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Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami na temat COVID-19 w stanie Illinois

Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia obywateli stanu Illinois jest najwyższym 
priorytetem gubernatora Pritzkera. Administracja kontynuuje ścisłą współpracę z lokalnymi 
departamentami zdrowia, urzędnikami okręgowymi i partnerami federalnymi w celu wprowadzenia 
systemów reagowania na COVID-19. Pełna lista zasobów dostępnych w całym stanie znajduje się na 
stronie internetowej gubernatora Pritzkera poświęconej COVID-19.

W celu uzyskania aktualnych informacji z Departamentu Handlu i 
Szans Gospodarczych, prosimy o śledzenie nas na naszych kanałach 
społecznościowych:

Wszystko w stanie Illinois 
Dołącz do gubernatora JB Pritzkera, sławnych mieszkańców stanu Illinois oraz rdzennych 
mieszkańców stanu Illinois, składając przysięgę pod adresem Allin.Illinois.gov.

 Pomoc dla średniej wielkości przedsiębiorstw

p7 - Program pomocy doraźnej

Pomoc dla większych przedsiębiorstw

p8 -  Pomoc dla większych przedsiębiorstw

Pomoc dla wszystkich przedsiębiorstw

p9 - Pomoc dla wszystkich przedsiębiorstw

p10 - Pozostała Pomoc Techniczna, Informacje i 
ulgi

 - Dane kontaktowe do biur DCEO
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 Pomoc dla małych przedsiębiorstw

Pożyczki udzielane w wyniku szkody gospodarczej przez 
Administrację ds. Małych Przedsiębiorstw (Small Business 
Administration, SBA)
Stan Illinois otrzymał ogólnokrajową Deklarację szkód ekonomicznych, co oznacza, że małe 
przedsiębiorstwa we wszystkich 102 hrabstwach stanu Illinois mogą kwalifikować się do 
niskooprocentowanych pożyczek udzielanych na wypadek wystąpienia szkód gospodarczych w wysokości 
do 2 mln USD na przedsiębiorstwo. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj: https://disasterloan.sba.gov/
ela/

Dofinansowanie pożyczek z tytułu szkód gospodarczych
AKTUALIZACJA Program SBA's EIDL jest obecnie dostępny WYŁĄCZNIE dla przedsiębiorstw rolnych.   Wnioski od 
przedsiębiorstwa nierolniczych nie zostaną przyjęte.   SBA wznowiło rozpatrywanie wniosków w programie EIDL, które zostały 
złożone zanim portal przestał przyjmować nowe wnioski w dniu 15 kwietnia i będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Poza istniejącymi kredytami dostępnymi w ramach programu SBA dla kredytów z tytułu szkód 
gospodarczych (EIDL), istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 10 000 USD w celu 
zapewnienia natychmiastowej ulgi w kosztach operacyjnych małych przedsiębiorstw dla podmiotów, które 
ubiegają się o kredyt z tytułu szkód gospodarczych. Środki zostaną przekazane w ciągu trzech dni od daty 
zatwierdzenia wniosku.

Kto się kwalifikuje?  

Małe przedsiębiorstwa liczące poniżej 500 pracowników (w tym spółdzielnie, Pracownicze Plany 
Własności Intelektualnej lub lokalne małe firmy), prywatne organizacje non-profit, jednoosobowe firmy (z 
pracownikami lub bez pracowników), niezależni wykonawcy oraz małe spółdzielnie rolnicze. 

Kiedy mogę złożyć wniosek?  

SBA przyjmuje obecnie wnioski w programie Advance. 

Jak złożyć wniosek? 

Wnioskodawcy składają wnioski bezpośrednio do SBA.  Zainteresowani kredytobiorcy mogą rozpocząć 
proces składania wniosków na stronie internetowej SBA. SBA pragnie zwrócić uwagę, że osoby, które 
złożyły wniosek przed uruchomieniem tego programu w dniu 31 marca 2020 r., będą musiały ponownie 
złożyć wniosek za pośrednictwem uproszczonego wniosku, aby móc skorzystać z programu Advance.  
Przedsiębiorstwa te powinny być powiadamiane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
telefonu i poczty elektronicznej.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
• Strona internetowa SBA poświęcona COVID-19 jest nieustannie aktualizowana w miarę pojawiania się 

Czy „Rozporządzenie wykonawcze w sprawie pozostawania w domach” ma wpływ na Twoją firmę? 
Nie wiesz, czy Twoje przedsiębiorstwo jest niezbędne?

