
• Famílias qualificadas podem receber 
pagamentos de até $300 mensais para cada 
criança de até 6 anos, e até $250 por mês  
para cada criança de 6 a 17 anos.

• Os pagamentos começaram em 15 de julho 
e serão enviados mensalmente até 15 de 
dezembro.

• Você pode ser beneficiado mesmo que não 
tenha renda ou se não tiver dívida fiscal.

• O crédito fiscal inclui pagamentos  
antecipados apenas para 2021.

• Sua criança precisa ter um número de 
seguro social.

Confira mais informações em   
https://www.getctc.org/en

Faça o seu imposto 
Mesmo que você não declare por ser de  
baixa renda, preencha sua declaração. Isso 
informa à receita federal para onde enviar  
seu dinheiro e quantos filhos você tem. 

Já entregou sua declaração? 
Não precisa fazer mais nada se já entregou sua 
declaração de imposto de renda de 2020. 

Imigrantes também podem declarar!  
Se você não tem um número de previdência 
social, poderá solicitar um número ITIN e 
reivindicar o crédito se seus filhos têm até  
18 anos e tiverem número de previdência  
social. A Greater Boston Legal Services ajuda  
a solicitar um número ITIN:  
https://www.findyourfunds.org/ 
non-filer-sign-up-portal

Se você recebe pagamentos mensais do 
Advance 2021 Child Tax Credit para todos 
os seus filhos, consulte o que precisa fazer 
para continuar a receber o dinheiro após o 
pagamento de dezembro:
Apresente uma declaração de imposto de renda 
de 2021 no próximo ano. Você poderá usar 
a ferramenta Non-Filer (Não declarante) do 
próximo ano em 2022 para receber o restante do 
dinheiro. Acesse o site irs.gov ou getyourrefund.
org para receber atualizações sobre quando e 
como se inscrever. 

Peça ajuda: 
Preparador de imposto certificado pelo IRS
• Getyourrefund.org
• Mystreetcred.org
• Greater Boston Legal Services,  
   Clínica do Contribuinte de Baixa Renda,  
   litc-intake@gbls.org
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Inscreva-se e receba renda mensal para ajudar a cuidar de seus filhos 

Mais informações em IRS.gov/childtaxcredit2021

   Já recebeu seu  
dinheiro?

https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021

