Formularz wniosku o dopłatę w ramach programu dopłat do
pojazdów elektrycznych (Illinois Electric Vehicle Rebate)
Runda finansowania 1, lipiec 1, 2022 r.
Dopłaty w ramach tego programu są uzależnione od
dostępności środków. Nieczytelne, niekompletne lub
spóźnione wnioski zostaną odrzucone.
Wniosek o dopłatę wraz z wymaganymi informacjami i dokumentacją należy przesłać na poniższy adres ze stemplem pocztowym
w ciągu 90 dni od daty zakupu pojazdu.
Nie będą przyjmowane wnioski przesłane faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczone osobiście. Wnioski należy
wydrukować i wysłane na poniższy adres korespondencyjny, opatrzone datownikiem.
Illinois Environmental Protection Agency
Electric Vehicle Rebate Program MC #40
P.O. Box 19276
Springfield, Illinois 62794-9276

Sekcja 1: Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko:
(Imię)

(Drugie imię)

Adres zamieszkania:
(Numer i ulica, bez skrytki pocztowej)

(Nazwisko)
(Miasto)

(Kod pocztowy)

Adres do korespondencji (jeśli inny):
(Numer i ulica, bez skrytki pocztowej)

(Miasto)

(Kod pocztowy)

Adres e-mail (jeśli jest dostępny):
Numer telefonu/telefonu komórkowego:

(

) - _______-

(Numer kierunkowy)

Zaznacz poniższe oświadczenia, aby potwierdzić, że rozumiesz i spełniasz kryteria kwalifikacji:
Ja, wnioskodawca, nie otrzymałem wcześniej dopłaty w ramach niniejszego programu dopłat do pojazdów elektrycznych.
Zakupiony przeze mnie pojazd nie otrzymał wcześniej dopłaty w ramach programu dopłat do
pojazdów elektrycznych (Electric Vehicle Rebate). Pojazd został zakupiony od
licencjonowanego dealera z Illinois.
Pojazd został dostarczony i odebrany przeze mnie w Illinois.
Jestem właścicielem/posiadaczem tytułu prawnego do pojazdu. Pojazd nie jest wynajmowany ani leasingowany.
Mieszkałem/am w Illinois zarówno w momencie zakupu pojazdu, jak i w momencie składania wniosku o
dopłatę.
Muszę niezwłocznie powiadomić Agencję Ochrony Środowiska Stanu Illinois (Illinois EPA) o wszelkich
zmianach w miejscu zamieszkania lub własności pojazdu, które wystąpią przed przyznaniem dopłaty.
Muszę zachować prawo własności do pojazdu, mieszkać w Illinois i zarejestrować pojazd w Illinois przez okres co
najmniej 12 kolejnych miesięcy od daty zakupu. Zgadzam się powiadomić Agencję Ochrony Środowiska Stanu Illinois
(Illinois EPA) w ciągu 60 dni o niespełnieniu któregokolwiek z tych kryteriów kwalifikacyjnych i będę zobowiązany do
zwrotu Agencji Ochrony Środowiska Stanu Illinois (Illinois EPA) kwoty dopłaty.

Sekcja 2: Informacje o pojeździe
Zaznacz

Zaznacz
Pojazd
Pojazdelektryczny
elektryczny

nie miał tytułu własności
Pojazd/motocykl elektryczny UŻYWANY lub Z
UŻYWANY
Z DRUGIEJ
pojazdw stanie
DRUGIEJ lub
RĘKI
zakupionyRĘKI
od dealera
elektryczny/motocykl zakupiony od dealera w stanie

Motocykl
Motocykl elektryczny

Data zakupu:

/
(Miesiąc)

NOWY pojazd elektryczny/motocykl zakupiony od
dealera
w stanie
Illinois, który nigdyzakupiony
wcześniejod
nie
był w
NOWY
pojazd
elektryczny/motocykl
deale
własnością
nienigdy
miał tytułu
własności
stanie
Illinois,ani
który
wcześniej
nie był własnością ani