Zapoznaj się z poniższą podstawową listą kontrolną, aby uzyskać więcej informacji:

Łącze: https://www2.illinois.gov/dceo/Documents/Essential%20Business%20FAQ.pdf
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kolejnych informacji. Patrz: Pożyczki z tytułu szkód gospodarczych i zaliczki na poczet kredytów. 

• Jeśli chcesz dowiedzieć się o statusie pożyczki dla przedsiębiorstwa, zadzwoń do Centrum Obsługi 
Klienta pod numerem 800-659-2955, aby dowiedzieć się o swojej sytuacji.

*Uwaga: przedsiębiorstwa NIE MOGĄ otrzymać kredytu na wypadek szkód gospodarczych oraz kredytu w 
ramach Programu Ochrony Płatności na ten sam cel. Jeśli skorzystasz z nadzwyczajnej dotacji EIDL do 
10 000 USD, ta kwota zostanie odjęta od kwoty umorzonej do wysokości pożyczki w Programie Ochrony 
Płatności. Przedsiębiorcy mogą również refinansować EIDL na pożyczkę z zabezpieczeniem płatności w 
celu umorzenia kredytu. Pozostałe części EIDL, do celów innych niż określone w umowie o umorzenie 
pożyczki w ramach Ochrony wypłaty, pozostają pożyczką.*  

Dodatkowe zasoby poza stanowe 
Biuro Rozwoju Gospodarczego Hrabstwa Cook uruchomiło  Wspólnotowy Fundusz na rzecz Odbudowy 
Gospodarczejw ramach wspólnotowej inicjatywy na rzecz odbudowy. Ten fundusz pożyczkowy oferuje 
jednorazowe, bez odsetkowe pożyczki w wysokości do 20 000 USD dla małych firm i 10 000 USD 
dla niezależnych wykonawców z podmiejskiego hrabstwa Cook. Pożyczki będą wypłacane przez 
Chicagowski Fundusz Kredytów Społecznych (Chicago Community Loan Fund) i udostępniane przez sieć 
pożyczkodawców społecznych. Zgłoszenia przyjmowane są od połowy kwietnia na zasadzie kolejności 
przyjęcia wniosków.

Aby złożyć wniosek, przedsiębiorstwa i niezależni wykonawcy z podmiejskiego hrabstwa Cook muszą 
spełnić następujące wymagania:

• Małe przedsiębiorstwa

• Mniej niż 25 pracowników

• Poniżej 3 mln USD przychodów

• Pracownicy na żądanie

• Przynajmniej połowa dochodu z prac kontraktowych 1099

• Poniżej 100 000 USD rocznego dochodu brutto

Aby dowiedzieć się więcej o inicjatywie i zapisać się na aktualizacje po otwarciu przyjmowania wniosków, 
wypełnij ten formularz. Aktualizacje będą wysyłane na bieżąco.

Program ochrony płatności 
Po otrzymaniu dodatkowych federalnych środków stymulujących urząd SBA w poniedziałek dnia 27 
kwietnia wznowił przyjmowanie wniosków w ramach programu ochrony wypłat.  Na pożyczki dla 
uprawnionych podmiotów przeznaczono dodatkowe 310 miliardów USD. Środki te mają pomóc małym 
firmom i organizacjom non-profit utrzymać istniejące zatrudnienie i pokryć wydatki takie jak czynsz, 
płace, raty kredytu hipotecznego i usługi komunalne. Pożyczki podlegają umorzeniu w przypadku 
przedsiębiorstw, które zatrzymują lub ponownie zatrudniają zwolnionych pracowników i utrzymują poziom 
wynagrodzeń. SBA umorzy tę część wpływów z kredytu, która zostanie wykorzystana na pokrycie w ciągu 
8 tygodni od daty udzielenia kredytu kosztów wynagrodzeń, czynszu, mediów i odsetek hipotecznych. 
Nie więcej niż 25% umorzonej kwoty może być przeznaczone na koszty niezwiązane z wypłatami). 
Pożyczki te są w 100% gwarantowane federalnie na mocy nowej podsekcji sekcji 7(a) ustawy o małych 
przedsiębiorstwach.
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SBA udostępnia więcej szczegółów na temat PPP i umarzania pożyczek w swoich Tymczasowych Zasadach 
Końcowych, w tym szczegóły dotyczące obliczania wielkości pożyczki oraz tego, co jest uznawane za 
koszty wynagrodzeń. Tymczasowe zasady końcowa dostępne są tutaj. 

