
SERVIÇO GRATUITO PARA 
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO

DE RENDA 
Comemorando 20 anos!

Se você recebeu US$ 70.000 dólares
ou menos em 2022

Você pode se qualificar para até US$ 6.935 dólares em 
Crédito de Imposto de Renda Ganho (EITC, sigla em inglês)

DECLARADO  para  você 
Preparação do imposto de renda fornecida em vários locais 
de todo o condado. Não é necessário agendar um horário.

DECLARADO por você  
MyFreeTaxes.com - É simples, seguro e há suporte 
disponível por meio de uma linha de assistência gratuita ou 
chat na web.

Escaneie o código QR 
para obter uma lista das 
localizações.

Todas as opções são apoiadas pela Assistência 
Voluntária para declaração de Imposto de Renda 

(VITA, sigla em inglês).



• Declaração do Imposto de Renda de 2021 

• Carteira do Seguro Social  e datas de nascimento corretas para 
todos os membros da família

• Todas as declarações de salário (w2) e de imposto de renda 
para 2022

• Formulário 1098 - Juros hipotecários, impostos prediais

• Fomulário 1099 - DIV, G, INT, MISC, Q, R, RRB, SSA para 2022

• Um documento de identificação com foto (sua e do seu cônjuge, 
se for declarado em conjunto)

• As  declarações em conjunto requerem que ambos os 
declarantes estejam presentes para assinar a declaração

• Um cheque nulo e/ou número de conta de poupança para 
depósito direto

* Mesmo se você atingir o nível da renda, as declarações complexas 
podem ser consideradas fora das diretrizes do programa VITA

Para o Crédito de Cuidados de 
Dependentes, é necessário:
• Nome, endereço, identificação do 
contribuinte (tax ID) ou número do seguro 
social do provedor de cuidados

Para Crédito de Educação, é 
necessário:
• 1098-T ou 1098-E
• Montante pago para despesas de 
educação qualificada
Para Crédito de Imposto Premium, é 
necessário:
• 1095-A

TaxesFiledFree.org

Documentos necessários para 
declarar o seu  Imposto de Renda 

Gratuitamente!
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