/
(Dzień) (Rok)

Marka:

Model:

Rok modelowy:

(Producent)
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN):

Dopłaty w ramach tego programu są uzależnione od dostępności środków.
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Sekcja 3: Informacje o dealerze
Nazwa dealera: __________________________________________________________________________________________
Numer licencji dealera:
Adres dealera:

_
(Ulica)

(Miasto)

Numer telefonu dealera: (

)-

(Kod pocztowy)

-

(Numer kierunkowy)

Certyfikat dealera: Informacje podane w sekcjach 2 i 3 niniejszego wniosku są rzetelne i dokładne.
Przedstawiciel dealera:

__
(Podpis)

(Imię i nazwisko)

Sekcja 4: Dokumentacja
Do niniejszego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty. Sprawdź wszystkie pozycje, które dołączasz.
Kopia dokumentu sprzedaży, faktury zakupu lub umowy kupna od dealera w stanie Illinois
Dokumentacja dowodu zakupu, taka jak kopia anulowanego czeku, faktura lub rachunek wykazujący, że
odpowiednia kwota została uregulowana w całości lub że nie występuje niedopłata, lub dokumenty kredytowe.
Kopia dokumentów rejestracyjnych pojazdu z Illinois
W przypadku wnioskodawców posiadających numer ubezpieczenia społecznego, formularz IRS W-9, który
zawiera nazwisko, adres korespondencyjny i numer ubezpieczenia społecznego. Pozostali wnioskodawcy formularz IRS W-8, który zawiera nazwisko, adres korespondencyjny i numer identyfikacji podatkowej
Sekcja 5: Zaświadczenie o niskich dochodów
Aby wnioskodawca został uznany za osobę o niskich dochodach, łączny dochód brutto wnioskodawcy i wszystkich osób powyżej 18
roku życia mieszkających pod adresem zamieszkania wnioskodawcy i związanych z wnioskodawcą przez pokrewieństwo,
małżeństwo lub adopcję ("osoby zakwalifikowane") nie może przekroczyć 80% stanowej mediany dochodu. Informacje o tym, jak
zweryfikować czy jest się wnioskodawcą o niskich dochodach, znajdują się w załączonych instrukcjach.
Jeśli wnioskodawca spełnia te kryteria, zaznacza "Tak". Jeśli wnioskodawca nie kwalifikuje się jako osoba o niskich dochodach,
zaznacza „Nie”.
Oświadczam, że łączny dochód brutto, mój i wszystkich osób w wieku powyżej 18 lat mieszkających pod moim adresem
zamieszkania i powiązanych ze mną przez pokrewieństwo, małżeństwo lub adopcję nie przekracza 80% stanowej mediany
dochodów.
Zaznacz jedno:

Tak

Nie

Sekcja 6: Upoważnienie
NINIEJSZE ZAŚWIADCZENIE MUSI BYĆ PODPISANE PRZEZ NABYWCĘ POJAZDU, KTÓRY JEST PRZEDMIOTEM
NINIEJSZEGO WNIOSKU. WNIOSKI BEZ PODPISANEGO POŚWIADCZENIA ZOSTANĄ UZNANE ZA
NIEKOMPLETNE I ODRZUCONE. KAŻDA OSOBA, KTÓRA ŚWIADOMIE SKŁADA FAŁSZYWE, FIKCYJNE LUB
NIEZGODNE Z PRAWDĄ OŚWIADCZENIE, USTNIE LUB PISEMNIE, WOBEC ILLINOIS EPA POPEŁNIA
PRZESTĘPSTWO CZWARTEJ KLASY. DRUGIE LUB KOLEJNE PRZESTĘPSTWO PO SKAZANIU JEST
PRZESTĘPSTWEM KLASY 3 (415 ILCS 5/44(H)).
OŚWIADCZAM POD GROŹBĄ KARY, ŻE W OPARCIU O INFORMACJE I PRZEKONANIE UZYSKANE PO
PRZEPROWADZENIU UZASADNIONEGO DOCHODZENIA, OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZAWARTE W
NINIEJSZYM WNIOSKU SĄ PRAWDZIWE, DOKŁADNE I KOMPLETNE.
Podpis wnioskodawcy:_ Imię i nazwisko:

