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GUBERNATOR HOCHUL ZAPRASZA MAŁE FIRMY DO WERYFIKACJI POD 
KĄTEM KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH PROGRAMU ULG PODATKOWYCH 

NA POKRYCIE KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH ZWIĄZANYCH Z COVID-19 O 
WARTOŚCI 250 MLN USD  

  
Małe firmy zatrudniające maksymalnie 100 pracowników mogą otrzymać ulgi 

podatkowe na koszty poniesione w celu poprawy bezpieczeństwa w związku z 
COVID-19  

  
Narzędzie przesiewowe jest dostępne tutaj  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś udostępnienie narzędzia do wstępnej kontroli 
kryteriów kwalifikacyjnych, które ma pomóc małym firmom w ustaleniu, czy kwalifikują 
się do Programu ulg podatkowych na pokrycie kosztów kapitałowych związanych z 
COVID-19 (COVID-19 Capital Costs Tax Credit Program). Program ulg podatkowych na 
pokrycie kosztów kapitałowych związanych z COVID-19 o wartości 250 mln USD ma 
wspierać małe firmy, które dokonały inwestycji w celu dostosowania się do specjalnych 
nakazów i przepisów lub w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w związku z 
pandemią COVID-19. Jeśli narzędzie przesiewowe uzna, że kandydat kwalifikuje się do 
udziału w programie, w momencie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do programu 
otrzyma on stosowny link.  
  
„Pandemia szczególnie mocno dotknęła małe firmy w stanie Nowy Jork, zmuszając 
wiele z nich do zamknięcia działalności, a inne do poniesienia znacznych obciążeń 
finansowych w celu ochrony pracowników i klientów przed COVID-19” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Małe firmy są podstawą gospodarki naszego stanu, a żeby 
naprawdę wyjść z kryzysu COVID-19, potrzebują one pomocnej dłoni. Ta ulga 
podatkowa będzie znaczącą formą pomocy dla lokalnych firm, dlatego zapraszam 
wszystkich zainteresowanych do ubiegania się o te środki”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „W czasie pandemii firmy zostały obciążone wieloma kosztami, mającymi 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Ten program ulg 
podatkowych pozwoli obniżyć koszty poniesione przez środowisko biznesowe w czasie 
pandemii COVID i pomoże mu stanąć na nogi. Jestem wdzięczna za wsparcie 
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gubernator Hochul, a także wszystkich właścicieli firm w stanie Nowy Jork, którzy 
każdego dnia pracują nad odbudową naszej gospodarki”.  
  
Małe firmy szczególnie dotkliwie odczuły skutki spowolnienia wywołanego pandemią. 
Program ten, ogłoszony w ramach budżetu przyjętego przez gubernator Hochul i 
mający na celu dalsze wspieranie małych firm, jest ukierunkowany na wydatki związane 
z pandemią COVID-19. Kwalifikujące się koszty związane z pandemią COVID-19 
obejmują m.in:  

·     Środki do dezynfekcji lub ochrony przed rozprzestrzenianiem COVID-19  
·     Koszty związane z rozszerzeniem lub wyznaczeniem przestrzeni zgodnie z 

zasadami dystansu społecznego  
·     Urządzenia grzewczo-nawiewne  
·     Wydatki związane z intensyfikacją działalności na świeżym powietrzu i 

rozbudową przestrzeni zewnętrznych  
·     Sprzęt i urządzenia ułatwiające transakcje zbliżeniowe  

  
Ulgi podatkowe pokryją 50 procent kwalifikujących się kosztów, do kwoty 50 000 USD, 
przy czym maksymalna wysokość ulgi wynosi 25 000 USD. Będą one przyznawane 
zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania środków. Spełniające kryteria firmy 
muszą mieć siedzibę w stanie Nowy Jork, zatrudniać maksymalnie 100 pracowników, 
uzyskać maksymalnie 2,5 mln USD wpływów brutto w roku podatkowym 2021 oraz 
wygenerować co najmniej 2000 USD kwalifikujących się kosztów w okresie od 1 
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.  
  
