
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/5/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט נייע טעקס פארגרינגערונג פאר טויזנטע קליינע ביזנעסער און  
  מיליאנען ניו יארקער פון די מיטעלע קלאס

  
  קליינע ביזנעסער ארום די סטעיט 195,000מיליאן דאלאר אין טעקס פארגרינגערונג פאר  100

  
מיליאן ניו יארקער   6.1פארשנעלערט מיטעלע קלאס טעקס שניט צו ברענגען פארגרינגערונג פאר 

  2023ביז 
  

ניע ּפראּפערטי טעקס צוריקצאלונג פראגראם צו ברענגען נאך מער פארגרינגערונג פאר צוויי מיליאן  
  ניו יארקער מיט נידעריגע און מיטעלע איינקונפט

  
נייע און פארברייטערטע טעקס קרעדיטס צו שטיצן ניו יארקע פארמער וועלכע מוטשענען זיך מיט  

  שטייגנדע קאסטן, האלטן ארבייטער און מיט פינאנצירונג פאר נייע עקוויּפמענט
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט נייע באמיאונגען צו ברענגען טעקס פארגרינגערונג פאר  
 2022טער קליינע ביזנעסער און מיליאנען פון ניו יארקער אין די מיטעלע קלאס אלץ טייל פון די טויזנ

מיליאן דאלאר אין טעקס   100צושטאנד פון די סטעיט )סטעיט ָאוו די סטעיט(. די פלאן וועט ברענגען 
טמענט צו  קליינע ביזנעסער דורכן העכערן א טעקס ריטוירן עדזשָאס  195,000פארגרינגערונג פאר 

די פלאן וועט אויך פארשנעלערן  פון קליינע ביזנעסער.   רעדוצירן די סך הכל )גרָאוס( ביזנעס איינקונפט
מיליאן ניו   6ביליאן דאלאר אין ניו יארק'ס עקזיסטירנדע מיטל קלאס טעקס שניט פאר   1.2דאס דורכפירן 

ביליאן   1און אוועקשטעלן אן  – 2018א שניט וואס האט אנגעהויבן צו דורכגעפירט ווערן אין    –יארקער 
אגראם צוריקצולייגן געלט אריין אין די קעשענעס פון מער  דאלארדיגע ּפראּפערטי טעקס צוריקצאלונג פר

וועלכע האבן געדארפט אראפשלינגען העכערע קאסטן אזוי ווי די פאנדעמיע   מיליאן ניו יארקער 2פון 
  האט זיך אנטוויקלט.

  
ן  טעקס קרעדיטס צו שטיצ  –און פארברייטערן עקזיסטירנדע  –אין צוגאב וועט די גאווערנער שאפן נייע 

   ניו יארקע פארמער און עסן פראדוקציע אין אלגעמיין. 
  

, מוזן מיר זיכער מאכן אז מיר  19-"אזוי ווי מיר זעצן פאר זיך צו ספראווען מיט די ווירקונגען פון קאוויד
האט גאווערנער האקול  אינוועסטירן אין אונזער סטעיט'ס טייערסטע פארמעגן: אירע מענטשן", 

"מיליאנען ניו יארקער, באזונדערס קליינע ביזנעס אייגנטימער, פאמיליעס פון די מיטעלע קלאס   געזאגט.
און אונזערע קאמיוניטיס פון עלטערע מענטשן, זענען שווער באטראפן געווארן דורך די עקאנאמישע  

ף. מיר מוזן פארשנעלערן אונזער ערהוילונג נישט  חורבן פון די לעצטע צוויי יאר, און זיי דארפן אונזער היל
נאר דורכן רעדוצירן די לאסט פון טעקס, נאר אויך דורכן געפונען וועגן צו צוריקלייגן געלט אריין אין די 

  ארבעטנדע ניו יארקער וועלכע שטיצן אונזער עקאנאמיע." -קעשענעס פון שווער
  



מיליאן  1.2ע גרוב ביז היינט האט ניו יארק צוריקגעברענגט עקאנאמיש 19-פון די טיפענישן פון די קאוויד
אן אונטערנעמונג צו פארבינדן   אנאנסירטדזשאבס, און אין אנהויב דעצעמבער האט גאווערנער האקול  

געזעצן צו פארמערן ניו יארק סטעיט'ס  אונטערגעשריבןדזשאבס און האט  220,000ניו יארקער צו 
   שטיצע פאר ערהוילנדע קליינע ביזנעסער.

