Płatności stymulacyjne w związku
z pandemią koronawirusa 2020
Otrzymaj swój czek stymulacyjny
Większość mieszkańców Illinois kwalifikuje się do otrzymania płatności pomocy finansowej Economic Impact
Payments od rządu federalnego. Niniejsza broszura zawiera informacje potrzebne do możliwie jak najszybszego
otrzymania płatności stymulacyjnej.
Aby dowiedzieć się czy kwalifikujesz się do otrzymania płatności, odwiedź GetMyPaymentIL.org

Podejmij następujące kroki:
Jeżeli już złożyłeś swoje zeznania podatkowe i skorzystałeś z przelewu bezpośredniego w
związku z zeznaniem podatkowym, to wszystko! Powinieneś otrzymać płatność na swoim koncie bankowym.
Jeżeli rozliczyłeś podatki, ale nie podałeś danych konta bankowego, powinieneś otrzymać pocztą czek papierowy
lub przedpłaconą kartę debetową. Możesz śledzić swoją płatność na IRS.gov/coronavirus/get-my-payment. Po
wejściu na stronę należy przycisnąć “okay”, aby potwierdzić, że jesteś upoważnionym użytkownikiem.
Jeżeli nie rozliczyłeś podatków, nie przeocz swojej szansy. Złożenie zeznań podatkowych online za rok 2018
lub 2019 pomoże Ci szybciej otrzymać czek. Obecnie nie są rozpatrywane zeznania podatkowe złożone w wersji
papierowej, więc najlepiej jest składać je online.
Jeżeli poziom Twoich zarobków był zbyt niski, aby złożyć zeznanie podatkowe, możesz i tak kwalifikować się, aby
otrzymać więcej pieniędzy poprzez złożenie zeznania podatkowego. Wiele osób kwalifikuje się na ulgę podatkową
Earned Income Tax Credit (EITC) lub inne. Sprawdź online czy możesz otrzymać EITC na eitcoutreach.org/taxcredits/earned-income-tax-credit/eligibility/.
Nawet, jeżeli nie masz żadnego dochodu, kwalifikujesz się na czek stymulacyjny. Podaj swoje dane do płatności na
stronie IRS dla osób niebędących płatnikami (non-filers): IRS.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here.
Jeżeli nie masz konta bankowego, oczekiwanie na czek wysłany pocztą może zająć do 5 miesięcy. Podanie
numeru konta bankowego do przelewu bezpośredniego może pomóc przyspieszyć ten proces, jeśli złożysz zeznanie
podatkowe lub skorzystasz ze strony IRS dla osób niebędących płatnikami (non-filers). Więcej informacji o tym, jak
założyć bezpieczne i dostępne cenowo konto bankowe w programie Bank On podano na następnej stronie.
Jeżeli przeprowadziłeś się od czasu złożenia ostatniego zeznania podatkowego za rok 2018 lub 2019 i
nie podałeś IRS numeru konta bankowego, uaktualnij swój adres na poczcie - United States Postal Service wypełniając formularz zmiany adresu osobiście lub przez Internet na USA.gov/post-office.
Jeżeli otrzymujesz świadczenia Social Security, zasiłek dla weteranów, Uzupełniającą Zapomogę Rządową
(Supplemental Security Income – SSI) lub emeryturę kolejową (Railroad Retirement), nie musisz składać
zeznania podatkowego, aby otrzymać płatność. Powinieneś ją otrzymać tak, jak zwykłe swoje świadczenia.
Jeżeli masz dzieci w wieku poniżej 17 lat i nie zgłosiłeś ich na stronie IRS dla osób niebędących płatnikami
(non-filers) przed 5 maja, będziesz musiał ubiegać się o płatność w wysokości 500 dol. na osobę pozostającą
na utrzymaniu podczas składania zeznania podatkowego za rok 2020.

