Szanowny Podatniku:
Z posiadanych przez nas danych wynika, że może Pan/Pani przysługiwać ulga podatkowa z
Urzędu Skarbowego (Internal Revenue Service, IRS) z tytułu zarobionego w 2017 r. dochodu
(Earned Income Tax Credit, EITC). To uprawnienie wynikać będzie z wysokości zgłoszonego
dochodu uzyskanego z zatrudnienia lub z działalności gospodarczej w 2017 roku w federalnym
rozliczeniu podatkowym oraz od tego, czy zgłoszono osoby pozostające na Pana/Pani
utrzymaniu.
Należy zacząć od ustalenia uprawnień do otrzymania federalnej ulgi podatkowej EITC na
stronie www.irs.gov/EITC. Następnie wypełnić załączone formularze i przesłać je do IRS w
załączonej, zaadresowanej kopercie do dnia 15 kwietnia 2021 r.
•
•
•

Jeżeli rozliczenie podatkowe uwzględnia pozostające na utrzymaniu dzieci, do pisma
dołączono Załącznik EIC. U góry formularza należy wpisać swoje imię i nazwisko
oraz numer ubezpieczenia socjalnego.
Na formularzu 1040X należy podać swój numer ubezpieczenia socjalnego, a w
przypadku rozliczania się ze współmałżonkiem, również numer ubezpieczenia
socjalnego współmałżonka.
Podpisać formularz 1040X, a w przypadku rozliczania się ze współmałżonkiem,
podpis musi złożyć również małżonek.

Wniosek o wypłatę ulgi należy złożyć w IRS do czwartku, 15 kwietnia 2021 r., w
przeciwnym razie ulegnie on przedawnieniu.
Prosimy zauważyć, że może Pan/Pani być uprawniony(-a) również do otrzymania stanowych i
miejskich ulg z tytułu zarobionego dochodu. W takim wypadku Stan Nowy Jork powiadomi
Pana/Panią o tym w ciągu nachodzących kilku tygodni. Do tego czasu nie trzeba podejmować
jakichkolwiek czynności.
W przypadku pytań dotyczących tego powiadomienia prosimy dzwonić pod nr 311. Osoby
dzwoniące spoza Miasta Nowy Jork lub pragnące skorzystać z telefonu tekstowego prosimy o
kontakt pod numer (212) 639-9675.
Z poważaniem,
NYC Department of Finance

P. S. Osoby potrzebujące pomocy w rozliczeniu się z podatku dochodowego w tym roku
mogą być uprawnione do udziału w programie bezpłatnej pomocy w rozliczeniach
podatkowych, oferowanym przez Miasto Nowy Jork. Dodatkowe informacje oraz lokalizacje
biur podatkowych można uzyskać na stronie www.nyc.gov/taxprep oraz telefonicznie pod nr
311.

EITC Letter – 2021 – [Polish]

Często zadawane pytania dotyczące

ULGI Z TYTUŁU ZAROBIONEGO DOCHODU
(EARNED INCOME TAX CREDIT, EITC)
1. Dlaczego otrzymuję te informacje?
W oparciu o weryfikację rozliczenia z podatku dochodowego za 2017 r. sądzimy, iż może się Pan/Pani
kwalifikować do otrzymania ulgi z tytułu zarobionego dochodu. Ponieważ nie otrzymał(a) Pan/Pani tej
ulgi, może Pan/Pani złożyć w IRS wniosek o zwrot nadpłaty podatku.
2. Czym jest ulga z tytułu zarobionego dochodu?
Ulga z tytułu zarobionego dochodu to refundacja wypłacana przez rząd kwalifikującym się podatnikom.
Aby otrzymać to świadczenie, wnioskodawca musi wykazać dochód uzyskany w 2017 r. z zatrudnienia
lub z działalności gospodarczej. IRS, Urząd Podatkowy Stanu Nowy Jork oraz Miasto Nowy Jork oferują
ulgę EITC wszystkim kwalifikującym się podatnikom.
3. Kto jest uprawniony?
Kryteria kwalifikacji do uzyskania ulgi EITC dostępne są na stronie www.irs.gov/eitc.
4. Czy aby się kwalifikować, muszę mieć dzieci?
Ulga EITC przysługuje osobom samotnym i rodzinom bezdzietnym o zarobkach poniżej $15 010 (osoby
samotne) lub $20 600 (małżeństwo rozliczające się wspólnie), a wiek Pana/Pani (lub współmałżonka) w
roku 2017 musi zawierać się w przedziale od 25 do 64 lat.
5. Czy mogę otrzymać ulgę EITC za inne lata podatkowe?
Tak. Osoby, które nie otrzymały ulgi podatkowej przy rozliczaniu się z podatku, mogą złożyć
skorygowany formularz federalnego rozliczenia podatkowego 1040X, aby uzyskać ulgę EITC za okres
do trzech kolejnych lat. Do niniejszego pisma załączony jest formularz za rok 2017.Kwalifikujące się
osoby mogą również złożyć skorygowane rozliczenie podatkowe, aby uzyskać ulgę za rok podatkowy
2018 i 2019. Osoby uprawnione do otrzymania tej ulgi powinny pamiętać o tym, aby wystąpić o
przyznanie EITC wypełniając rozliczenie podatkowe za rok 2020.
6. W jaki sposób mogę uzyskać ulgę EITC za rok podatkowy 2017?
Należy postępować wg instrukcji podanych w załączonym piśmie.
7. Co mogę zrobić, jeżeli nie wystąpiłem o ulgę EITC na stanowym rozliczeniu podatkowym?
Osoby, którym przysługuje stanowa i/lub miejska ulga EITC otrzymają stosowne powiadomienie z
Urzędu Podatkowo-Finansowego Stanu Nowy Jork w okresie nadchodzących kilku tygodni. Nie trzeba
podejmować jakichkolwiek dodatkowych czynności.
8. W jaki sposób mogę uzyskać dodatkową pomoc w przygotowaniu federalnego rozliczenia
podatkowego?
W Mieście Nowy Jork bezpłatny program przygotowywania rozliczeń podatkowych NYC Free Tax Prep
może pomóc przy rozliczaniu się z podatku oraz zapewnić uzyskanie ważnych ulg podatkowych.
Dodatkowe informacje oraz lokalizacje biur podatkowych można uzyskać na stronie
www.nyc.gov/taxprep oraz telefonicznie pod numerem 311. Można również skontaktować się z IRS
dzwoniąc pod numer (800) 906-9887 lub wejść na stronę www.irs.gov, aby znaleźć odpowiednie biuro
w Nowym Jorku lub poza nim.
9. W jaki sposób mogę uzyskać dodatkową pomoc w przygotowaniu stanowego rozliczenia
podatkowego?
Dodatkowe informacje dotyczące opcji przygotowywania stanowego rozliczenia podatkowego i EITC, w
tym informacje dotyczące biur podatkowych i wymaganych dokumentów można uzyskać dzwoniąc pod
numer 311 i prosząc o „bezpłatną pomoc w przygotowaniu rozliczenia podatkowego”. Można również
wejść na stronę www.nyc.gov/taxprep.
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