Kto się kwalifikuje?

Małe przedsiębiorstwa, organizacje non-profit 501(c)(3), organizacje dla weteranów 501(c)(9) oraz 
organizacje plemienne zatrudniające 500 lub mniej pracowników, lub nie więcej niż liczbę pracowników 
ustaloną przez SBA jako standard wielkości. Kwalifikują się do tego również właściciele indywidualni, 
osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz niezależni wykonawcy. Standardy przynależności 
do SBA stosują się do organizacji non-profit, ale organizacje religijne lub wyznaniowe są z nich zwolnione.  
Dostępne są dodatkowe uprawnienia. 

Warunki kredytowania

Dla części pożyczki, której nie umorzono, saldo będzie oprocentowane w wysokości 1%, termin 
zapadalności wynosi dwa lata, pierwsza rata spłaty pożyczki zostanie odroczona na sześć miesięcy. Nie 
jest wymagane żadne zabezpieczenie ani gwarancja osobista, ani też kredytobiorca lub kredytodawca nie 
jest zobowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz SBA. 

Kiedy mogę złożyć wniosek?
• Począwszy od 3, kwietnia 2020, r., małe przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą mogą ubiegać się i otrzymywać pożyczki na pokrycie swoich list płac i innych wydatków. 

• Począwszy od 10, kwietnia 2020 r., niezależni wykonawcy i osoby fizyczne pracujące na własny 
rachunek mogą ubiegać się o kredyty i otrzymywać je na pokrycie swoich list płac i innych wydatków. 

Jak złożyć wniosek?

Kredytobiorcy mogą składać wnioski bezpośrednio u zarejestrowanego kredytodawcy SBA lub 
ubezpieczonej instytucji depozytowej, ubezpieczonej federalnie unii kredytowej i uczestniczącej w 
systemie kredytów rolniczych.  Formularz wniosku kredytobiorcy PPP znajduje się tutaj. 

Możesz zadzwonić do swojego lokalnego banku lub znaleźć zatwierdzonych przez SBA kredytodawców w 
swojej okolicy przez internetowe narzędzie do szukania kredytodawców SBA . Możesz również odwołać się 
do listy aktywnych kredytodawców w stanie Illinois.  Twoje lokalne Centrum Rozwoju Małego Biznesu lub 
Centrum Biznesu Kobiet może również zapewnić pomoc i wskazówki dla kredytodawców. 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
• SBA ustanowiło centralę telefoniczną dla kredytodawców mających problemy związane z PPP. Jej 

numer to 833-572-0502. 

• SBA i Departament Skarbu USA ogłosiły 2 kwietnia br. tymczasowe ostateczne zasady,  które zawierają 
wytyczne dla programu. 

• Stany Zjednoczone , jak i SBA zawierają cenne informacje dla kredytobiorców i kredytodawców. 
Informacje te obejmują tymczasowe zasady końcowe, listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, 
wniosek, jedną stronę i wiele innych. Wymienione strony internetowe są zasobem, w którym 
dostępnych będzie jak więcej informacji z SBA i Ministerstwa Skarbu odnośnie do PPP. Polecamy ich 
regularne odwiedzanie, ponieważ często pojawiają się tam dodatkowe szczegóły i wyjaśnienia.

