків підприємств), на яких
зайнято близько 11,5 млн співробітників. Ця
пільга поширюватиметься на інвестиції обсягом
близько $200 млрд, включаючи 80 відсотків
інвестицій до амортизованих активів
підприємств, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин. З 7:30 вечора (AEDT)
6 жовтня 2020 року до 30 червня 2022 року
підприємства з обігом до $5 млрд зможуть
відраховувати повну вартість активів, що
підлягають амортизації, будь-якої вартості в рік,
в якому вони були встановлені. Вартість
удосконалень чинних активів, що підлягають
амортизації, зроблених протягом цього періоду,
також може бути повністю відрахована.
Уряд також дозволить компаніям з обігом до
$5 млрд компенсувати збитки у порівнянні з
попереднім прибутком, з якого було сплачено
податок, з метою отримання відшкодування.
Повернення збитків буде доступним приблизно
1 мільйону компаній, на яких працює до 8,8 млн
осіб. Збитки, понесені до 2021-22 року, можуть
бути компенсовані за рахунок прибутку,
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отриманого у або після 2018-19 фінансового
року. Уповноважені компанії можуть прийняти
рішення про повернення податку при поданні
податкової звітності за 2020-21 і 2021-22 роки.

Цифрова Австралія
Пандемія COVID-19 прискорила впровадження
цифрових технологій австралійськими
підприємствами і споживачами, що дозволило
багатьом з них трансформувати свою діяльність
і продовжити торгівлю в умовах кризи.
Урядовий "Цифровий бізнес-план" сприятиме
ще більшому впровадженню нових технологій в
економіку країни - як бізнесом, так і
споживачами.
Додаткові інвестиції у $4,5 млрд у NBN Co
забезпечать надшвидкісний широкосмуговий
інтернет мільйонам сімей і бізнесів.
Фінансування у розмірі $29,2 млн також
прискорить розгортання мережі 5G.

Забезпечення простоти ведення
бізнесу
Скорочення бюрократичної тяганини є одним з
ключових елементів урядового Плану
економічного відновлення Австралії. Саме тому
уряд полегшує підприємцям завдання
інвестування, створює робочі місця, швидко
реагує на труднощі і реалізує нові можливості.
У цьому бюджеті уряд буде:
•
•

•

Оптимізувати й автоматизувати
широкий спектр регулятивних процесів
Скорочувати норми регулювання, які
тягнуть за собою непотрібні витрати і
перешкоджають діловій активності
Підтримка малого бізнесу через
відновлення
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Кредит найму JobMaker
Новий урядовий кредит найму JobMaker
сприятиме прискоренню зростання зайнятості у
період відновлення економіки, надаючи
підприємствам стимули для найму додаткових
працівників, які є молодими людьми і шукають
роботу, у віці від 16 до 35 років. Кредит найму
JobMaker є ключовою частиною урядового
плану JobMaker, щоб стимулювати відновлення
економіки Австралії.
За оцінками, кредит найму JobMaker буде
підтримувати близько 450 000 вакансій для
молодих людей і коштуватиме $4 мільярди у
період з 2020-21 до 2022-23 років.

Інвестування до освіти,
кваліфікації і виробничої
практики
Уряд приділяє першочергову увагу розвитку
професійних навичок у рамках Плану JobMaker.
Зобов'язання уряду буде сприяти
працевлаштуванню людей і забезпеченню того,
щоб австралійці мали необхідні навички для
роботи у майбутньому.
•
•
•
•
•

JobTrainer - збільшення робочої сили
Австралії
Нові учнівства допоможуть у процесі
відновлення
Підтримка осіб, які шукають роботу
Більше готових до роботи випускників
Короткі курси для перекваліфікації і
підвищення кваліфікації австралійців

Забезпечення економічної
безпеки для жінок
Уряд реалізує Заяву про економічну безпеку
жінок від 2020 року, спрямовану на розширення
участі жінок у робочій силі, поліпшення
можливостей заробітку і зміцнення економічної
незалежності. У рамках пакета у розмірі
$240,4 млн буде створено можливості для
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працевлаштування, надана підтримка батькам і
підтримка жінкам на робочому місці.
Сюди входять програми працевлаштування,
спрямовані на підтримку лідерства і розвитку
жінок, а також на розширення можливостей
жінок в галузі науки, техніки, інженерії та
математики (STEM), в бізнесі і в галузях, де
домінують чоловіки.

Підтримка виробництва,
досліджень і розробок
Пандемія COVID-19 наочно продемонструвала
критичну важливість логістичних ланцюгів і
наявність гнучкого, адаптивного і інноваційного
виробничого потенціалу.
Урядова стратегія розвитку сучасного
виробництва вартістю $1,5 млрд являє собою
довгостроковий план підтримки економічного
відновлення Австралії.
Уряд інвестує ще 2 млрд у вигляді податкових
пільг на наукові дослідження і конструкторські
розробки.