  
ניו יארק סטעיט'ס עקאנאמישע ערהוילונג איז נישט פארטיג. די סטעיט'ס ארבעטסלאזיגקייט ראטע איז  

פראצענט פון   71מער פון צוויי פונקטן העכער פון די נאציאנאלע ראטע. אומגעפער  —פראצענט  6.6
זענען פארדינסטן  קליינע ביזנעסער באריכטן נאכאלץ נעגאטיווע ווירקונגען פון די פאנדעמיע. אין יולי 

גרויסע דזשאב   13געבליבן אונטער די שטאפלען פון בעפאר די פאנדעמיע אין זיבן פון ניו יארק'ס 
   סעקטארס.

  
כדי צו פארשנעלערן עקאנאמישע ערהוילונג און ברענגען פארגרינגערונג פאר ניו יארקער, וועט 

   גאווערנער האקול:
  

כאטש די   רינגערונג פאר קליינע ביזנעסער:מיליאן דאלאר אין פארג 100צושטעלן  •
עקאנאמישע ווירקונגען פון די פאנדעמיע האבן אונז אלע אפעקטירט, האבן קליינע ביזנעסער  

באזונדערס שווער געליטן. צו אונטערשטיצן די ערהוילונג ארום די סטעיט, וועט גאווערנער  
קליינע ביזנעסער   195,000פאר  מיליאן דאלאר אין טעקס פארגרינגערונג  100האקול צושטעלן 

דורכן פארברייטערן בארעכטיגונג און העכערן א טעקס ריטוירן עדזשָאסטמענט וואס רעדוצירט  
די סך הכל איינקונפט פון א קליינע ביזנעס. אין פשוט'ע שפראך, אן עדערונג צו אראפרעכענונג  

יינקונפט מיט א סומע אזויפיל ערלויבט איינעם וואס צאלט טעקס צו אראפנידערן זייער סך הכל א
בעפארן אויסרעכענען די סומע פון  —ווי א געוויסע פראצענט פון זייער נעט ביזנעס איינקונפט 

פראצענט פאר   5טעקס וואס זיי זענען שולדיג. יעצטיגע געזעצן ערלויבן צו אראפרעכענען 
 —דלאר   250,000ער מענטשן וואס ארבעטן אליינס און פארם ביזנעסער מיט איינקונפט אונט

טעקס באצאלער יעדע יאר. די גאווערנער וועט העכערן די ענדערונג   5,000בענעפיטירנדיג בלויז 
און אריינרעכענען נאך קערפערשאפטן מיט סך הכל איינקונפט קומענדיג פון ניו יארק פון ביז 

  —ר אלעס צוזאמען קליינע ביזנעסע 195,000מיליאן דלאר, דעקנדיג אומגעפער  1.5אזויפיל ווי 
   ארבעטנדע ניו יארקער.-לייגנדיג מער געלט צוריק אין די הענט פון מער שווער

מיליאן ניו יארקער:   6ביליאן דאלאר אין מיטעלע קלאס טעקס שניטן פאר  1.2פארשנעלערן  •
האט ניו יארק אנגעהויבן א שטאפלווייזע מיטעלע קלאס טעקס שניט, און דערווייל איז  2018אין 

. כדי זיך צו רעכענען מיט 2025די שניט נישט ערווארטעט צו פולשטענדיג איינגעפירט ווערן ביז 
, און אנשטאט צו ווארטן פאר קליינע,  19-די עקאנאמישע שאדנס אנגעברענגט דורך קאוויד

סליכע בענעפיטן אריינצוגיין אין קראפט פאר מיטעלע קלאס טעקס באצאלער, וועט  צובי
גאווערנער האקול פארשנעלערן פארגרינגערונג פאר פאמיליעס און אנהויבן ברענגען די פולע  

אריינברענגענדיג די מיטעלע קלאס טעקס שניט   —בענעפיט פון די טעקס שניט צוויי יאר פריער 
טעקס יאר, די פריעסטע צייט וואס איז נאר מעגליך. ארויפלייגנגדיג די   2023אנגעהויבן אין די 

טעקס יאר וועט פארשנעלערן די טעקס שניטן מיט צוויי יאר,  2023פולשטנדיגע שניט צו די 
   מיליאן ניו יארקער. 6.1ברענגנדיג פארגרינגערונג פאר 