  Strona dotycząca odpowiedzi SBA na COVID-19

    Strona Pomocy dla Małych Przedsiębiorstw Departamentu Skarbu

Dotacje do bieżących spłat kredytów i pożyczek
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SBA będzie automatycznie spłacać kwotę główną, opłaty i odsetki należne od niektórych istniejących 
pożyczek przez okres sześciu miesięcy. Od pożyczek nadal będą naliczane odsetki.

Kto się kwalifikuje?

Obecni i przyszli posiadacze kredytów SBA 7(a), 504, oraz mikropożyczek. Przyszli posiadacze pożyczek 
muszą posiadać pożyczkę udzieloną przed 27, września 2020. r. 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji? 

Strona internetowa SBA poświęcona COVID-19 jest nieustannie aktualizowana w miarę pojawiania się 
kolejnych informacji. Patrz: Umorzenie długu SBA. 

Fundusz pożyczek na wypadek sytuacji kryzysowych w stanie Illinois
DCEO i Departament Regulacji Finansowych i Profesjonalnych Illinois (IDFPR) ustanawiają Fundusz 
Pożyczek na wypadek sytuacji kryzysowych w stanie Illinois dla małych firm, aby oferować małym firmom 
pożyczki do 50 000 USD o niskim oprocentowaniu. 

Do złożenia wniosku kwalifikują się firmy zlokalizowane poza miastem Chicago, które zatrudniają mniej 
niż 50 pracowników i osiągnęły przychody poniżej 3 milionów dolarów w 2019 roku. Wybrani kandydaci 
nie będą mieli żadnych zobowiązań przez sześć miesięcy, a następnie rozpoczną dokonywanie stałych 
płatności poniżej rynkowej stopy procentowej przez pozostałą część pięcioletniego okresu kredytowania. 
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Kto się kwalifikuje?

Małe firmy zlokalizowane poza miastem Chicago, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i w 2019 r. 
osiągnęły przychody poniżej 3 milionów USD, mogą składać wnioski. Małe firmy w mieście Chicago mogą 
ubiegać się o pożyczki w podobnym programie tutaj.

Na co można wykorzystać fundusze pożyczkowe?

Pożyczki mogą być wykorzystane do wsparcia kapitału obrotowego.

Jak firmy mogą złożyć wniosek?

Fundusz pożyczek na wypadek sytuacji kryzysowych w stanie Illinois

Ile pieniędzy jest dostępnych?

Firmy mogą otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 50 000 USD z 5-letnim okresem 
spłaty, bez konieczności dokonywania płatności przez pierwsze sześć miesięcy.

Jak szybko przedsiębiorstwa otrzymają fundusze?

Spodziewamy się dużego zapotrzebowania na środki z tego programu, a po złożeniu wniosku potrzeba 
czasu na jego przetworzenie i otrzymanie odpowiedzi. Pożyczkodawcy przeglądają aplikacje tak szybko, 
jak to możliwe, a my pracujemy nad dodaniem dodatkowych pożyczkodawców do programu. Prosimy o 
sprawdzanie na stronie internetowej DCEO aktualnej listy kredytodawców i dostępnych programów.
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Program Stabilizacji Małych Przedsiębiorstw z prowincji
Aby wspierać małe przedsiębiorstwa z prowincji i wiejskich hrabstw w całym stanie Illinois, DCEO 
przekazuje 20 milionów USD z funduszy CDBG na wsparcie programu stabilizacji małych przedsiębiorstw. 
Fundusz ten oferuje małym przedsiębiorstwom zatrudniającym do 50 pracowników możliwość współpracy 
z samorządami lokalnymi w celu uzyskania dotacji w wysokości do 25 000 USD w kapitale obrotowym. 
Dotacje te będą oferowane na bieżąco.

Kto się kwalifikuje?

Lokalne mogą składać wnioski w imieniu firm zatrudniających 50 lub mniej pracowników. Uprawnione do 
składania wniosków są tylko miasta, wsie i hrabstwa, które nie są bezpośrednimi uprawnionymi gminami 
HUD lub znajdują się w hrabstwie miejskim, które otrzymuje środki „uprawniające”. 

