Reivindique o
seu dinheiro
Você pode estar qualificado a receber US$ 6 mil ou mais em
restituição fiscal ao reivindicar o seu Crédito de Restituição
do Imposto de Renda e Crédito Fiscal por Filhos

Encontre uma agência fiscal GRATUITA
Visite irs.treasury.gov/freetaxprep ou ligue
para 800-906-9887.

Verifique se você se qualifica
Descubra quanto poderá receber na página
eitcoutreach.org/help.

Envie a sua declaração de imposto
de renda
Visite uma agência gratuita até 17 de abril para enviar
a sua declaração de imposto de renda e receber a
restituição.
*Você pode reivindicar o seu crédito fiscal, mesmo que não encontre
uma agência fiscal gratuita próximo à sua localidade.

Quando você vai fazer a declaração do imposto de renda?
Data:
Local:

Horário:
Tel.:

Para obter mais informações, visite eitcoutreach.org/help ou ligue para a
Receita Federal dos EUA pelo telefone 1-800-829-1040.

PT

EU ME QUALIFICO?

Os trabalhadores têm direito ao Crédito fiscal pelo imposto de renda e ao Crédito fiscal
por filhos são benefícios fiscais. Você poderia pagar menos impostos e ainda receber
uma restituição!
Mesmo que você reivindique esses direitos, poderá estar qualificado a receber outros benefícios, como SNAP (vale alimentação),
SSI, Medicaid, assistência financeira ou habitação popular. Se você salvar uma restituição, ela não afetará os recursos/limites
dos programas de benefícios federais durante 12 meses após o recebimento da restituição.

SE VOCÊ TEM FILHOS

O que trazer para uma

Idade: Para o EITC, os filhos devem ter menos de 19 anos de idade
agência fiscal gratuita
até o fim de 2017. Os estudantes em tempo integral podem ter até
24 anos de idade. Não há limite de idade para filhos com algum tipo • Identidade com foto
e válida
de deficiência permanente. Para o CTC, os filhos devem ter menos
• Cartão da Previdência
de 17 anos de idade até o fim de 2017.
Social (SSN), carta de
Residência: Os filhos precisam ter morado na sua residência
verificação do número
durante mais da metade do ano de 2017.
da Previdência Social
Renda de 2017: Para o CTC, se você recebeu mais de US$ 3 mil,
ou Identificação de
pode reivindicar até US$ 1.000 por filho.
Contribuinte como
Pessoa Física (ITIN).
Para o EITC, a sua renda precisa ser inferior aos limites indicados abaixo:
• Formulários W-2
Filhos
1
2
3 ou mais

Solteiro(a)
US$ 39.617
US$ 45.007
US$ 48.340

Casado(a)
US$ 45.207
US$ 50.597
US$ 53.930

EITC por até:
US$ 3.400
US$ 5.616
US$ 6.318

ou 1099
• Prova de plano de
saúde (formulários
1095-A, 1095-B ou
1095-C)

SE VOCÊ NÃO TEM FILHOS
Idade: Você precisa ter entre 25 e 64 anos de idade.
Renda de 2017: Se você recebeu menos de US$ 15.010, ou US$ 20.600 se
for casado(a), poderia receber uma restituição do EITC de até US$ 510.

SE VOCÊ NÃO FOR CIDADÃO AMERICANO
EITC: Você, seu cônjuge e os filhos indicados como dependentes devem ter um número da
Previdência Social (SSN) válido.
CTC: Você, seu cônjuge e os filhos indicados como dependentes devem ter um número da
Previdência Social (SSN) ou de Identificação de Contribuinte como Pessoa Física (ITIN).

Cartão do plano de saúde
Se você não tem plano de saúde, o Crédito fiscal premium cobrirá grande parte das suas
despesas com o plano! Cadastre-se entre 1º de novembro de 2017 e 15 de dezembro de
2017. Quem não tem plano de saúde poderá pagar uma multa. Para obter mais
informações, ligue para 1-800-318-2596 ou visite www.HealthCare.gov.

