Bộ trưởng Ngân khố Úc: Khó có thể giảm Thuế Lợi tức
trong tài khóa năm nay
MELBOURNE – Bộ trưởng Ngân khố Liên bang Scott Morrison hôm qua bác bỏ nguồn tin
về việc cắt giảm thuế thu nhập trong ngân sách năm nay mặc dù trong mấy tháng gần đây
có đề cập đến chuyện này.
Thông tin của Đài Truyền hình ABC khẳng định Chính phủ Turnbull vẫn muốn đưa ra bản kết toán
ngân sách sớm hơn một tuần nhằm mở đường cho cuộc bầu cử giải thể vào tháng Bảy tới đây.
Ông Morrison phát biểu tại cuộc hội thảo thương mại gồm nhiều doanh nhân tầm cỡ tại Melbourne
rằng Chính phủ không đủ khả năng cho phép cắt giảm vừa thuế công ty lẫn thuế cá nhân trong ngân
sách dầu có lập luận cho rằng cần phải làm một điều gì. Chính phủ đã và đang tiến hành cải cách
thuế trong nhiều tháng, nhưng kể từ khi loại trừ khả năng tăng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)
khiến thu hẹp lại những chọn lựa khác.
Ông Morrison cho biết việc cải cách thuế ngày nay chủ yếu thông qua cắt giảm chi tiêu và trong
trường hợp này dẫn đến cắt giảm thuế thu nhập để nền kinh tế được tăng trưởng nhanh hơn.
“Cách tốt nhất để hướng tới cắt giảm thuế thu nhập là không để chi tiêu gia tăng”, ông nói. “Vì vậy,
trọng tâm của chúng ta là giảm chi.”
Ông Morrison đã liên tục thực hiện ý hướng giảm thuế thu nhập, nhưng cũng cảnh báo hàng trăm
ngàn người Úc rằng chẳng bao lâu lại phải đóng thuế cao hơn đơn giản chỉ vì lạm phát.
Ông nói với phóng viên của đài phát thanh 3AW Melbourne hồi tháng Hai: “Mục đích là để đảm bảo
khoảng 300,000 người có mức lương trung bình ở quốc gia chúng ta sẽ không rơi vào nấc thuế cao
thứ hai”.
Trong cuộc phỏng vấn đó ông cũng tuyên bố nỗ lực đảm bảo “trong ngân sách, chúng tôi có thể gia
giảm phần nào thuế cho mọi người để họ không đi vào những khung thuế cao hơn”.
Tuy nhiên thời điểm đưa ra ngân sách vẫn còn chưa rõ ràng.
ABC cũng đưa tin Chính phủ đang tìm kiếm lời khuyên và dự tính trở lại Hạ viện, mà không cần
Thượng viện một tuần trước đó và công bố ngân sách vào ngày 3 tháng 5. Điều này được hiểu là chưa
có quyết định nào được đưa ra, nhưng việc thay đổi ngày của ngân sách là một lựa chọn bất ngờ.
Một trong những lập luận ủng hộ việc đưa ra ngân sách là để cho lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten
có quyền trả lời nếu Thủ tướng Chính phủ kêu gọi một cuộc bầu cử giải thể đôi.