Wspólnoty otrzymujące roczny przydział środków bezpośrednio z HUD na podstawie uprawnienia (wzoru) 
nie kwalifikują się do ubiegania się o finansowanie ze strony stanu w ramach CDBG. Przedsiębiorstwa 
znajdujące się w następujących hrabstwach i gminach nie kwalifikują się zatem do tego programu. 

Hrabstwa miejskie      

Miasta metropolitalne

Arlington Heights DeKalb Naperville Rock Island

Aurora Des Plaines Normal Schaumburg

Berwyn Elgin Oak Lawn Skokie

Bloomington Evanston Oak Park Springfield

Champaign Hoffman Estates Palatine Urbana

Chicago Joliet Pekin Waukegan

Cicero Kankakee Peoria

Danville Moline Rantoul

Decatur Mount Prospect Rockford

Jakie jest przeznaczenie dotacji?

Dotacje mogą być wykorzystane do wsparcia kapitału obrotowego.

Jak firmy mogą złożyć wniosek?

Przedsiębiorstwa na kwalifikujących się obszarach powinny współpracować ze swoimi samorządami 
lokalnymi w celu złożenia wniosków.  

Składanie wniosków w programie stabilizacji małych przedsiębiorstw z prowincji

Ile pieniędzy jest dostępnych?

Dostępne będą dotacje w wysokości do 25 000 USD na przedsiębiorstwo.

Jak szybko przedsiębiorstwa otrzymają fundusze? 

Celem DCEO jest realizacja dotacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku, po czym środki będą 
dostępne.
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 Pomoc dla średniej wielkości przedsiębiorstw

Ustawa CARES wymaga specjalnego programu za pośrednictwem Ministerstwa Skarbu i Rezerwy 
Federalnej USA, skierowanego specjalnie do średniej wielkości przedsiębiorstw, zatrudniających od 500 
do 15 000 pracowników, w celu zapewnienia pożyczek, gwarancji kredytowych i innych inwestycji. Te 
pożyczki nie zostaną umorzone. 9 kwietnia Rezerwa Federalna utworzyła Główny Program Pożyczek, aby 
zapewnić 600 miliardów USD dla tych podmiotów. Podczas gdy warunki programu zostały opublikowane 
przez Rezerwę Federalną, program nie jest jeszcze zakończony.  Więcej informacji będzie udostępnionych 
w najbliższym czasie. 

Stany Zjednoczone  USA i Rezerwa Federalna mają swobodę w opracowywaniu tych programów, np. 
ustalaniu dodatkowych warunków dla uprawnionych kredytobiorców i wymaganych zabezpieczeń.  W 
ustawie CARES wprowadzono ograniczenia i kryteria dotyczące przedsiębiorstw. 

Kto się kwalifikuje?

Organizacje non-profit i średniej wielkości przedsiębiorstwa zatrudniające od 500 do 15 000 pracowników, 
lub o dochodach do 5 miliarda USD, które są tworzone lub działające w Stanach Zjednoczonych lub na 
mocy prawa amerykańskiego, które prowadzą znaczącą działalność w USA, a większość ich pracowników 
ma siedzibę w  USA, muszą mieć dobrą sytuację finansową.  

W jaki sposób będzie to działać?

Stany Zjednoczone USA przekazał kapitał na rzecz Rezerwy Federalnej w celu realizacji Głównych 
Programów Pożyczek, które zapewnią finansowanie uprawnionym kredytodawcom, którymi są 
ubezpieczone amerykańskie instytucje depozytowe, amerykańskie holdingi bankowe oraz amerykańskie 
holdingi oszczędnościowe i pożyczkowe.  Uprawnieni kredytobiorcy będą składać wnioski za 
pośrednictwem uprawnionych kredytodawców.

Znane warunki kredytowania: Kredyty są kredytami czteroletnimi, a amortyzacja kapitału i odsetek 
jest odroczona na jeden rok. Pożyczki mogą wynosić od 500 tysięcy do 150 milionów USD i są ustalane 
w zależności od sytuacji każdego wnioskodawcy.   Więcej informacji można znaleźć w arkuszach 
terminologicznych powiązanych z sekcją Więcej informacji.

Jakie są znane warunki?

