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Biuletyn
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Niniejszy biuletyn został opracowany
w celu poinformowania o ostatnich
zmianach; nie zastępuje on ustaw,
regulaminów ani orzeczeń sądowych.

Aby uzyskać więcej informacji
Odwiedź naszą stronę internetową
pod adresem:
tax.illinois.gov/rebates
Zarejestruj się i złóż zeznanie przez
Internet na stronie:
mytax.illinois.gov
Napisz do nas na adres:
•
REV.TA-IIT@illinois.gov
Zadzwoń do nas pod numerem:
•
1 800 732-8866 lub 217 782-3336
•
TDD (telekomunikacja dla niesłyszących)
1 800 544-5304
•
całodobowa linia zamawiania formularzy
1 800 356-6302
Odwiedź nas osobiście w:
•
każdym z biur IDOR w Chicago, Des
Plaines, Fairview Heights, Marion,
Rockford i Springfield, aby otrzymać
pomoc.
•
Nasi pracownicy mogą pomóc w każdym
zapytaniu dotyczącym podatku
dochodowego w stanie Illinois w dni
powszednie od 8:30 do 17:00.
*

„Ulga od podatku od nieruchomości” dotyczy ulgi
od podatku od nieruchomości mieszkalnych w
P.A. 102-0700.
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Ulga w podatku od nieruchomości
oraz ulga w podatku dochodowym
dla podatników indywidualnych
w stanie Illinois
Ulga od podatku od nieruchomości* oraz ulga od indywidualnego
podatku dochodowego zostały stworzone na mocy Ustawy publicznej
nr 102-0700, zwanej Planem pomocy rodzinom w stanie Illinois (Illinois
Family Relief Plan). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę
internetową pod adresem tax.illinois.gov/rebates.

Na czym polega ulga od podatku od nieruchomości?
Stan Illinois zapewnia ulgę od podatku od nieruchomości w kwocie
równej uldze podatkowej od nieruchomości, do której podatnik
zakwalifikował się na podstawie swojego zeznania podatkowego za rok
2021, maksymalnie do 300,00 USD. Ulga spełnia te same kryteria, co ulga
podatkowa od nieruchomości dozwolona na formularzu IL-1040, zwrot
podatku dla osób fizycznych w stanie Illinois (Illinois Individual Income
Tax Return), i nie może przekroczyć 300,00 USD. Więcej informacji na
temat ulgi w podatku od nieruchomości można znaleźć w Publikacji 108.
Uwaga: Ulga nie jest dozwolona, jeżeli skorygowany dochód brutto
podatnika za rok podatkowy przekracza 500 000 USD dla zeznań
podatkowych z federalnym statusem małżeństwa składającego wniosek
wspólnie lub 250 000 USD dla wszystkich innych zeznań podatkowych.

Czym jest ulga od podatku dochodowego
od osób fizycznych?
Stan Illinois oferuje ulgę od podatku dochodowego od osób fizycznych
w wysokości 50,00 USD na osobę (100,00 USD na parę w przypadku
małżeństw składających wspólne zeznania podatkowe) oraz 100,00 USD
na osobę zależną (limit trzech osób pozostających na utrzymaniu) dla
podatników będących mieszkańcami stanu Illinois, którzy złożyli formularz
IL-1040 w 2021 roku i spełniają określone wymagania dochodowe.
Uwaga: Ulga jest dozwolona tylko, jeżeli skorygowany dochód brutto
podatnika dla roku podatkowego jest mniejszy niż 400 000 USD dla osób
składających wspólne zeznanie podatkowe posiadających federalny
status małżeństwa, lub 200 000 USD dla wszystkich innych osób
składających zeznanie podatkowe.
Ciąg dalszy na stronie 2
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Co muszę zrobić, aby otrzymać ulgę od podatku od nieruchomości lub ulgę od podatku
dochodowego od osób fizycznych?
W przypadku podatników, którzy złożyli swoje zeznanie IL-1040 w 2021 r. oraz Schedule ICR, Illinois Credits,
do uzyskania ulgi od podatku od nieruchomości oraz ulgi od podatku dochodowego od osób fizycznych nie są
wymagane żadne dodatkowe działania. Twoje ulgi zostaną wysłane automatycznie w sposób, w jaki został wysłany
Twoja pierwotna ulga, jeżeli została wysłana bezpośrednio do Ciebie przez stan Illinois. Jeśli nie otrzymałeś(-aś)
zwrotu pieniędzy, to Twoja ulga zostanie wysłana papierowym czekiem na adres podany na formularzu.
Jeżeli złożyłeś(-aś) swoje zeznanie IL-1040 w 2021 r., ale nie dołączyłeś(-aś) do niego swojego Schedule ICR, aby
ubiegać się o ulgę od podatku od nieruchomości, musisz wypełnić i złożyć do 17 października 2022 r., formularz
IL-1040-PTR, Formularz zwrotu podatku od nieruchomości (Property Tax Rebate Form), który jest dostępny
na naszej stronie internetowej pod adresem tax.illinois.gov/rebates.
Jeżeli jeszcze nie złożyłeś(-aś) zeznania IL-1040 za rok 2021, wówczas aby otrzymać:
•

