
Podatek od 
nieruchomości 

Ulga podatkowa 

Podatek dochodowy od 
osób fizycznych 
Ulga podatkowa

Ile wynosi ulga?
Jeżeli składasz wniosek indywidualnie, 
Twoja kwota ulgi wynosi 50 USD.

W przypadku wniosków składanych 
jako para (wspólnie z małżonkiem) 
kwota ulgi wynosi 100 USD (50 USD 
na osobę).

Jeżeli składasz wniosek z osobami na 
utrzymaniu, otrzymasz dodatkową ulgę 
w wysokości do 300 USD (100 USD 
na osobę zależną, maksymalnie 
trzy osoby).

Kwalifikujesz się, jeżeli:

Jesteś mieszkańcem stanu Illinois 
i złożyłeś(-aś) zeznanie IL-1040  
w 2021 r.; oraz

Twój skorygowany dochód brutto 
w zeznaniu IL-1040 z 2021 r. wynosi 
poniżej 400 000 USD (w przypad-
ku składania wniosku wspólnie) 
lub poniżej 200 000 USD (w przypadku 
składania wniosku indywidualnie).

Ile wynosi ulga?
Twoja kwota ulgi jest równa uldze od 
podatku od nieruchomości, do której 
byłeś(-aś) uprawniony(-a) na swoim 
zeznaniu podatkowym IL-1040  
w 2021 r. (maksymalnie do 300 USD).

Kwalifikujesz się, jeżeli:

Jesteś mieszkańcem stanu Illinois 
i w roku 2021 zapłaciłeś(-aś) podatki 
od nieruchomości w stanie Illinois za 
swoje główne miejsce zamieszkania 
w 2020 roku; oraz

Twój skorygowany dochód brutto 
w zeznaniu IL-1040 z 2021 r. wynosi 
poniżej 500 000 USD (w przypadku 
składania wniosku wspólnie) lub 
poniżej 250 000 USD (w przypadku 
składania wniosku indywidualnie).

2022 Ulgi podatkowe stanu Illinois
Zgodnie z uchwalonym przez Izbę i Senat stanu Illinois 
planem pomocy rodzinom w stanie Illinois (Illinois Family 
Relief Plan)*, jednorazowe ulgi w podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz w podatku od nieruchomości 
będą wydawane podatnikom, którzy spełnią określone 
wymagania dochodowe.

Możesz się kwalifikować do otrzymania 
jednej lub obu z następujących ulg, 
które powinny zacząć być wydawane 
w tygodniu zaczynającym się 12 września.

Dowiedz się, jak ubiegać się o ulgi

* Ulgi podatkowe na 2022 rok w stanie Illinois zostały utworzone na mocy ustawy publicznej 102-0700.
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Zadzwoń do nas 
pod numerem:
1 800 732-8866 lub
1 217 782-3336

Jak uzyskać ulgi podatkowe w stanie Illinois?

Żadne działanie nie jest wymagane  
w następujących dwóch sytuacjach:

 Jeżeli kwalifikujesz się do ubiegania się o ulgę od podatku od nieruchomości, ale 
nie zrobiłeś(-aś) tego na swoim zeznaniu podatkowym za rok 2021 (IL-1040) oraz 
na Schedule ICR, Illinois Credits, musisz wypełnić i złożyć za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej lub elektronicznej formularz IL-1040-PTR, Property Tax Rebate, aby 
otrzymać ulgę od podatku od nieruchomości.

 Jeżeli nie jesteś zobowiązany(-a) do złożenia lub jeszcze nie złożyłeś(-aś) swojego zeznania 
podatkowego w stanie Illinois za rok 2021 (IL-1040), a chcesz ubiegać się tylko o ulgę od 
podatku od nieruchomości, musisz wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty zwykłej 
lub elektronicznej formularz IL-1040-PTR, Property Tax Rebate.

 Jeżeli nie jesteś zobowiązany(-a) do złożenia lub jeszcze nie złożyłeś(-aś) swojego 
zeznania podatkowego za rok 2021 (IL-1040) i chcesz ubiegać się o ulgę od podatku 
dochodowego od osób fizycznych, musisz złożyć formularz IL-1040 za rok 2021 
i dołączyć do niego Schedule IL-E/EIC, Illinois Exemption and Earned Income Credit, 
aby otrzymać dodatkową kwotę ulgi, jeżeli masz osoby na utrzymaniu.

 Jeżeli nie jesteś zobowiązany(-aś) do złożenia lub jeszcze nie złożyłeś(-aś) swojego 
zeznania podatkowego za rok 2021 (IL-1040) i chcesz ubiegać się zarówno o ulgę od 
podatku dochodowego od osób fizycznych , jak i o ulgę od podatku od nieruchomości, 
musisz złożyć formularz IL-1040 za rok 2021 wraz z Schedule ICR, Illinois Credits; 
a jeżeli masz osoby na utrzymaniu, dołącz Schedule IL-E/EIC, Illinois Exemption and 
Earned Income Credit.

Działania wymagane są w następujących 
czterech sytuacjach:

 Jeśli złożyłeś(-aś) już swoje zeznanie podatkowe za rok 2021 (IL-1040), nie musisz 
podejmować dodatkowych działań, aby otrzymać ulgę od podatku dochodowego od 
osób fizycznych.

 Jeżeli ubiegałeś(-aś) się o ulgę od podatku od nieruchomości na swoim zeznaniu 
podatkowym za rok 2021 (IL-1040), korzystając z Schedule ICR, nie musisz podejmować 
żadnych dodatkowych działań, aby otrzymać ulgę od podatku od nieruchomości.

 Płatności z tytułu ulg zostaną połączone i wysłane automatycznie przy użyciu tej samej 
metody przekazania oryginalnych zwrotów, jeżeli zostały one wysłane bezpośrednio do 
podatnika przez stan Illinois.

Nasi pracownicy mogą pomóc w każdym 
zapytaniu dotyczącym podatku 
dochodowego w stanie Illinois w dni 
powszednie od 8:00 do 17:00. 

TDD:
1 800 544-5304

Formularze i dodatkowe informacje, w tym status Twoich ulg, 
dostępne są na stronie tax.illinois.gov/rebates

Napisz do nas  
na adres:
REV.TA-IIT@illinois.gov