Czy potrzebujesz pomocy, aby złożyć zeznania podatkowe?
Jeżeli Twoje zarobki wynoszą poniżej 69 000 dol. rocznie, kwalifikujesz się do skorzystania z oprogramowania
online, aby złożyć zeznanie podatkowe bezpłatnie za pomocą programu IRS.gov/freefile.
Możesz otrzymać zwrot pieniędzy nawet, jeżeli nie musisz składać zeznania podatkowego. Niektóre osoby,
które nie muszą składać zeznań podatkowych mogą otrzymać dodatkowe fundusze na podstawie ulgi
Earned Income Tax Credit lub innych ulg.
Możesz otrzymać pomoc przy składaniu zeznań podatkowych przez program Ladder Up. Więcej informacji
na GetMyPaymentIL.org/Tax-Help lub w Ladder Up pod nr tel.312.409.1555.
Otrzymaj szybciej płatność przy pomocy konta bankowego.
Konto w banku lub spółce kredytowej ułatwi Ci otrzymanie płatności świadczeń, innych ważnych funduszy
jak np. czek stymulacyjny lub nawet czek z wypłatą, z zachowaniem bezpieczeństwa, w szybkim tempie i w
zaciszu swego domu.
Możesz założyć bezpieczne, dostępne cenowo konto bankowe w ramach inicjatywy krajowej Bank On
Chicago. Konta w programie Bank On można otworzyć osobiście w placówkach takich banków jak Bank of
America, Chase, Citi, U.S. Bank, lub Wells Fargo.
Należy przynieść ze sobą:
• Stanowy dowód tożsamości lub prawo jazdy (lub kartę Matricula dla niektórych kont)
• Numer Social Security Number (lub numer podatkowy ITIN dla niektórych kont)
• W niektórych placówkach: przedpłaconą kartę debetową lub kredytową do wykonywania lub
otrzymywania płatności.
Niektóre banki wymagają przedpłaconej karty debetowej lub kredytowej w celu dokonania pierwszej wpłaty.
Inne banki pozwalają otworzyć konto tylko przez wpłacenie czeku stymulacyjnego.
Jeżeli nie posiadasz stanowego dowodu tożsamości, paszportu lub karty Matricula, prosimy o kontakt
mailowy z Ladder Up: debitcard@ goladderup.org lub telefoniczny 888.553.9777, aby rozważyć inne opcje.
Dowiedz się więcej na GetMyPaymentIL.org/Banking-Help.

Uważaj na oszustwa związane z koronawirusem i podatkami.
IRS, Urząd Social Service Administration czy Departament Skarbu USA nie dzwonią ani nie wysyłają
emaili z propozycjami wsparcia czy płatności Economic Impact Payments w zamian za przekazanie
danych osobowych, wpłatę zaliczki lub karty upominkowe. IRS nigdy nie będzie grozić wezwaniem
organów ścigania przed złożeniem odwołania od decyzji. Nie otwieraj nieznanych emaili obiecujących
specjalne informacje dot. czeku stymulacyjnego lub Economic Impact Payments. Dowiedz się więcej o
typowych oszustwach na IRS.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts.

Czy masz pytania na temat czeku stymulacyjnego?
Udzielimy Ci pomocy.
Zadzwoń do nas pod nr 888.553.9777 (w j. angielskim lub hiszpańskim) lub wyślij emaila: help@getmypaymentil.org.

