RECEBA ATÉ
US$
6.557 DE VOLTA

É

DIREITO SEU!

COM O CRÉDITO FISCAL FEDERAL
SOBRE O RENDIMENTO
(EITC) DE 2019

Você pode ter direito de
receber um EITC se:

Elegibilidade de renda com base no estado civil para 2019

• Você (e seu cônjuge, se enviarem uma
declaração de impostos em conjunto) tem
um número de seguridade social (Social
Security Number, SSN) válido.
• Seu rendimento de 2019 foi de
US$ 55.952 ou menos.
• Você tem entre 25 e 65 anos OU tem
um filho qualificável.

Você não
precisa ter
filhos para se
qualificar.

N.º de filhos
Solteiro(a)
qualificáveis

3 ou mais

US$

2

US$

1

US$

Nenhum

US$

Casais do
mesmo sexo
casados são
elegíveis.

(declaração
em conjunto)

Receba um SMS em seu celular ou acesse nosso site para encontrar as
unidades de contadores tributários GRATUITOS perto de você.
Español, Việt, Русский, français,

,

, Português e 한국어.

O PRAZO PARA ENVIAR A
DECLARAÇÃO É 15 DE ABRIL.

52.493

US$

46.884

US$

46.703

US$

41.094

US$

15.570

US$

Esqueça os serviços de contabilidade que cobram até 40% de sua restituição.
Solicite seu EITC de forma GRATUITA fazendo sua declaração de imposto federal
GRATUITAMENTE com um dos contadores tributários certificados pela IRS na cidade
de Filadélfia. Estamos firmando uma parceria com a Campaign for Working Families
Inc. e a PathWays PA para oferecer preparação fiscal GRATUITA e permitir que você
obtenha de volta o valor total da sua restituição.

6.557

US$

US$

Envie a declaração GRATUITAMENTE.

Benefício
máximo

55.952

50.162

O Crédito Fiscal Federal sobre o Rendimento (Earned Income Tax Credit, EITC) é uma
restituição de imposto federal dos EUA para pessoas e famílias que trabalham e atendem
a determinados pré-requisitos. Se esta for a primeira vez que está declarando o EITC, você
poderá obter as restituições de 2016, 2017 e 2018. O valor médio da restituição do EITC na
Filadélfia é de US$ 2.500 por ano.

Envie um SMS com a palavra “FILE” para
99000 ou acesse
www.YouEarnedItPhilly.com

Casado(a)

21.370

5.828
3.526
529

US$