Data:

IL 532 3077 APC669
Dopłaty w ramach tego programu są uzależnione od dostępności środków.
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PROGRAM DOPŁAT DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH W STANIE ILLINOIS
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
ADRES KORESPONDENCYJNY
Wniosek o dopłatę, wraz z wymaganymi informacjami i dokumentacją, należy wydrukować i wysłać do Agencji Ochrony
Środowiska Stanu Illinois (Illinois EPA). Zgłoszenia przesłane faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczone osobiście nie
będą przyjmowane Wnioski wysyłane na poniższy adres muszą być opatrzone datownikiem.
Illinois Environmental Protection Agency
Electric Vehicle Rebate Program MC #40
P.O. Box 19276
Springfield, Illinois 62794-9276

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wniosek o dofinansowanie musi być ostemplowany datownikiem w ciągu 90 dni od daty zakupu pojazdu.
oraz
Wniosek o dofinansowanie musi musi być ostemplowany datą najpóźniej 30 września 2022 roku lub wcześniejszą.

KOMPLETNOŚĆ DOKUMENTÓW
Wszystkie informacje wymagane we wniosku muszą być podane w sposób czytelny. Nieczytelne, niekompletne lub
spóźnione wnioski zostaną odrzucone.

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW
Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w zależności od dostępnych funduszy.

WNIOSEK
Sekcja 1: Dane wnioskodawcy
•

Podaj swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania na ulicy (bez skrytki pocztowej), adres e-mail (jeśli jest
dostępny) oraz numer telefonu, pod którym jesteś dostępny(a) w ciągu dnia lub numer telefonu komórkowego.
Podaj adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zamieszkania. Adres zamieszkania zostanie wykorzystany
do potwierdzenia spełniania wymogu zamieszkania w stanie Illinois. Kontroler Stanowy w stanie Illinois (Illinois
Comptroller) wyśle czek z dopłatą na adres zamieszkania, chyba że podasz inny adres korespondencyjny. W
takim przypadku czek z dofinansowaniem zostanie wysłany na adres korespondencyjny. Numer telefonu
komórkowego służy do celów kontaktowych, gdyby okazało się to konieczne.

•

Przeczytaj każde z oświadczeń i potwierdź, że rozumiesz i spełniasz kryteria kwalifikacyjne programu, aby
otrzymać dofinansowanie.