Często Zadawane Pytania
• Czy kwalifikuję się, aby otrzymać czek stymulacyjny? Znaczna większość mieszkańców Illinois kwalifikuje
się, aby otrzymać czek stymulacyjny. Aby otrzymać czek w pełnej wysokości, Twój dochód nie może
przekraczać 75 000 dol. dla płatnika - osoby indywidualnej, 112 500 dol. dla płatnika - głowy gospodarstwa
domowego i 150 000 dol. dla płatników – małżonków składających wspólnie zeznania podatkowe. Jeżeli
pozostajesz na czyimś utrzymaniu, nie kwalifikujesz się.
W przypadku, gdy jedna z osób podanych w zeznaniu podatkowym nie posiada ważnego numeru Social
Security Number, nikt w rodzinie nie kwalifikuje się. Dodatkową pomoc można otrzymać na stronie ICIRR z
zasobami dotyczącymi COVID: ICIRR.org/immigrant-community-resources.
• Jaką kwotę pieniędzy otrzymam? Jeżeli kwalifikujesz się, aby otrzymać płatność stymulacyjną, otrzymasz
maksymalnie 1 200 dol. na siebie (2 400 dol. na parę małżonków). Otrzymasz dodatkowe 500 dol. na każde
dziecko pozostające na Twoim utrzymaniu w wieku poniżej 17 lat.
• Kiedy otrzymam płatność? Rząd stara się wysyłać płatności możliwie jak najszybciej. Płatności otrzymają
najszybciej te osoby, których dane kont bankowych znajdują się już w posiadaniu IRS. Czeki papierowe
mogą być dostarczone pocztą w terminie do 5 miesięcy.
Niektóre osoby otrzymają od rządu przedpłaconą kartę debetową. Nie wyrzuć jej! Dowiedz się jak
aktywować kartę na: consumerfinance.gov/about-us/blog/economic-impact-payment-prepaid-card.
Można także sprawdzić status swojej płatności na IRS.gov/coronavirus/get-my-payment. Na stronie należy
przycisnąć “okay”, aby potwierdzić, że jesteś upoważnionym użytkownikiem. Można sprawdzać status raz na dzień.
• W jaki sposób otrzymam płatność? IRS użyje informacji z Twojego zeznania podatkowego za rok 2019 lub
2018, aby obliczyć kwotę płatności. Płatność zostanie przelana bezpośrednio na to samo konto bankowe,
które zostało podane w zeznaniu podatkowym. IRS wyśle czek papierowy lub przedpłaconą kartę debetową
do podatników, którzy nie podali numeru konta przy składaniu zeznania podatkowego.
• Co się stanie, jeżeli moja płatność będzie wysłana na niewłaściwe konto? Jeżeli konto jest zamknięte, bank
odrzuci płatność. IRS wyśle czek papierowy pod ostatni adres, jaki widnieje w aktach IRS.
• Co się stanie w przypadku, gdy nie mam dochodu? Kwalifikujesz się i tak na otrzymanie płatności. Jednak,
jeśli nie składałeś zeznań podatkowych w ostatnich 2 latach, musisz zarejestrować się na stronie IRS dla
osób niebędących płatnikami (non-filers): IRS.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here.
• Co się stanie w przypadku, gdy płacę alimenty na dziecko? Czy otrzymam płatność? Możesz otrzymać
płatność, ale jeśli zalegasz z alimentami, kwota długu zostanie potrącona z płatności.
• Czy będzie to miało wpływ na moje świadczenia pomocy społecznej jak np. bony żywnościowe lub TANF?
Nie. Podobnie do zwrotu podatków, płatności te nie mają wpływu na kwalifikacje do otrzymywania świadczeń
pomocy społecznej. Płatność nie będzie też mieć wpływu na wysokość świadczeń.
• Co się stanie w przypadku przebywania w więzieniu teraz lub uprzednio? Osoby, które obecnie przebywają w
więzieniu nie kwalifikują się, aby otrzymać czek stymulacyjny. Możesz jednak otrzymać płatność w przypadku
przebywania w więzieniu w przeszłości. Jeżeli złożyłeś zeznania podatkowe za rok 2018 lub 2019, posiadasz
numer Social Security, a Twój dochód mieści się poniżej limitu dochodowego, otrzymasz płatność.
• Czy studenci uczelni wyższych kwalifikują się? Jeżeli jesteś studentem w pełnym wymiarze godzin, w wieku
poniżej 24 lat i pozostajesz w znacznym zakresie na utrzymaniu rodziców, będziesz potraktowany, jako osoba
na utrzymaniu. Tacy studenci nie otrzymają czeku stymulacyjnego. Kwalifikują się natomiast studenci w pełnym
wymiarze godzin, pokrywający samodzielnie co najmniej połowę swojego utrzymania. Jeżeli stałeś się osobą
niezależną finansowo w 2020 r., możesz ubiegać się o płatność przy składaniu zeznań podatkowych za rok 2020.
• Dlaczego kwota mojej płatności jest taka niska? Płatność może być zbyt niska, jeśli Twoje ostatnie
zeznanie podatkowe nie odzwierciedlało Twojej obecnej sytuacji. W dodatku, osoby na utrzymaniu muszą
być w wieku poniżej 17 lat i spełniać inne kryteria, aby kwalifikować się na płatność w wysokości 500 dol.
Jeżeli uważasz, że Twoja płatność jest zbyt niska, możesz ubiegać się o resztę kwoty składając zeznania
podatkowe za rok 2020. Więcej informacji na IRS.gov/newsroom/why-the-economic-impact-paymentamount-could-be-different-than-anticipated.