Kredytobiorcy muszą być przedsiębiorstwami z USA,  które zostały założone przed 13 marca 2020 r.  
Kredytobiorcy muszą zobowiązać się do wykorzystania wpływów z tych pożyczek na spłatę innych sald 
pożyczek i muszą powstrzymać się od spłaty innego zadłużenia o równym lub niższym priorytecie, z 
wyjątkiem obowiązkowej spłaty kapitału. Kredytobiorcy muszą również zaświadczyć, że finansowanie jest 
wymagane ze względu na COVID-19 oraz że wpływy z tego tytułu pozwolą kredytobiorcom na utrzymanie 
listy płac i utrzymanie pracowników w okresie kredytowania.

Pożyczkobiorcy nie mogą uczestniczyć w wykupie akcji, chyba że jest to umownie zobowiązane lub 
wypłaty dywidendy, dopóki pożyczka nie zostanie spłacona , z wyjątkiem sytuacji, gdy wypłaty są 
dokonywane przez korporację S; pożyczkobiorca powinien podjąć komercyjnie uzasadnione wysiłki w celu 
zatrzymania pracowników i płac w czasie trwania pożyczki.    Więcej informacji można znaleźć w FAQ 
Rezerwy Federalnej na temat programu Main Street Lending. 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Rezerwa Federalna wydała warunki Głównego Programu Pożyczek i kontynuuje finalizację tego programu. 
Zainteresowani kredytobiorcy powinni odnieść się do strony internetowej Programu Pożyczek Rezerwy 
Federalnej programu Main Street w celu uzyskania szczegółowych informacji.   

Finansowanie kredytów dla średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji non-profit będzie dostępne 
dla banków i innych pożyczkodawców, jak opisano powyżej. Zainteresowani kredytobiorcy mogą również 
zwrócić się do swojego banku po więcej informacji, gdy tylko staną się one dostępne.
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 Pomoc dla większych przedsiębiorstw

Stany Zjednoczone Skarb Państwa i Rezerwa Federalna ogłosiły, że Rezerwa Federalna zacznie nabywać za 
pośrednictwem Pierwotnego i Wtórnego Rynku Kredytów Korporacyjnych kredyty i obligacje korporacyjne 
dużych przedsiębiorstw w kwocie łącznej sięgającej 750 miliardów USD.

Kto się kwalifikuje? 

Zainteresowani uczestnicy muszą być firmami amerykańskimi, zorganizowanymi zgodnie z prawem 
stanowym lub federalnym, prowadzącymi znaczącą działalność, a większość ich pracowników w Stanach 
Zjednoczonych. Zainteresowani uczestnicy muszą również posiadać rating na poziomie co najmniej 
inwestycyjnym na dzień 22 marca.  

W jaki sposób będzie to działać?

Finansowanie ze Skarbu Państwa USA  pozwala Rezerwie Federalnej na stworzenie programu, zwanego 
pomocą, w celu udzielania pożyczek korporacjom klasy inwestycyjnej i kupowania obligacji korporacyjnych, 
aby pomóc firmom funkcjonować w czasie kryzysu COVID-19  Rezerwa Federalna będzie finansować 
spółkę celową (SPV), która będzie udzielać pożyczek i kupować od niej obligacje dla przedsiębiorstw. 
Pożyczki i obligacje będą miały okres zapadalności do 4 lat.  Program zakończy się 30 września 2020 roku, 
o ile nie zostanie przedłużony przez Rezerwę Federalną.

Jakie są znane warunki i ograniczenia?

Firmy muszą być założone lub zorganizowane w USA lub zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych oraz 
prowadzić znaczącą działalność w USA i zatrudniać większość pracowników w USA a także posiadać ocenę 
inwestycyjną na dzień 22 marca 2020 r.  Dodatkowe kryteria są wyjaśnione w dokumentacji zobowiązań 
Rezerwy Federalnej, które znajdują się w części „Dodatkowe informacje”.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Podmioty zainteresowane powinny odnieść się do arkuszy terminowych wymienionych na dole strony dla 
Kredytów terminowych na papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, kredyt korporacyjny na rynku 
pierwotnym i wtórnym. Więcej wskazówek z Rezerwy Federalnej powinno być dostępnych wkrótce. 
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 Pomoc dla wszystkich przedsiębiorstw

Ustawa CARES wprowadza szereg zmian w kodeksie podatkowym, które mogą być korzystne dla Twojej 
firmy.  

