O CRÉDITO DE IMPOSTO
INFANTIL EM MASSACHUSETTS
Escritório da Procuradora-Geral Maura Healey

1. O que é o crédito tributário para crianças?
O Crédito Tributário para Crianças apoia as famílias com os custos de criação dos filhos. Se você for elegível, receberá metade
do pagamento adiantado, na forma de parcelas mensais até dezembro de 2021. Você pode reivindicar o restante do crédito
quando fizer seus impostos de 2021. Por causa do Plano de Resgate Americano, o Crédito Tributário para Crianças é maior do
que nos anos anteriores.
2. Quanto dinheiro devo esperar receber?
As famílias receberão pagamentos mensais de até $300 para cada criança elegível com menos de 6 anos, e pagamentos
mensais de até $250 para cada criança elegível entre 6 e 17 anos. Somando os pagamentos mensais e o valor aplicado à sua
declaração de imposto, as famílias podem receber até $3.600 ou até $3.000 no total por criança elegível. O valor que cada
família recebe depende da renda familiar.
3. O que devo fazer se um cobrador de dívidas tentar obter o pagamento do meu Crédito Fiscal
Infantil?
O pagamento do Crédito Fiscal Infantil está fora dos limites para cobradores de dívidas. A orientação da Procuradoria
para cobradores de dívidas, que você pode compartilhar com agências de cobrança de dívidas ou um tribunal, se
necessário, está aqui: bit.ly/ctcdebt. Se um cobrador de dívidas tentar receber o pagamento do seu Crédito Fiscal Infantil,
você pode ligar para a Procuradoria-Geral de Massachusetts no 617-727-8400, ou registrar uma reclamação pelo:
www.mass.gov/ago/consumercomplaint.
4. O IRS ou qualquer outra pessoa me ligará para pedir meu número de seguro social ou outras
informações para que eu receba o crédito tributário infantil?
O IRS não entrará em contato com você por telefone, e-mail ou texto para obter o seu número de seguro social ou outras
informações. Se alguém entrar em contato com você, não fale com essa pessoa e nem dê informações.
5. Tenho que fazer algo para receber os pagamentos mensais?
O Crédito Fiscal Infantil deve ser depositado em sua conta bancária ou enviado como cheque ou cartão de débito pelo correio
automaticamente, a menos que o IRS não tenha suas informações completas. Se você não declarou os impostos de renda
de 2019 ou 2020 ou não forneceu ao IRS suas informações para receber um cheque de estímulo em 2020, então o IRS não
saberá para onde enviar o dinheiro. No entanto, você ainda pode se qualificar. Você pode encontrar mais informações aqui:
bit.ly/signup-ctc.
6. Se eu acreditar que sou elegível para os pagamentos, mas não os recebi, onde posso obter ajuda?
Você pode encontrar mais informações, incluindo uma ferramenta para verificar sua elegibilidade, aqui: bit.ly/eligible-ctc. Para
obter mais ajuda, você pode encontrar recursos de assistência fiscal aqui: bit.ly/taxhelpma.
7. O que eu preciso para me inscrever?
Serão solicitados os números do seguro social dos seus filhos e números seguro social ou de identificação do contribuinte
individual (ITINs) para si (e o seu cônjuge), um endereço de correio, e-mail, e as informações da sua conta bancária (se tiver 1).
Você pode se inscrever aqui: bit.ly/signup-ctc e encontrar ajuda aqui: bit.ly/taxhelpma.
8. Preciso de uma conta bancária ou endereço permanente para receber o Crédito Fiscal Infantil?
Não, se você não tiver uma conta em banco, poderá receber um cheque pelo correio. Cartões de débito pré-pagos ou
aplicativos de pagamento móvel com roteamento e números de conta também podem ser uma opção. Você pode listar o
endereço de um amigo, parente ou abrigo onde gostaria de receber temporariamente seus cheques mensais.
9. E se eu não tiver um número de seguro social, mas meu filho tiver?
Se o seu filho tiver um número de seguro social, tudo que você precisa é um Número de Identificação de Contribuinte Individual
(ITIN). Se você ainda não tem um ITIN, pode encontrar informações e um formulário de inscrição aqui: bit.ly/apply-itn. Receber
pagamentos de Crédito de Imposto Infantil não afeta seu status de imigração ou o status das pessoas com quem você vive.
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