Strona internetowa IRS dla osób
niebędących płatnikami (non-filers)
Co należy przygotować

Niektóre osoby mogą skorzystać ze strony internetowej IRS dla osób niebędących płatnikami (non-filers),
aby zgłosić się po swój czek stymulacyjny. Dla przykładu, jeśli nie posiadasz dochodu i nie otrzymujesz
świadczeń Social Security, SSI, Railroad Retirement, lub zasiłku dla weteranów, strona ta jest dla Ciebie dobrą
opcją. Jeżeli masz bardzo niski dochód, nie musisz rozliczać podatków i nie kwalifikujesz się na żadne ulgi
podatkowe, możesz także skorzystać z niniejszej strony. Więcej informacji o tym, czy powinieneś złożyć
zeznanie podatkowe, aby otrzymać dodatkowe kwoty pieniężne lub czy skorzystać z wymienionej strony na
GetMyPaymentIL.org/Tax-Help.
Osoby niebędące płatnikami (non-filers) mogą zgłosić się po czek stymulacyjny na IRS.gov/coronavirus/nonfilers-enter-payment-info-here. Zanim przejdziesz na niniejszą stronę, przygotuj następujące informacje.

Imię i nazwisko
Data urodzenia
Ważny numer Social Security
Aktualny adres do korespondencji
Adres email lub numer komórkowy, na który możesz odebrać SMS
Czy ktoś może podać Cię jako osobę na utrzymaniu (tak lub nie)
Prawo jazdy lub dowód tożsamości wydany przez stan (jeśli posiadasz) – podaj numer dokumentu,
data wydania, data upływu ważności
Indywidualny numer zabezpieczający tożsamość – Identity Protection Personal Identification Number
(IP PIN), otrzymany od IRS na początku bieżącego roku, jeżeli posiadasz
Jeżeli dostępny, skorygowany dochód brutto za rok 2018 (0 dol. jeżeli nie składałeś zeznań za 2018 r.)
lub 5-cyfrowy PIN stanowiący podpis, z zeznania podatkowego za 2018 r.
Aby otrzymać płatność, podaj:
» Numer konta bankowego, numer banku („routing number”) oraz rodzaj konta (czekowe lub
oszczędnościowe), jeżeli posiadasz
» Numery konta przedpłaconej karty debetowej i numer banku lub
» Adres do korespondencji i otrzymania czeku papierowego (Uwaga: okres oczekiwania na
czek papierowy może wynosić do 5 miesięcy)
Opcjonalnie: Możliwe, że będziesz poproszony o potwierdzenie kwot zaciągniętych w przeszłości
kredytów, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.
W przypadku każdego dziecka w wieku poniżej lat 17 pozostającego na Twoim utrzymaniu należy podać:
Imię i nazwisko
Numer Social Security lub numer adopcyjny – Adoption Taxpayer Identification Number
Stopień pokrewieństwa z Tobą lub Twoim mężem/Twoją żoną
Maj 2020 r.

*Tylko wybrane osoby posiadają numery IP PIN.