Sekcja 2: Informacje o pojeździe
•

Sprawdź, czy wniosek dotyczy pojazdu elektrycznego czy motocykla elektrycznego

•
•
•
•

Sprawdź, czy zakupiłeś pojazd lub motocykl elektryczny NOWY lub UŻYWANY/Z DRUGIEJ RĘKI od dealera w
stanie Illinois
Wpisz datę zakupu pojazdu
Wpisz markę (producenta), model i rok modelowy pojazdu lub motocykla
Wpisz cały numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Sekcja 3: Informacje o dealerze
Ta sekcja powinna być wypełniona przez sprzedającego dealera z Illinois. Wpisz nazwę dealera, numer licencji dealera
wydany przez Sekretarza Stanu Illinois (Illinois Secretary of State) oraz adres i numer telefonu dealera. Przedstawiciel
dealera zaświadcza, że informacje zawarte w sekcji 2 i 3 wniosku są prawdziwe i dokładne, składając swój podpis i
podając imię i nazwisko wielkimi literami.
Sekcja 4: Dokumentacja
Sprawdź każde z oświadczeń i czy do wniosku dołączone są wymagane dokumenty i formularze. Dopuszczalne są
czytelne kopie dokumentów.
Linki do wymaganego Formularza IRS W-9 (jeśli posiadasz numer ubezpieczenia społecznego) i Formularza IRS W-8 (jeśli
posiadasz numer identyfikacji podatkowej) są podane na stronie internetowej. Biuro Kontrolera Stanowego w Illinois
(Office of the Illinois Comptroller) wymaga podania numeru ubezpieczenia społecznego lub numeru identyfikacji
podatnika w celu przetworzenia płatności i wystawienia czeku stanowego. Bez wypełnionego formularza W-9 lub W-8
wniosek nie zostanie rozpatrzony i zostanie uznany odrzucony jako niekompletny.
Uwaga: Informacje IRS W-9 lub IRS W-8 muszą być zgodne z informacjami znajdującymi się w aktach IRS. Czeki z
dofinansowaniem wystawione przez Kontrolera Stanowego w Illinois (Illinois Comptroller) zostaną wysłane na adres
zamieszkania lub adres do korespondencji podanym w sekcji 1 wniosku.
Sekcja 5: Zaświadczenie o niskich dochodów
Regulamin programu dopłat do pojazdów elektycznych (Electric Vehicle Rebate) definiuje osoby i rodziny o "niskich
dochodach" jako osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 80% stanowej mediany dochodu dla stanowego roku
podatkowego, ustalonej przez Departament Zdrowia i Służb Humanitarnych USA (U.S. Department of Health and Human
Services). Przepisy przewidują też, że aby zakwalifikować się jako osoba o "niskim dochodzie", łączny dochód brutto
wnioskodawcy i wszystkich osób powyżej 18 roku życia zamieszkujących pod adresem zamieszkania wnioskodawcy i
związanych z wnioskodawcą przez pokrewieństwo, małżeństwo lub adopcję nie może przekroczyć 80% stanowej
mediany dochodu.
Liczbę członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy ustala się poprzez zsumowanie wnioskodawcy i każdej osoby
lub grupy osób mieszkających z wnioskodawcą jako jedno gospodarstwo domowe, które może obejmować osoby w
wieku poniżej 18 lat oraz osoby niezwiązane z wnioskodawcą poprzez pokrewieństwo, małżeństwo lub adopcję.
Poziom dochodów wnioskodawcy jest określany poprzez zsumowanie łącznego dochodu brutto wnioskodawcy i
wszystkich osób powyżej 18 roku życia mieszkających pod adresem zamieszkania wnioskodawcy i związanych z
wnioskodawcą przez pokrewieństwo, małżeństwo lub adopcję.
Po ustaleniu liczby członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy i poziomu dochodów, jak wyżej, sprawdź
wyliczoną liczbę członków gospodarstwa domowego w poniższej tabeli. Jeśli obliczony poziom dochodu brutto
wnioskodawcy jest na lub poniżej odpowiedniego progu dochodu, wnioskodawca zostanie uznany za osobę o niskich
dochodach. Przykładowo: wnioskodawca, którego gospodarstwo domowe liczy 3 osoby, musi mieć dochód na poziomie
lub poniżej poziomu 68.656 $ rocznie, aby zostać uznanym za osobę o niskich dochodach.

Liczba członków gospodarstwa
domowego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poziom dochodów
42.501 $
55.579 $

68.656 $
81.734 $
94.811 $
107. 888 $
110.340 $
112.792 $
115.244 $
117.696 $

Sekcja 6: Upoważnienie
Prosimy o zapoznanie się z poświadczeniem upoważnienia i w przypadku zgody o podpisanie, wpisanie imienia i
nazwiska oraz opatrzenie wniosku datą.
Brak podpisu na upoważnieniu spowoduje, że wniosek zostanie odrzucony, jako niekompletny.