•

•

Zarówno ulgę z tytułu podatku od nieruchomości, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych - Do dnia
17 października 2022 roku musisz złożyć formularz IL-1040, wraz z Schedule ICR, Illinois Credits oraz Schedule
IL-E/EIC, Illinois Exemption and Earned Income Credit, aby zgłosić wszelkie kwalifikujące się osoby pozostające
na Twoim utrzymaniu.
Tylko ulgę z tytułu podatku od nieruchomości - Musisz wypełnić i złożyć formularz IL-1040-PTR, Property
Tax Rebate Form, który jest dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem tax.illinois.gov/rebates,
w terminie do 17 października 2022 roku.
Tylko ulgę od podatku dochodowego od osób fizycznych - Musisz złożyć formularz IL-1040, w tym Schedule
IL-E/EIC, Illinois Exemption and Earned Income Credit, aby zgłosić wszelkie kwalifikujące się osoby pozostające
na Twoim utrzymaniu, do 17 października 2022 roku.

Kiedy otrzymam ulgi?
Oczekuje się, że zwroty zaczną być wydawane w tygodniu zaczynającym się 12 września 2022 roku.
Uwaga: Ze względu na dużą liczbę podatników, zakończenie wydawania zwrotów zajmie kilka miesięcy.
•
•
•

Podatnicy, którzy złożyli swoje formularze IL-1040 i kwalifikują się do otrzymania ulgi, powinni zacząć
otrzymywać swój zwrot w tym czasie.
Jeśli podatnik nie otrzymał ulgi lub otrzymał ją w formie papierowego czeku, wydanie zwrotu może potrwać dłużej.
Podatnicy, którzy jeszcze nie złożyli lub składają zeznanie podatkowe IL-1040-PTR, otrzymają swoją ulgę
po rozpatrzeniu ich zeznania.

Czy mogę sprawdzić status swojej ulgi?
Podatnicy mogą sprawdzić status swoich ulg za pomocą aplikacji Gdzie jest moja ulga? na stronie
tax.illinois.gov/rebates. Ta aplikacja będzie dostępna, gdy ulgi zaczną być wydawane w tygodniu zaczynającym
się 12 września 2022 r.
Aby skorzystać z aplikacji Gdzie jest moja ulga?, musisz podać
• swoje imię i nazwisko oraz numer ubezpieczenia społecznego (SSN) lub numer identyfikacji podatkowej (ITIN), oraz
• swój 2021 dochód brutto z roku 2021 zadeklarowany w formularzu IL-1040, Illinois Individual Income Tax
Return lub na formularzu IL-1040-PTR, Property Tax Rebate, lub swój numer IL-PIN, który możesz uzyskać
za pomocą aplikacji IL-PIN Inquiry.
Uwaga: Gdzie jest moja ulga? zawiera te same informacje, które nasi przedstawiciele biura Departamentu
podatkowego (Taxpayer Services) mogą przekazać przez telefon lub e-mail.
W razie pytań skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w lewej kolumnie na stronie głównej
w części „Aby uzyskać więcej informacji”
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Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem tax.illinois.gov, aby uzyskać więcej informacji.

