
Świadczenia z Funduszu Pracowników Wykluczonych 
(Excluded Workers Fund; EWF) są traktowane jako dochód 
podlegający opodatkowaniu. Płatności zostały wysłane z już 
pobranymi podatkami stanowymi, jednak nadal mogą podlegać 
konieczności odliczenia federalnego podatku dochodowego.

Formularze podatkowe dla odbiorców niektórych płatności 
rządowych (1099-G) mają być dostępne pod koniec stycznia 
2022 roku dla mieszkańców Nowego Jorku, którzy otrzymali 
świadczenia z EWF w roku kalendarzowym 2021. Formularz 
podatkowy zawiera całkowitą kwotę środków z EWF, które 
zostały Ci wypłacone przez NYS DOL w 2021 roku, a także 
wszelkie korekty lub potrącenia podatkowe dokonane w 
odniesieniu do Twoich świadczeń. Formularz należy dołączyć  
do zeznania podatkowego za rok kalendarzowy 2021.

Uwaga: Formularze podatkowe 1099-G dla zasiłku dla 
bezrobotnych oraz pandemicznych świadczeń pomocowych  
to dwa oddzielne dokumenty. Aby uzyskać więcej informacji, 
wejdź na stronę dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form. 

JAK UZYSKAĆ FORMULARZ PODATKOWY 1099-G?
Twój formularz podatkowy 1099-G zostanie wysłany do Ciebie  
na adres korespondencyjny, który podałeś we wniosku EWF. 

ROZKŁAD FORMULARZA 1099-G
Informacje na formularzu podatkowym 1099-G są podane  
w następujący sposób: 

•  Rubryka 6: Dotacje podlegające opodatkowaniu - rubryka 
zawiera kwotę w dolarach wypłaconą w postaci świadczeń  
z EWF w ciągu roku kalendarzowego.

•  Rubryka 11: Potrącony stanowy podatek dochodowy - rubryka 
zawiera całkowitą kwotę stanowego podatku dochodowego 
potrąconego z Twoich świadczeń za rok kalendarzowy.

NIE OTRZYMAŁEŚ LUB NIE ZGADZASZ  
SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W  
FORMULARZU 1099-G?
Jeśli nie otrzymałeś swojego formularza podatkowego  
1099-G lub nie zgadzasz się z jakimikolwiek informacjami  
w nim zawartymi, wypełnij formularz opinii klienta EWF na  
stronie dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form. Wybierz 
opcję „Mam problem z moim formularzem podatkowym 1099-G”  
i podaj dalsze szczegóły, w tym numer identyfikacyjny wniosku 
EWF. NYSDOL rozpatrzy Twoje zapytanie i prześle Ci poprawiony 
formularz podatkowy 1099-G lub pismo z wyjaśnieniami.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
PYT.: CZY FORMULARZ 1099-G JEST RACHUNKIEM?

Nie, formularz nie jest rachunkiem. Jest to formularz podatkowy 
pokazujący, jaką kwotę otrzymałeś w formie świadczeń EWF od 
NYSDOL w roku kalendarzowym 2021.

PYT.: CO POWINIENEM ZROBIĆ Z FORMULARZEM 1099-G?

Formularz należy dołączyć do zeznania podatkowego, a 
świadczenia wypłacone z EWF wliczyć do zarobków za dany rok 
kalendarzowy. Jeśli korzystasz z usług osoby przygotowującej 
rozliczenie podatkowe lub składasz je elektronicznie, pamiętaj, 
aby dołączyć formularz 1099-G do pozostałych informacji 
podatkowych za dany rok kalendarzowy. Skonsultuj się ze 
swoim doradcą podatkowym lub z Departamentem Podatków 
i Finansów Stanu Nowy Jork, jeśli masz pytania dotyczące 
formularza 1099-G. Możesz również kwalifikować się do 
bezpłatnego przesłania deklaracji za pomocą aplikacji e-file. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat składania zeznań 
podatkowych w Stanie Nowy Jork, odwiedź stronę tax.ny.gov.

PYT.: ADRES NA MOIM FORMULARZU PODATKOWYM  
1099-G JEST BŁĘDNY. CZY BĘDZIE TO MIAŁO WPŁYW  
NA MOJĄ DEKLARACJĘ? 

Nie, pod warunkiem, że numer ubezpieczenia społecznego lub 
numer ITIN wydrukowany na formularzu jest poprawny. 

PYT.: CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE MAM NUMERU UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO LUB NUMERU ITIN?

Nie możesz złożyć federalnego zeznania podatkowego bez 
numeru ubezpieczenia społecznego lub numeru ITIN. Aby 
uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę irs.gov/individuals/
new-york-state-residents-excluded-workers-fund-payments or 
irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin.

PYT.: CZY MOGĘ OTRZYMAĆ ZWROT POBRANEGO PODATKU?

Departament Pracy nie może zwrócić Ci potrąconych podatków. 
Tylko rząd federalny lub stanowy może Ci je zwrócić w ramach 
zwrotu podatku dochodowego.

PYT.: CZY ŚWIADCZENIA Z EWF SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU 
DOCHODOWEGO?

Całkowita kwota otrzymanych świadczeń z EWF podlega 
opodatkowaniu w Stanie Nowy Jork zgodnie z prawem 
podatkowym Stanu Nowy Jork. Podatki w Stanie Nowy Jork 
zostały potrącone w momencie realizacji płatności i nie ma 
od tego żadnych wyjątków. W przypadku pytań dotyczących 
podatków federalnych prosimy o kontakt z Urzędem Skarbowym 
(Internal Revenue Service; IRS) pod adresem irs.gov. 

1099-G INFORMACJA PODATKOWA DLA BENEFICJENTÓW 
FUNDUSZU PRACOWNIKÓW WYKLUCZONYCH

Informacje potrzebne do rozliczenia podatku dochodowego

Departament Pracy Stanu Nowy Jork jest pracodawcą zapewniającym równość szans. Sprzęt oraz usługi pomocnicze są dostępne dla osób niepełnosprawnych na życzenie.EWF4 (2/22)
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