Program zwielokrotniający stypendium z kredytu podatkowego

POTRÓJ SKUTECZNOŚĆ SWOJEGO DARU!
OSOBISTA KORZYŚĆ, WSPÓLNE DOBRO • Program zakończy się wraz z wyczerpaniem
W pierwszym roku programu stypendialnego uzyskanego z kredytu podatkowego stanu Illinois,
organizacja „Inwestuj w dzieci” przyznała stypendia
ponad 3000 uczniom z rodzin o niskich dochodach.
Dzięki temu mogli oni uczęszczać do wybranych
przez siebie szkół katolickich w powiatach Cook
i Lake. Stało się to możliwe dzięki hojności tysięcy
ofiarodawców, którzy skorzystali z 75-procentowej
ulgi podatkowej od dochodów z darowizny.
Aby donacje były jeszcze bardziej skuteczne w 2019
roku, kilku darczyńców zgodziło się połączyć swoje
zasoby i zaoferowali program darowizn „2 za 1” dla
ponad 160 szkół Archidiecezji Chicago, do maksymalnej sumy 5 milionów dolarów.

JAK TO DZIAŁA?

wszystkich funduszy przeznaczonych na zwielokrotnienie daru lub 28 lutego 2019 r., w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej.

• Po 1 kwietnia 2019 r. wszelkie fundusze pochodzące
z programu zwielokrotnienia daru, których wyznaczona szkoła nie wykorzysta, zostaną ponownie przydzielone uczniom o niskich dochodach w szkołach
o większym zapotrzebowaniu.

PRZYKŁAD
Darczyńca o rocznych dochodach w wysokości
około $75000, który przekaże darowiznę $5000 na
rzecz Empower Illinois, w gotówce lub papierach
wartościowych…
• Zniweluje swoje zobowiązanie z tytułu podatku
dochodowego w stanie Illinois (około $3750)

• Darczyńcy, którzy chcieliby otrzymać ulgę podat• Zapewni $15000 w stypendiach (każdy jego dolar
kową na poczet swoich podatków w 2018 roku,
zostanie podwojony do kwoty $10000)
powinni rozpocząć procedurę przed 14 grudnia 2018
Za łączną kwotę $1250 ten darczyńca ufundował
roku, aby upewnić się, że mają wystarczająco dużo
trzem uczniom stypendia w wysokości $5000 każde,
czasu na złożenie daru do 31 grudnia 2018 roku.
z których będą mogli oni skorzystać w wybranych
• Kwalifikująca się szkoła, za pośrednictwem
przez siebie szkołach katolickich (darowizna
Empower Illinois, otrzyma dodatkowo dwa dolary
w wysokości $5000 minus $3750 w formie kredytu
za każdy dolar złożony w donacji pomiędzy 1 grudnia
podatkowego).
2018, a 28 lutego 2019 roku. Wysokość darowizny
jest ograniczona do $100000 dla jednej szkoły.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z infolinią TCS pod numerem
312.534.2617 lub odwiedzić stronę archchicago.org/tcs.

