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GUBERNATOR CUOMO PROPONUJE PRZEPISY UCHYLAJĄCE PODATKI OD 
FUNDUSZY UZYSKANYCH Z PROGRAMU DOTACJI NA ODBUDOWĘ MAŁYCH 

FIRM PO PANDEMII COVID-19 O WARTOŚCI 800 MLN USD  
  

Zgłoszenia do programu można składać od 10 czerwca; dostępne dotacje 
wynoszą do 50 000 USD  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo zaproponował przepisy uchylające 
podatki od funduszy uzyskanych w ramach Programu Dotacji na Odbudowę Małych 
Firm po pandemii COVID-19 (COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant 
Program) o wartości 800 mln USD. Zgłoszenia do programu będą przyjmowane od 10 
czerwca w przypadku małych i mikro- przedsiębiorstw oraz małych niezależnych 
organizacji artystycznych i kulturalnych nastawionych na zysk, aby pomóc im wyjść z 
ekonomicznych skutków pandemii.  
  
„Małe przedsiębiorstwa od dawna są trzonem gospodarki stanu Nowy Jork, ale 
pandemia COVID-19 była dla nich niszcząca w skutkach. W związku z tym krytycznie 
ważne było, aby władze stanowe zaangażowały się w pomoc dla tego kluczowego 
sektora”, powiedział gubernator Cuomo. „Chcemy zapewnić dostępność całej kwoty 
800 mln USD z Programu Dotacji na Odbudowę Małych Firm, aby pomóc 
beneficjentom, a nowe przepisy wyeliminują podatki stanowe dotyczące tych funduszy. 
Każdy dolar trafi więc do kieszeni przedsiębiorców i pomoże odbudować gospodarkę 
Nowego Jorku w przyszłości”.  
  
Elastyczne dotacje w wysokości do 50 000 USD zostaną udostępnione kwalifikującym 
się małym firmom i mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów operacyjnych, w 
tym wynagrodzeń, opłat czynszu lub kredytu hipotecznego, podatków, mediów, środków 
ochrony osobistej lub innych wydatków biznesowych poniesionych podczas pandemii. 
Do tego programu potencjalnie kwalifikuje się ponad 330 000 małych i mikro- 
przedsiębiorstw, w tym 57% przedsiębiorstw należących do mniejszości i kobiet 
(MWBE) certyfikowanych przez stan.  
  
Program Dotacji na Odbudowę Małych Firm  
  
Program Dotacji na Odbudowę Małych Firm zapewni finansowanie małym i mikro- 
przedsiębiorstwom oraz małym niezależnym organizacjom artystycznym i kulturalnym 
nastawionym na zysk, aby pomóc im wyjść z gospodarczego wpływu pandemii, przy 
czym pierwszeństwo mają właściciele firm znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 



 

 

społecznej i ekonomicznej, w tym przedsiębiorstwa należące do mniejszości i kobiet, 
przedsiębiorstwa usługowe należące do niepełnosprawnych weteranów i 
przedsiębiorstwa należące do weteranów, a także przedsiębiorstwa zlokalizowane w 
społecznościach znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.  
  
Dotacje będą przyznawane w wysokości co najmniej 5000 USD, a maksymalnie w 
wysokości 50 000 USD i będą obliczane na podstawie rocznych wpływów brutto firmy 
za 2019 r. ze stanu Nowy Jork. Koszty podlegające zwrotowi związane z COVID-19 
muszą być poniesione między 1 marca 2020 r. a 1 kwietnia 2021 r. i mogą obejmować:  
  

• Koszty wynagrodzeń  
• Płatności czynszu komercyjnego lub kredytu hipotecznego za 

nieruchomość znajdującą się w stanie Nowy Jork  
• Płatności lokalnych podatków od nieruchomości lub na szkoły  
• Koszty ubezpieczenia  
• Koszty utrzymania  
• Koszty środków ochrony indywidualnej niezbędnych do ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa pracowników oraz konsumentów  
• Koszty ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji  
• Koszty innych maszyn lub wyposażenia  
• Dostawy i materiały niezbędne do zachowania zgodności z protokołami 

BHP COVID-19  
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