Firmy wciąż mogą się zgłaszać do Programu dotacji pomocowych stanu Nowy Jork dla 
małych firm w związku z pandemią COVID-19 (New York State COVID-19 Pandemic 
Small Business Recovery Grant Program), w ramach którego można uzyskać 
elastyczne dotacje na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w wysokości od 
5000 do 50 000 USD. Należy jednak pamiętać, że koszty poniesione między 1 stycznia 
2021 r. a 1 kwietnia 2021 r., które zostały pokryte ze środków pochodzących z tego 
programu dotacji, nie kwalifikują się do Programu ulg podatkowych na pokrycie kosztów 
kapitałowych związanych z COVID-19.  

  
Aby otrzymać ulgę podatkową w ramach zeznania za rok 2022, firmy muszą uzyskać 
specjalne zaświadczenie od ESD najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. Potencjalni 
wnioskodawcy powinni skorzystać z narzędzia przesiewowego i złożyć wnioski zaraz po 
uruchomieniu programu, ponieważ o ulgi podatkowe przyznane w dniu 1 stycznia 2023 
r. lub po tej dacie będzie można się ubiegać dopiero po złożeniu zeznania podatkowego 
za rok 2023. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie ESD: 
esd.ny.gov/covid-19-capital-cost-tax-credit  
  
Senator stanowa Anna Kaplan powiedziała: „Małe firmy musiały ponieść znaczne 
wydatki, aby bezpiecznie wznowić działalność w czasie pandemii, a ponieważ te koszty 
nadal rosną, nasze wsparcie jest dziś bardzo potrzebne. Jestem dumna, że miałam 
okazję być sponsorką Programu ulg podatkowych na pokrycie kosztów kapitałowych 
związanych z COVID-19, który pomoże zminimalizować skutki finansowe ponoszone 
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przez właścicieli małych firm w celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania 
działalności. Zachęcam wszystkich właścicieli małych firm do skorzystania z nowego 
narzędzia przesiewowego umożliwiającego sprawdzenie kryteriów kwalifikacyjnych do 
uzyskania ulgi w ramach tego programu (gdy zostanie on już uruchomiony)”.  
  
Członek Zgromadzenia Al Stirpe powiedział: „Jako przewodniczący Komisji ds. 
Małych Firm w Zgromadzeniu zawsze priorytetowo traktowałem pomaganie lokalnym 
przedsiębiorcom w każdy możliwy sposób, ponieważ wiem, jak wiele poświęcenia 
wymaga utrzymanie działalności. Udostępnienie narzędzia przesiewowego przyspieszy 
dostęp do niezbędnego finansowania w ramach Programu ulg podatkowych na pokrycie 
kosztów kapitałowych związanych z COVID-19 o wartości 250 mln USD i usprawni 
proces weryfikacji kryteriów w przypadku małych firm. Pomóżmy naszym firmom wrócić 
na właściwe tory, wspierając je inwestycjami kapitałowymi związanymi ze zwalczaniem 
skutków pandemii COVID o wartości do 25 000 USD”.  
  
Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w stanie 
Nowy Jork. Misją ESD jest promowanie dynamicznej i rozwijającej się gospodarki, 
zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości gospodarczych, 
zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój stabilnych i 
zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek, dotacji, ulg 
podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia inwestycji i 
rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i wspierać 
dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest również główną 
agencją administracyjną nadzorującą Regionalne Rady Rozwoju Gospodarczego Stanu 
Nowy Jork (New York State Regional Economic Development Councils) oraz zajmującą 
się promocją „I LOVE NY”, kultowej marki turystycznej stanu. Więcej informacji na temat 
Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire State Development można 
znaleźć na stronie www.regionalcouncils.ny.gov i www.esd.ny.gov.  
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