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat poniższych ulg podatkowych? 

Zainteresowane firmy powinny skonsultować się z ekspertem podatkowym lub z IRS w celu uzyskania 
aktualnych wytycznych. Strona internetowa IRS będzie uaktualniana w miarę pojawiania się kolejnych 
informacji. Poniższe zestawienie ma na celu przedstawienie przeglądu dokonanych zmian. 

Kredyt na potrzeby utrzymania zatrudnienia

Stany Zjednoczone. Państwa i IRS uruchomiły 31 marca 2020 roku Kredyt na utrzymanie zatrudnienia.  
Kwalifikujące się podmioty mogą otrzymać zwrotną ulgę podatkową od wynagrodzeń w wysokości 50% 
do 10 000 USD w kwalifikowanych wynagrodzeniach za utrzymanie zatrudnienia pracowników na swoich 
listach płac podczas pandemii COVID. 

Płace kwalifikowane oparte są na średniej liczbie pracowników przedsiębiorstwa w 2019 roku.  Jeżeli w 2019 
r. pracodawca zatrudniał średnio więcej niż 100 pracowników, to kredyt jest dozwolony tylko w przypadku 
wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, którzy nie pracowali w danym kwartale kalendarzowym. W 
przypadku uprawnionych pracodawców zatrudniających mniej niż 100 pracowników, do kredytu kwalifikują 
się wszystkie wynagrodzenia pracowników. Kredyt jest ograniczony do pierwszych 10 000 USD rekompensaty, 
w tym świadczeń zdrowotnych. Rezerwa obowiązuje dla wynagrodzeń wypłacanych lub ponoszonych od 12 
marca 2020 r. do 1 stycznia 2021 r. 

Kto się kwalifikuje? 

Pracodawcy bez względu na wielkość oraz organizacje zwolnione z podatku na podstawie art. 501(c) 
kodeksu podatkowego, których działalność została całkowicie lub częściowo zawieszona ze względu 
na rządowe zarządzenie o zamknięciu działalności lub których wpływy brutto spadły o ponad 50% w 
porównaniu do tego samego kwartału poprzedniego roku.  

Małe przedsiębiorstwa, które korzystają z kredytu w ramach Programu Ochrony Płatności, nie kwalifikują 
się do tej ulgi podatkowej. 

Jak otrzymać kredyt?

Zobacz sekcję najczęściej zadawanych pytań ze Skarbu Państwa USA w sekcji  „Czy kwalifikuję się jako 
pracodawca”. Jak mogę otrzymać kredyt?"

Zainteresowane przedsiębiorstwa powinny nadal odwoływać się do IRS w celu pozyskania 
zaktualizowanych wytycznych. 

Opóźnienie w zapłacie podatku od wynagrodzeń przez pracodawcę

Wszyscy pracodawcy i osoby pracujące na własny rachunek mogą odroczyć udział pracodawcy w podatku 
od ubezpieczeń społecznych (na poziomie 6,2%) na dwa lata. Pięćdziesiąt procent odroczonego podatku 
od wynagrodzeń płatne są do 31 grudnia 2021, r. a pozostałe kwoty do 31 grudnia 2022 r. 

Dodatkowe zmiany podatkowe

• Zmiany w odliczaniu kosztów działalności gospodarczej: Limity odliczeń od kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej zostały zwiększone z 30% do 50% w latach 2019 i 2020. Do spółek osobowych mają zastosowanie 
dodatkowe zasady. 

• Podatek od handlu detalicznego: Detaliści, restauratorzy i hotele będą mogli natychmiast odliczyć kwalifikowane remonty 
nieruchomości i wprowadzić zmiany w zgłoszeniach z poprzedniego roku. 