Енергетична безпека та ринкові
реформи
З грудня 2018 року ціни на побутову
електроенергію в країні знизилися на 4,7%, а
гуртові ціни на електроенергію знизилися за
останні 12 місяців. Для підтримки нижчих цін
уряд буде працювати з приватними
постачальниками з метою збільшення
виробничих потужностей електроенергії, а
Національний кабінет міністрів - з метою
забезпечення ефективної та інтегрованої
системи.
Уряд забезпечує постачання електроенергії,
палива і газу в Австралію для підтримки низьких
цін, створення нових робочих місць і підтримки
місцевої промисловості.
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Підтримка життєстійких регіонів
Уряд продовжує підтримувати регіональну
Австралію, яка пережила повені, пожежі,
посуху, а зараз і COVID-19. В рамках
регіонального пакета у розмірі понад $550 млн
уряд надасть підтримку нашим регіонам у
подоланні наслідків COVID-19. Це засновано на
підтримці, наданій по лінії Фонду допомоги і
відновлення COVID-19 з бюджетом у $1 млрд.

Більш безпечна і стійка Австралія
Уряд створює інфраструктуру водопостачання у
XXI столітті, що сприяє зміцненню нашої водної
безпеки, підвищенню стійкості регіонів,
створення робочих місць і зростання нашого
найважливішого сільськогосподарського
сектора. Інвестиції у розмірі 2 млр для нових
проектів в рамках Національного фонду
розвитку водної інфраструктури підтримають
наступне покоління водної інфраструктури
через Мережу.
Уряд також інвестує $270 млн у інвестиційний
пакет для розвитку громад Муррей Дарлінг,
який дозволить поліпшити стан здоров'я
населення в регіоні при одночасній підтримці
регіонального розвитку.
Для забезпечення того, щоб Північна Австралія
могла продовжувати користуватися
інфраструктурою для підтримки основних
послуг, уряд продовжив термін дії
інфраструктурного комплексу Північної
Австралії (NAIF) ще на п'ять років, до
червня 2026 року і розширив критерії
кредитування.

Захист навколишнього
середовища
Уряд інвестує $47,4 млн на захист наших океанів
і відновлення навколишнього середовища і
зобов'язується виділити $29,1 млн на зниження
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ризику хімічного зараження на суші
Австралійської Співдружності.
Уряд протягом чотирьох років інвестує
$249,6 млн у модернізацію інфраструктури з
переробки відходів, скорочення відходів і більш
широкому їх повторного використання в
Австралії.

Профілактика, виявлення та
лікування COVID-19
У цьому бюджеті уряд інвестує 4,9 млрд на
цілий ряд заходів в галузі охорони здоров'я, що
забезпечують австралійцям можливість
продовжувати отримувати медичну допомогу і
підтримку, в яких вони потребують протягом
періоду пандемії. Гнучкі і масштабні заходи
реагування дозволяють системі охорони
здоров'я вживати відповідних заходів,
захищаючи всіх австралійців.

Підтримка австралійців в
боротьбі з пандемією
Уряд надає безпрецедентну фінансову
допомогу австралійцям, щоб підтримати їх у
період пандемії COVID -19, включаючи:
•
•
•

•

Виплата JobKeeper
Додатковий дохід для фізичних осіб
Дві додаткові виплати економічної
підтримки для пенсіонерів та інших
отримувачів
Тимчасовий доступ до пенсійного фонду

Ваше майбутнє, Ваш пенсійний
фонд
Уряд прагне, щоб пенсійні фонди австралійців
краще працювали, щоб підвищити рівень їх
пенсійних заощаджень.
Реформи уряду Ваше майбутнє, Ваш пенсійний
фонд є наступним етапом програми реформ
уряду, що дадуть змогу австралійцям
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накопичити $17,9 млрд протягом наступного
десятиріччя.

Підтримка нашого регіону

Забезпечення безпеки
австралійців

Австралія глибоко і незмінно зацікавлена в
стабільності, процвітанні і життєстійкості
Тихоокеанського регіону і Південно-Східної Азії,
що знайшло відображення в Тихоокеанській
програмі "Step-Up" та інших ініціативах. Уряд
забезпечує відновлення в нашому регіоні:

Можливості Австралії в галузі забезпечення
кібербезпеки міцні, але загрози, з якими ми
стикаємося в Інтернеті, зростають. COVID-19
показав, як багато ми живемо і працюємо в
Інтернеті. Уряд надасть додаткові $201,5 млн
для реалізації Стратегії кібербезпеки у
2020 році.
Уряд підтримує тих, хто забезпечує нашу
безпеку, виділяючи $300,2 млн Австралійській
Федеральній Поліції на зміцнення їх потенціалу
щодо забезпечення безпеки австралійців в
умовах все більш складною ситуації, яка
характеризується наявністю загроз.
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•

•

•
•

Інвестування у програму забезпечення
доступу до вакцини COVID-19 і безпеки
здоров'я в країнах Тихоокеанського
регіону і Південно-Східної Азії.
Австралійський механізм фінансування
інфраструктури для країн
тихоокеанського регіону
Відновлення COVID-19 - Підтримка
Тихоокеанського регіону і Тимор-Лешті
Здійснення інфраструктурних проектів в
галузі безпеки в південно-західній
частині Тихоокеанського регіону
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