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O Turnbull κατηγορεί
τον Shorten ότι κήρυξε
πόλεμο στις επιχειρήσεις
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Ο πρωθυπουργός Malcolm Turnbull επιτέθηκε στον Bill Shorten 
μετά τη δήλωση του τελευταίου ότι θα πάρει πίσω τις φοροελαφρύν-
σεις για επιχειρήσεις εάν κερδίσουν τις εκλογές οι Εργατικοί, ση-
μειώνοντας ότι έχει ξεσπάσει ένας «πολιτικός πόλεμος» πάνω στη 
φορολογική πολιτική.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης εξέπληξε μερικούς από τους συνα-
δέλφους του την Τρίτη, όταν είπε ότι μια κυβέρνηση των Εργατικών 
θα επανέφερε τη φορολόγηση μέχρι το 30% για επιχειρήσεις με κύ-
κλο εργασιών μεταξύ 10 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Πρόκειται για επίθεση στις θέσεις εργασίας, για επίθεση στην επι-
χειρηματικότητα, για επίθεση στην καινοτομία και στις μικρές και 
μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις» δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυ-
πουργός.

Γι’ αυτό το θέμα, ο κ. Turnbull επισκέφθηκε μια κατασκευαστική 
εταιρεία στην Καμπέρα, την Universal Trusses, που ανήκει από κοι-
νού στον προηγούμενο πρόεδρο των Φιλελεύθερων της Καμπέρα 
Arthur Potter.

«Δεν πρόκειται για κάποια τεράστια πολυεθνική, είναι σκληρά ερ-
γαζόμενοι, μια οικογενειακή αυστραλιανή επιχείρηση» δήλωσε ο κ. 
Turnbull.

Οι περικοπές φόρων εταιρειών που έχουν ήδη εφαρμοστεί σημαί-
νουν ότι η Universal Trusses θα πληρώσει έναν συντελεστή φόρου 
27,5 τοις εκατό αντί για το 30 τοις εκατό. Οι αλλαγές ξεκινούν αυτή 
την Κυριακή, όταν και αρχίζει το νέο οικονομικό έτος.

Ο συνιδιοκτήτης της Universal Truss Arthur Potter δήλωσε στον 
πρωθυπουργό ότι η φοροελάφρυνση θα βοηθήσει την εταιρεία του 
και τους 60 υπαλλήλους του.

«Θέλουμε να επεκτείνουμε την επιχείρηση, θέλουμε να συνεχίσου-
με να μεγαλώνουμε, πράγμα που σημαίνει ότι απασχολούμε περισσό-
τερους ανθρώπους και μπορούμε να τους πληρώσουμε καλύτερα, και 
για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε κίνητρο» δήλωσε ο κ. Potter. 
«Μακροπρόθεσμα θα κερδίσετε περισσότερους φόρους αν είμαστε 
πιο επιτυχημένοι».

«Ο Bill Shorten είναι η μεγαλύτερη απειλή για μια ισχυρή οικονο-
μία και η επίθεσή του στις μικρές και μεσαίες οικογενειακές επιχειρή-
σεις της Αυστραλίας αποτελεί μόνο την πιο πρόσφατη εκδήλωση του 
πολέμου του στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο κ. Turnbull.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αυστραλίας 
(ACCI) χαρακτήρισε την πολιτική των Εργατικών «κλοτσιά στα σω-
θικά», λέγοντας ότι θα επηρεάσει πάνω από 10.000 επιχειρήσεις, με 
συνδυασμένο εργατικό δυναμικό άνω του 1 εκατομμυρίου.

«Μιλάμε για τον τοπικό σας φαρμακοποιό, το τοπικό σουπερμάρκετ, 
τον τοπικό οικοδόμο σας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ACCI, 
James Pearson.

Η Γερουσία έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να εγκρίνει το πλήρες σχέ-
διο της κυβέρνησης για περικοπές φόρων εταιρειών.

Ενημερωτική Συγκέντρωση για τη Παροικία 
Ενημέρωση και πληροφορίες για τη συνταξιοδότηση  

10πμ  Επιλογές Διαμονής στη Συνταξιοδότηση 
   Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

11πμ  Οργάνωση Περιουσιακών στοιχείων 
   Υπηρεσία δικαιωμάτων των ηλικιωμένων 

 

12μμ   Βοήθεια για την καλύτερη κατανόηση της σύνταξής σας 
   Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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