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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOWE ULGI PODATKOWE DLA TYSIĘCY 
MAŁYCH FIRM I MILIONÓW MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK Z KLASY 

ŚREDNIEJ  
  

100 mln USD ulg podatkowych dla 195 000 małych firm w całym stanie  
  

Przyspiesza obniżenie podatków dla klasy średniej, aby zapewnić ulgę dla 6,1 mln 
mieszkańców stanu Nowy Jork do 2023 roku  

  
Nowy program zwrotu podatku od nieruchomości ma przynieść dodatkową ulgę 

dla dwóch milionów mieszkańców stanu Nowy Jork o niskich i średnich 
dochodach  

  
Nowe i rozszerzone ulgi podatkowe wspierające gospodarstwa rolne w stanie 

Nowy Jork zmagające się z rosnącymi kosztami, problemami z zatrzymywaniem 
pracowników i zapewnieniem kapitału na nowy sprzęt  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś podjęcie nowych działań w celu zapewnienia ulg 
podatkowych dla tysięcy małych firm i milionów mieszkańców stanu Nowy Jork 
należących do klasy średniej w ramach orędzia stanowego na 2022 rok (2022 State of 
the State). Plan zapewni 100 mln USD w postaci uli podatkowych dla 195 000 małych 
firm poprzez zwiększenie korekty zeznania podatkowego w celu zmniejszenia 
dochodu brutto małych firm. Plan przyspieszy również wprowadzenie 1,2 mld USD w 
stanie Nowy Jork w ramach istniejącego Programu Obniżenia Podatków dla Klasy 
Średniej (Middle Class Tax Cut) dla 6 mln mieszkańców stanu Nowy Jork, który po raz 
pierwszy zaczął być wdrażany w 2018 r., i ustanowi program ulg w podatku od 
nieruchomości o wartości 1 mld USD, aby umieścić pieniądze z powrotem w 
kieszeniach ponad 2 mln mieszkańców stanu,, którzy musieli ponosić coraz większe 
koszty w związku z postępującą pandemią.  
  
Ponadto gubernator stworzy nowe i zwiększy istniejące ulgi podatkowe, aby wesprzeć 
farmy i produkcję żywności w stanie Nowy Jork.  
  
„Ponieważ nadal zmagamy się ze skutkami COVID-19, musimy zapewnić, że 
inwestujemy w najcenniejszy zasób naszego stanu: jego mieszkańców”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Miliony mieszkańców w stanie Nowy Jork, szczególnie właściciele 
małych firm, rodziny z klasy średniej i osoby starsze, zostały ciężko doświadczone w 
wyniku spustoszenia gospodarczego w ciągu ostatnich dwóch lat i potrzebują naszej 



pomocy. Musimy przyspieszyć nasze ożywienie nie tylko poprzez zmniejszenie 
obciążeń podatkowych, ale także znalezienie sposobów na włożenie pieniędzy z 
powrotem do kieszeni ciężko pracujących mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy 
wspierają naszą gospodarkę”.  
  
Od czasu spowolnienia gospodarczego związanego z COVID-19 do dziś, rząd stan 
Nowy Jork przywrócił około 1,2 miliona miejsc pracy, a na początku grudnia gubernator 
Hochul ogłosiła inicjatywę mającą na celu zapewnienie mieszkańcom stanu Nowy Jork 
220 000 miejsc pracy i podpisała ustawę mającą na celu zwiększenie wsparcia rządu 
stanu Nowy Jork dla powracających na rynek małych firm.  
  
Ożywienie gospodarcze w stanie Nowy Jork jeszcze się nie skończyło. Stopa 
bezrobocia w stanie wynosi 6,6 procent – ponad dwa punkty procentowe więcej niż 
stopa krajowa. Około 71 procent małych firm nadal zgłasza negatywne skutki pandemii. 
W lipcu zarobki pozostawały poniżej poziomu sprzed pandemii w siedmiu z 13 
głównych sektorów zatrudnienia w stanie Nowy Jork.  
  
Aby przyspieszyć ożywienie gospodarcze i zapewnić ulgę mieszkańcom stanu Nowy 
Jork, gubernator Hochul:  
  

• Zapewni 100 mln USD w postaci ulg dla 195 000 małych firm: podczas gdy 
spowolnienie gospodarze będące następstwem pandemii dotknęło nas 
wszystkich, małe firmy ucierpiały szczególnie mocno. Aby przyspieszyć 
ożywienie gospodarcze w całym stanie, gubernator Hochul zapewni 100 mln 
USD w postaci ulg podatkowych dla 195 000 małych firm poprzez rozszerzenie 
uprawnień i zwiększenie korekty zeznania podatkowego, która zmniejsza dochód 
brutto małej firmy. Mówiąc prościej, modyfikacja odliczenia pozwala podatnikowi 
na obniżenie swojego dochodu brutto o kwotę równą pewnemu procentowi 
dochodu netto z działalności gospodarczej, przed obliczeniem kwoty należnych 
podatków. Obecne prawo zezwala na 5-procentową modyfikację odliczenia w 
przypadku firm jednoosobowych oraz firm rolniczych o dochodach poniżej 
250 000 USD – co zapewnia korzyści zaledwie 5000 podatników rocznie. 
Gubernator zwiększy zakres tej modyfikacji i obejmie inne podmioty osiągające 
dochód brutto w stanie Nowy Jork w wysokości do 1,5 mln USD, obejmując 
łącznie około 195 000 małych firm – dzięki czemu więcej pieniędzy trafi z 
powrotem w ręce większej liczby ciężko pracujących mieszkańców stanu.  

