
Apresente 
uma 
declaração 
de imposto 
de renda 
para receber 
dinheiro 
de volta

Para mais informações, acesse 
TaxOutreach.org/TaxCredits ou  
ligue para a IRS no número 
1-800-829-1040.

Você pode se qualificar para receber 
milhares de dólares na sua restituição 
de imposto quando reivindicar o 
Crédito Federal do Imposto de Renda 
Auferida, Crédito Tributário Infantil 
ou Crédito de Cuidados Infantis e 
Dependentes. Se você se qualificou 
recentemente para um ou mais 
créditos fiscais este ano, é possível 
receber mais dinheiro do que nunca. 

Como receber seus créditos fiscais:

1 Verifique se você se qualifica
 Saiba quanto você pode receber  
em TaxOutreach.org/TaxCredits. 

2Encontre auxílio fiscal GRATUITO
 Visite GetYourRefund.org ou ligue 
para 800-906-9887, mesmo que você 
normalmente não apresente a declaração 
de imposto de renda.

3 Declare seus impostos
 Obtenha ajuda gratuita para apresentar 
sua declaração de imposto de renda até o 
dia 18 de abril.

O que levar a uma consulta fiscal:
❏  ID válida com foto

❏   Cartão da Previdência Social (Social Security Card), 
carta de verificação do número da Previdência Social 
ou o ITIN (CPF americano) para todas as pessoas 
listadas na sua declaração

❏  Formulários W-2 ou 1099

❏   Formulário 1095-A

❏  Registros de pagamentos de assistência infantil  
(se reivindicar o Crédito Tributário da Criança 
e do Dependente)

❏  Quaisquer notificações da Receita Federal (IRS), 
incluindo a Carta 6419 da IRS, Pagamentos 
Antecipados de Créditos Tributários Infantis
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http://TaxOutreach.org/TaxCredits
http://TaxOutreach.org/TaxCredits
http://GetYourRefund.org


Se tiver filhos, você poderá se qualificar para qualquer um dos três 
créditos fiscais se:
Residência:  
Seus filhos viveram com você por mais da metade de 2021. 

Idade – os filhos devem ter:
  EITC: 18 anos ou menos no dia 31 de dezembro de 2021 (estudantes em tempo 

integral podem ter menos de 24 anos e crianças que sejam permanentemente 
e totalmente incapacitadas/deficientes podem ter qualquer idade).

  CTC: 17 anos ou menos no dia 31 de dezembro de 2021.

  CDCTC: 13 anos ou menos no dia 31 de dezembro de 2021, ou um dependente 
que precisa de cuidados.

Renda para 2021: 
  Para o CTC federal, não há exigência de renda mínima para receber este 

crédito. Vale até $ 3.600 para crianças de 5 anos ou mais, e até $ 3.000 para 
crianças de 6 a 17 anos. 

   Para o EITC federal, seus ganhos devem ser inferiores aos seguintes limites:

Número de filhos

Trabalhadores 
solteiros com renda 
menor do que:

Trabalhadores casados 
com renda menor do que: EITC até:

1 filho $ 42.158 $ 48.108 $ 3.618

2 filhos $ 47.915 $ 53.865 $ 5.980

3 ou mais filhos $ 51.464 $ 57.414 $ 6.728

  Para o CDCTC federal, a quantidade de dinheiro que você pode receber de 
volta depende do número de crianças aos seus cuidados, da renda de sua 
família e do valor gasto com os cuidados.

Número de filhos
Quantidade de despesas 
assistenciais em 2021 Rendimento

Crédito 
máximo

1 filho Até $ 8.000

$ 0 – $ 125.000 $ 4.000

$ 125.000 – $ 183.000 Varia

$ 183.000 – $ 400.000 $ 1.600

2 filhos Até $ 16.000

$ 0 – $ 125.000 $ 8.000

$ 125.000 – $ 183.000 Varia

$ 183.000 – $ 400.000 $ 3.200

Eu me 
qualifico?
Pela primeira vez, mais 
pessoas do que nunca se 
qualificarão para créditos 
fiscais federais e poderão 
receber dinheiro de volta 
na hora de declarar 
seus ganhos.

Crédito do Imposto de Receita 
Auferida (EITC): Se você 
trabalhou em 2021, você pode 
se qualificar para o EITC mesmo 
que não tenha trabalhado 
no passado.

Crédito Tributário Infantil (CTC): 
Quase todas as famílias com 
filhos morando em sua casa se 
qualificam para o CTC em 2021. 
Você pode obter esse crédito 
mesmo se é aposentado, recebe 
pensão por invalidez, ou não se 
qualificou no passado. Apresente 
uma declaração de imposto para 
receber o crédito total, mesmo 
que recebeu pagamentos 
antecipados de CTC em 2021. 

Crédito de Cuidados Infantis e 
Dependentes (CDCTC): Milhões 
de famílias que pagam por 
cuidados infantis e adultos se 
qualificam para o CDCTC. 

Benefícios Públicos: Abrir 
uma requisição para esses 
créditos fiscais não mudará 
sua qualificação para 
benefícios federais como o 
SNAP (vale-alimentação), 
SSI (Imposto Suplementar 
para Incapazes/Deficientes), 
Medicaid, assistência 
financeira ou habitação 
pública. Se você poupa a sua 
restituição de impostos, isso 
não contará contra os limites 
de recursos/ativos do programa 
de benefícios financiados 
pelo governo federal por 12 
meses após o recebimento 
da restituição.

Detalhes da qualificação para o EITC, CTC e CDCTC:

Se você não tem filhos é possível 
se qualificar para o EITC se:

Idade:  
Você tem 19 anos ou mais. Você não 
pode reivindicar o crédito se foi um 
estudante por mais de 5 meses em 
2021 e tem entre 19 e 23 anos. 

Rendimento de 2021:  
Você ganhou menos do que $ 21.430 
($ 27.380 se casado), você poderia 
receber um EITC de até $ 1.502. 

Se não é cidadão americano você pode 
se qualificar para qualquer um dos três 
créditos tributários se: 

  EITC: Você, seu cônjuge e filho(s) que você 
reivindicar têm um número de segurança 
social válido (SSN). 

  CTC: Qualquer filho que você adicionar à sua 
declaração que tenha um SSN, mesmo que 
você não tenha um SSN. 

  CDCTC: Qualquer filho que você adicionar à 
sua declaração que tenha um SSN, mesmo 
que você não tenha um SSN.