מיליאן ניו   2ביליאן דאלארדיגע ּפראּפערטי טעקס צוריקצאלונג פאר מער פון   1גיבן אן  •
מיט ניו יארקער זיך מוטשענענדיג מיט די קאסטן פון אינפלאציע אין גראסערי און ביים  יארקער: 

,  19-גאז סטאנציע, און אין דעם זעלבן צייט אריינכאפנדיג די עקאנאמישע ווירקונגען פון קאוויד
ועט גאווערנער האקול ברענגען גאר נויטיגע פארגרינגערונג דורך א ּפראּפערטי טעקס  ו

צוריקצאלונג פראגראם וואס וועט צוריקגעבן טעקס דאלארן פאר הויזגעזינדער מיט מיטעלע און  
מיליאן ניו יארקער וועלן זיין בארעכטיגט פאר דעם צוריקצקלונג,   2נידעריגע איינקונפט. מער פון 

ויזגעזינדער מיט נידעריגע איינקונפט און עלטערע מענטשן וועלן באקומען העכערע און ה

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-statewide-initiative-help-connect-job-seekers-employment&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c4dc90673fa49f91b3908d9d08a80b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770115571043561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BDqaJSiG6zQvb3oCY7p%2BZ58QlLV%2BUlG05lnS366amFo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-package-legislation-support-small-businesses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c4dc90673fa49f91b3908d9d08a80b1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770115571053519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mo2m6GcohNrCh4OSr06FXiRC1PeYqCoy2EwcS90GQpg%3D&reserved=0


בענעפיטן. אונטער די גאווערנער'ס פלאן, וועלן בארעכטיגטע היים אייגנטימער באקומען זייער 
  ביליאן דאלאר.  1, אוסקומענדיג בערך 2022בענעפיט אין הערבסט פון 

ן שאפן א נייע קרעדיט צו שטיצן עסנווארג  העכערן עקזיסטירנדע טעקס קרעדיטס או •
צווישן די קאסטן וואס וואקסן די שנעלסטע אין אגריקולטורישע פראדוקציע אין ניו    פראדוקציע:

יארק איז צאלן פאר פארם ארבייטער. צו העלפן פארמער זיך פארמעסטן מיט די שוועריגקייט,  
רעדיט און שאפן א נייע, בשעת'ן אויך וועט גאווערנער האקול העכערן אן עקזיסטירנדע טעקס ק

פארברייטערן אן אינוועסטירונג טעקס קרעדיט פאר עקוויּפמענט צו ערגענצן די ארבעטסקראפט 
  און אדרעסירן מאנגלען. דאס רעכנט אריין:

טאפלען די פארם ארבעטסקראפט אויפהאלטונג טעקס קרעדיט: פארם אייגנטימער און  •
טיגט צו באקומען א ריפָאנדעבעל טעקס קרעדיט לויט א  ארבייטער זענען יעצט בארעכ

. כדי צו העלפן פארמס  2024באשטימטע סומע פער בארעכטיגטע פארם ארבייטער ביז 
צו האלטן די ארבייטער פון פארלאזן וועט די סטעיט טאפלען די יערליכע באשטימטע 

  .2025ביז   דאלאר סומעס פער בארעכטיגטע ארבעטער און פארלענגערן דעם פראגראם

די סטעיט וועט שאפן א פערמאנענטע  שאפן א נייע ָאווערטיים טעקס קרעדיט:  •
ריפָאנדעבעל טעקס קרעדיט פאר ָאווערטיים שעה'ן פאר א פארם פון יעדע גרויסקייט אין 

   ניו יארק סטעיט, צו אנטשיידיגן פאר שטייגנדע קאסטן פאר פארמער.

העכערן די אינוועסטירונג טעקס קרעדיט: די אינוועסטירונג טעקס קרעדיט איז געווען א   •
טפולע כלי אין די פארגאנגענהייט צו אויפטרייבן אינוועסטירונגען אין נייע  מאכ

טעכנאלאגיע און עקוויּפמענט. ניו יארק וועט העכערן די עקזיסטירנדע אינוועסטירונג  
טעקס קרעדיט פאר אלע סטעיט פארמס, ערלויבנדיג פארמער צו איינקויפן נייע  

אריינברענגען אויטאמאטישע מאשינען אנשטאט  עקוויּפמענט וועלכע וועלן קענען ווייטער 
   אגריקולטורישע ארבייטער פון וועלכע עס איז דא א מאנגל.
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