• Przyspieszenie przyznania 1,2 mld USD w postaci ulg podatkowych dla 6 
mln mieszkańców stanu Nowy Jork z klasy średniej: w 2018 roku rząd stanu 
Nowy Jork rozpoczął stopniowe wprowadzanie obniżeń podatków dla klasy 
średniej, a kolejne obniżki nie są obecnie planowane do pełnego wdrożenia do 
2025 roku. Aby uwzględnić ekonomiczne spustoszenie spowodowane przez 
COVID-19 i zamiast czekać, aż małe, stopniowe korzyści zaczną obowiązywać 
podatników z klasy średniej, gubernator Hochul przyspieszy ulgi dla rodzin i 
zacznie zapewniać pełne korzyści z obniżki podatku dwa lata wcześniej – pełne 
wprowadzenie obniżki podatku dla klasy średniej rozpocznie się w roku 
podatkowym 2023, czyli najwcześniej jak to możliwe. Zastosowanie pełnego 
efektywnego obniżenia podatku od roku podatkowego 2023 przyspieszy 
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wprowadzenie obniżek od podatków o dwa lata, zapewniając ulgę w podatku dla 
6,1 mln mieszkańców stanu Nowy Jork.  

• Dostarczenie zwrotu podatku od nieruchomości w wysokości 1 mld USD 
dla ponad 2 milionów mieszkańców stanu Nowy Jork: w sytuacji, gdy 
mieszkańcy stanu Nowy Jork borykają się z kosztami inflacji w supermarketach i 
na stacjach benzynowych, a jednocześnie odczuwają ekonomiczne skutki 
pandemii COVID-19, gubernator Hochul zapewni bardzo potrzebną ulgę poprzez 
program zwrotu podatku od nieruchomości, który powoli zwrócić kwoty z 
podatków gospodarstwom domowym o średnich i niskich dochodach. Ponad 2 
miliony mieszkańców stanu Nowy Jork będzie kwalifikować się do uzyskania 
zwrotu, przy czym gospodarstwa domowe o niskich dochodach i seniorzy 
otrzymają większe korzyści. Zgodnie z planem gubernator, kwalifikujący się 
właściciele domów otrzymają swoje świadczenia jesienią 2022 roku, w wysokości 
1 mld USD.  

• Zwiększenie istniejących ulg podatkowych i stworzenie nowej ulgi w celu 
wsparcia produkcji żywności: praca na roli jest jednym z najszybciej 
rosnących kosztów produkcji rolnej w stanie Nowy Jork. Aby pomóc 
gospodarstwom rolnym sprostać temu wyzwaniu, gubernator Hochul zwiększy 
istniejącą ulgę podatkową dla pracowników i stworzy nową, jednocześnie 
rozszerzając ulgę inwestycyjną na sprzęt w celu uzupełnienia siły roboczej i 
rozwiązania problemu niedoborów. Działania te obejmują:  

• Podwojenie ulgi podatkowej na zatrzymanie siły roboczej w gospodarstwie 
rolnym: Właściciele i pracodawcy gospodarstw rolnych są obecnie 
uprawnieni do otrzymania zwrotnej ulgi podatkowej w stałej kwocie w 
dolarach na kwalifikującego się pracownika gospodarstwa rolnego do 
2024 roku. Aby pomóc gospodarstwom rolnym zatrzymać pracowników, 
rząd stanu podwoi roczną stałą kwotę w dolarach na kwalifikującego się 
pracownika i przedłuży program do 2025 roku.  

• Utworzenie nowej ulgi podatkowej z tytułu nadgodzin: Rząd stanu utworzy 
stałą, zwrotną ulgę podatkową od godzin nadliczbowych dla każdej 
wielkości gospodarstwa w stanie Nowy Jork, aby zrównoważyć rosnące 
koszty dla rolników.  

• Zwiększenie ulgi podatkowej na inwestycje: Ulga podatkowa na inwestycje 
była w przeszłości potężnym narzędziem stymulującym inwestycje w 
nowe technologie i sprzęt. Rząd stanu Nowy Jork zwiększy istniejącą 
inwestycyjną ulgę podatkową dla wszystkich stanowych gospodarstw 
rolnych, co pozwoli rolnikom na zakup nowego sprzętu, który może 
jeszcze bardziej zautomatyzować ich gospodarstwa w odpowiedzi na 
zmniejszającą się liczbę pracowników w sektorze rolnictwa.  
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