• Poluzowanie przepisów dotyczących limitów strat operacyjnych netto: Przedsiębiorstwa będą mogły przenieść straty 
operacyjne netto powstałe w latach podatkowych 2018, 2019 i 2020 pięć lat wstecz. Limit dochodu podlegającego 
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opodatkowaniu jest tymczasowo zniesiony, aby umożliwić NOL pełne przesunięcie dochodu za te lata. Dodatkowe zasady 
mają zastosowanie do zakładów ubezpieczeń na życie. 

• Alternatywny podatek minimalny: Korporacje są w stanie przyspieszyć swoją zdolność do odzyskiwania kredytów AMT z 
poprzednich lat i ubiegania się o ich zwrot. 

Pozostała Pomoc Techniczna, Informacje i ulgi
Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
• Departament ds. Regulacji Finansowych i Zawodowych stanu Illinois (IDFPR) Licencjonujący (Illinois 

Department of Financial and Professional Regulation, IDFPR) IDFPR zapewnia zwolnienie z wymogów 
zezwoleń zawodowych, w tym przedłużenia licencji na okres od marca do lipca oraz zwolnienia z 
niektórych wymogów dotyczących kształcenia ustawicznego.

    IDFPR Covid-19 2020 Press Release.pdf

Ulga podatkowa
• IRS opublikował listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi , aby pomóc małym i średnim 

firmom w poruszaniu się po Odpłatnych ulgach podatkowych dla chorych i rodzin z tytułu urlopów 
wypoczynkowych.

• Departament Podatkowy stanu Illinois dostarczył dane kontaktowe do zasobów podatnika, podczas 
gdy biura pomocy podatkowej i linie telefoniczne są zamknięte.
Łącze: https://www2.illinois.gov/rev/Pages/Taxpayer-Resources-during-COVID-19-
%28Coronavirus%29- Outbreak.aspx

• Kary i odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od sprzedaży należnych od lutego do kwietnia zostaną 
zniesione w przypadku zakładów gastronomicznych, które poniosły odpowiedzialność za podatek od 
sprzedaży w wysokości poniżej 75 000 USD w roku budżetowym 2019.

    Relief from Penalties for Late Sales Tax Payments COVID-19.pdf

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

IDES zebrał najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i nagłej 
choroby COVID.

• Pracownicy chorujący z powodu COVID kwalifikują się do UI tak długo, jak długo są przygotowani do 
powrotu do pracy.

• Pracownicy wysłani do domu z powodu choroby COVID lub kwarantanny, lub opiekujący się chorymi 
członkami rodziny, są również uprawnieni do objęcia ochroną ubezpieczeniową UI.

• IDES zrzeka się standardu 1 tygodniowego oczekiwania, aby kwalifikować się do UI.

Łącze: https://www2.illinois.gov/ides/Pages/COVID-19-and-Unemployment-Benefits.aspx

Dane kontaktowe do biur DCEO
Program Centrum Rozwoju Małej Przedsiębiorczości
• Zapewnia pomoc techniczną i wsparcie dla małych przedsiębiorstw w stanie Illinois

Łącze: https://www2.illinois.gov/dceo/SmallBizAssistance/BeginHere/pages/sbdc.aspx

Regionalny rozwój gospodarczy
• Zapewnia pomoc techniczną i wsparcie dla przedsiębiorstw w całym stanie Illinois:  

E-mail: TeamREDInquiries@Illinois.gov

Upodmiotowienie gospodarcze mniejszości
• Promuje możliwości dla wszystkich społeczności biznesowych mniejszości, w tym kobiet, weteranów, lub osób 

niepełnosprawnych w całym stanie poprzez ukierunkowane programy, zasoby i rzeczników CEO.OMEE@
illinois.gov 
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Turystyka
• Promuje turystykę: CEO.Tourism@illinois.gov

Zatrudnienie i szkolenie
• Zapewnia szkolenia w zakresie umiejętności pracowników, aby pomóc pracownikom i firmom: https://

www.illinoisworknet.com/

Film
• Promuje i wspiera przemysł filmowy w stanie Illinois: CEO.film@illinois.gov  

Dla ogólnych zapytań biznesowych: 1-800-252-2923 lub CEO.support@illinois.gov


