
 

is a leading partner of the

*Serviços fiscais disponíveis apenas com hora marcada.
Ligue para o escritório ABCD local para agendar sua consulta.

▪ Preparação gratuita dos impostos de renda 
estadual e federal

▪ Envio eletrônico gratuito

▪ Depósito direto em conta gratuito

▪ Preparadores de impostos certificados pelo IRS

▪ Serviços disponíveis em vários idiomas

Fale conosco sobre créditos fiscais especiais como o 
Child Tax Credit (CTC), Senior Circuit Breaker, 

EITC e o Federal Affordable Care Act

Ligue para sua central de serviços local 
para agendar uma consulta

Sua renda foi 
inferior a US$ 60.000 em 2022?*

Enão deixe a ABCD preparar seu imposto de renda GRATUITAMENTE!**
**Para aqueles que atenderem aos requisitos de elegibilidade

RÁPIDO FÁCIL GRÁTIS
PREPARAÇÃO DO 
IMPOSTO DE RENDA



ABCD Allston/Brighton NOC
640 Washington Street, Suite 201
Brighton, MA · 617.903.3640

ABCD Dorchester NSC
110 Claybourne Street
Boston, MA · 617.288.2700

ABCD East Boston APAC
21 Meridian Street
East Boston, MA · 617.567.8857

ABCD Mattapan FSC
535 River Street
Mattapan, MA · 617.298.2045

ABCD Mystic Valley NOC
239 Commercial Street
Malden, MA · 781.321.2501

ABCD Parker Hill/Fenway NSC 
714 Parker Street
Roxbury, MA · 617.445.6000

ABCD Robert M. Coard Building 
178 Tremont St, 2nd Floor 
Boston, MA · 617.348.6583

ABCD Roslindale
18B Corinth Street
Roslindale, MA · 617.477.3768

ABCD Roxbury/North 
Dorchester NOC
565 Warren Street
Dorchester, MA · 617.442.5900

ABCD South Boston APAC
424 West Broadway
South Boston, MA · 617.269.5160

ABCD South End NSC
554 Columbus Avenue
Boston, MA · 617.267.7400

*Serviços fiscais disponíveis apenas com hora marcada. Ligue para o escritório ABCD local para agendar sua consulta.

ESCRITÓRIOS ABCD PARA 
SERVIÇOS FISCAIS*

NÃO SE ESQUEÇA DE TRAZER

▪ Documento de identificação com foto emitido
pelo governo

▪ Cartão de Seguro Social ou carta de
identificação de contribuinte individual (ITIN)
em seu nome, de seus dependentes e/ou de
seu cônjuge

▪ Todos os formulários 1099 – 1099G
(desemprego), 1099R (pagamentos de
pensão), 1099INT (juros bancários), 1099SSA
(Seguro Social)

▪ Todos os formulários W2 de todos os
empregos que obteve em 2022

▪ Comprovante de seguro saúde (cartões do
seguro saúde, formulário 1099-HC, 1095-A etc.)
em nome do contribuinte, cônjuge e todos os
dependentes**

▪ Total de despesas com creches em 2022, e o
nome, endereço e Número de identi-ficação
de empregador (EIN) ou SSN da creche

▪ Todos os formulários 1098T (pagamento de
mensalidades escolares), recibos de livros e
materiais e o extrato do Escritório do Tesouro
da Universidade

▪ Total de juros pagos no empréstimo estudantil
(1098E)

▪ Uma cópia do imposto de renda do ano
anterior

▪ Número da conta e de roteamento do banco
por escrito para o depósito direto em conta da
restituição (das contas corrente e poupança)

▪ Comprovante de QUALQUER despesa direta
dedutível (BWSC anual, 1098E, reci-bos de
doações para caridade etc.)

▪ Qualquer correspondência do Massachusetts
Department of Revenue (DOR - Es-critório da
Receita de Massachusetts)

▪ Qualquer correspondência do IRS

**Contribuintes que receberam ou que esperam receber créditos de seguro saúde 
precisam trazer comprovantes de TODAS as rendas da família.

Sem a apresentação de todos os documentos, não será possível preencher seu imposto de renda


