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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA INWESTYCJE W BUDŻECIE NA ROK 2023, 
KTÓRE ZAPEWNIĄ ULGI PODATKOWE MIESZKAŃCOM STANU NOWY JORK  

  
W budżecie uwzględniono rekordowe wsparcie dla rodzin pracujących  

  
Dodano ulgę dotyczącą stanowego podatku od sprzedaży paliw  

  
Przyspieszono też obniżkę podatków dla klasy średniej (o 1,2 mld USD) i dodano 
rekompensatę podatku dla właścicieli domów, która obejmie prawie 2,5 mln osób  

  
Przewidziano również do 250 mln USD w postaci ulg i odliczeń podatkowych dla 

małych firm na wydatki związane z pandemią COVID-19 oraz wprowadzono 
program ulg podatkowych zwalniający z podatku 15% dochodów kwalifikujących 

się małych firm  
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj liczne inwestycje związane z ulgami 
podatkowymi w historycznym budżecie na rok 2023. Uchwalony budżet uwzględnia 
ulgi podatkowe dla klasy średniej, małych firm i właścicieli domów, dzięki którym w 
portfelach rodzin pracujących w całym stanie zostanie więcej pieniędzy. Do 
najważniejszych założeń budżetu należą ulgi w stanowych podatkach od paliw 
silnikowych w związku z rosnącymi cenami energii, przyspieszenie wprowadzenia 
obniżki podatków dla klasy średniej, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku dla 
małych firm na wydatki związane z pandemią COVID-19, zapewnienie ulgi podatkowej 
dla małych firm oraz rekompensata podatku dla właścicieli domów.  
  
„Budżet uwzględnia bardzo potrzebne ulgi podatkowe dla tysięcy małych firm i 
milionów mieszkańców stanu Nowy Jork oraz zmniejsza obciążenia podatkowe dla 
najbardziej potrzebujących” – powiedziała gubernator Hochul. „W czasach po 
pandemii COVID-19 nasz stan będzie pionierem w skali kraju pod względem 
odbudowy gospodarki, dlatego dziękuję władzom ustawodawczym za współpracę, 
dzięki której ten historyczny budżet zaspokaja potrzeby wszystkich naszych 
mieszkańców”.  
  
Aby rozwiązać problem wysokich kosztów benzyny, które wzrosły w ostatnich 
miesiącach w wyniku wojny w Ukrainie, administracja stanu Nowy Jork zawiesi 
stanowy podatek od sprzedaży paliw, osobny podatek od paliw oraz podatek od 



sprzedaży paliw w metropolitalnym okręgu transportu miejskiego od czerwca do 
grudnia, zapewniając szacunkowo 585 mln USD ulgi dla pracujących rodzin i firm w 
całym stanie. W celu ochrony konsumentów, osób dojeżdżających do pracy i 
infrastruktury stanu, plan uwzględnia następujące założenia:  
  

 Zobowiązanie sprzedawców detalicznych do przeniesienia całości 
oszczędności podatkowych na konsumentów.  

 Przesunięcie środków z funduszu ogólnego na fundusze celowe w celu 
zrekompensowania szacunkowych przychodów utraconych w wyniku 
zawieszenia tych podatków – co pozwoli uniknąć negatywnych skutków 
finansowych dla MTA.  

 Władze hrabstw będą miały możliwość ograniczenia ceny, od której 
pobierany jest lokalny podatek od sprzedaży paliwa, do 4 USD za galon.  

  
Budżet stanowy przyspieszy wdrożenie ulg podatkowych dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork z klasy średniej poprzez wcześniejsze wprowadzenie obniżonych stawek 
podatkowych, co poprawi sytuację finansową 6,1 mln osób. Obniżenie stawek 
podatkowych jest częścią ośmioletniego planu wdrażania obniżek podatku 
dochodowego od osób fizycznych z klasy średniej, który został wprowadzony w roku 
podatkowym 2018, a jego zakończenie jest planowane na początek roku podatkowego 
2025. Uchwalony budżet pozwoli na pełne wdrożenie ulgi podatkowej w tym roku.  
  
Małe firmy szczególnie dotkliwie odczuły skutki spowolnienia wywołanego pandemią. 
W ramach dalszego wsparcia małych firm przez administrację stanu budżet obejmuje 
nowy program refundowanych ulg podatkowych, ukierunkowany na wydatki związane z 
pandemią COVID-19. Program zakłada przyznanie do 250 mln USD dodatkowych ulg 
dla małych firm. Kwalifikujące się inwestycje kapitałowe związane z pandemią COVID-
19 obejmują m.in:  
  

 Koszty związane z powiększeniem przestrzeni w celu egzekwowania 
dystansu społecznego  

 Urządzenia grzewczo-nawiewne  
 Wydatki związane z powiększeniem powierzchni zewnętrznych  
 Sprzęt i urządzenia ułatwiające sprzedaż zbliżeniową  

  
Ponadto nowy budżet stanowy zapewnia bardzo potrzebną ulgę podatkową poprzez 
zwiększenie korekty odliczenia dla małych firm z 5 do 15 procent dochodu netto z 
działalności gospodarczej lub z gospodarstwa rolnego oraz rozszerzenie korzyści na 
podmioty nieopodatkowane samoistnie, uzyskujące mniej niż 1,5 mln USD dochodu 
brutto ze stanu Nowy Jork. Rozwiązanie to pomoże ok. 195 000 małych firm w czasie 
jednego z największych kryzysów gospodarczych we współczesnej historii.  
  
Budżet stanowy wprowadza też nową ulgę dotyczącą podatku od nieruchomości, 
nazywaną rekompensatą podatku dla właścicieli domów, z której będą mogły 
skorzystać określone gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach, a także 
spełniające kryteria gospodarstwa domowe osób starszych. Do rekompensaty podatku 



dla właścicieli domów kwalifikują się beneficjenci programu STAR (School Tax Relief) 
na poziomie Basic z dochodami poniżej 250 000 USD oraz uczestnicy programu STAR 
na poziomie Enhanced. Wysokość świadczenia stanowi procent dotychczasowej ulgi 
dla właścicieli domów w ramach programu STAR.  
  
Poza miastem Nowy Jork średnia wysokość świadczenia wyniesie prawie 970 USD, 
zapewniając ulgę ponad 2 mln gospodarstw domowych płacących podatek od 
nieruchomości. W Nowym Jorku średnia wysokość świadczenia wyniesie około 425 
USD. Z tej ulgi skorzysta kolejne 479 000 gospodarstw domowych płacących podatek 
od nieruchomości. W przypadku właścicieli domów o dochodach poniżej 75 000 USD 
średnia wysokość ulgi w skali stanu szacowana jest na prawie 1050 USD, z czego 
skorzysta około 837 800 beneficjentów. Ulga będzie naliczana z wyprzedzeniem, 
dzięki czemu świadczenia trafią szybciej do właścicieli domów w stanie Nowy Jork. 
Odliczenia będą uwzględniane w deklaracjach podatkowych za rok 2022, które 
zostaną bezpośrednio wysłane do kwalifikujących się właścicieli domów już jesienią 
2022 r.  
  
Łącznie wymienione programy ulg podatkowych zapewnią mieszkańcom stanu Nowy 
Jork znaczące wsparcie w procesie wychodzenia z pandemii COVID-19 i odbudowy 
gospodarki.  
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