
Parte II. Estado civil e informações sobre a família  

Solteiro  
Casado: você morou com seu cônjuge por algum tempo nos últimos 6 meses de 2010?   Sim    Não
Divorciado ou separado legalmente: data do divórcio ou da separação: 
Viúvo(a): ano de falecimento do cônjuge:

2. Relacione o nome de todas as pessoas que moravam em sua residência em 2011 (além de seu cônjuge). Relacione também 
quem não morava em sua residência, mas que você sustentou durante 2011. Se necessitar de mais espaço,  marque aqui  e 
relacione na página 3. 

Seção A. Você deve preencher as páginas 1-3
Obrigado por permitir que preparemos sua declaração de imposto. Você é responsável pelas informações em sua declaração, 
então os dados fornecidos ao preparador de impostos credenciado devem ser completos e exatos. Se tiver dúvidas, pergunte.
Tenha em mãos os itens abaixo:
• Informações de rendimento e impostos, como por exemplo os formulários W-2, 1099, 1098.
• Cartão de Seguridade Social ou cartas de ITIN para você e as pessoas listadas na sua declaração.
• Comprovante de identidade (carteira de motorista ou outro documento com foto).
Parte I. Informações pessoais

13. Alguém pode reivindicar você ou seu cônjuge como dependente na declaração de imposto?

• Os voluntários que ajudam na preparação da sua declaração de imposto de renda são treinados 
 para prestar serviços de alta qualidade e respeitar os mais elevados padrões de ética.

• Para relatar comportamento antiético ao IRS, envie um e-mail para wi.voltax@irs.gov 
 ou ligue gratuitamente para 1-877-330-1205.
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Formulário 13614-C(PT) 
December 2011 

Departamento do Tesouro – Secretaria da Receita Federal  

Ficha de Entrevista/Admissão e Análise de Qualidade OMB # 1545-1964 

1.  Seu nome Inicial do 
2o nome

Sobrenome É cidadão dos EUA? 

2.  Nome do cônjuge Inicial do 
2o nome

Sobrenome É cidadão dos EUA? 

3.  Endereço para correspondência Apt No. Cidade Estado Zip Code 

4.  Informações para contato 
 Telefone: Telefone celular:  E-mail:
5.  Data de nascimento 6.  Seu cargo: Você é:                    7.  Legalmente cego 

8.  Inválido
9.  Data de nascimento do cônjuge 10.  Cargo do cônjuge Seu cônjuge é        11.  Legalmente cego

12.  Inválido

Nome completo
Não digite seu nome 
nem do seu cônjuge.

 

(a) 

Data de nasc.
(mm/dd/aa)

(b) 

Parentesco (p.ex., 
filha, filho, mãe, 
irmão, nenhum)

(c) 

Número de 
meses que 

viveu na sua 
casa em 

2011

(d) 

Cidadão 
americano ou 
residente dos 

EUA, Canadá ou 
México em 2011 

(Sim/Não)
(e) 

Estado  
civil em 
31/12/11 

(C/S)

(f) 

Estudante em 
tempo integral 

em 2011  
(Sim/Não) 

(g) 

Rendimento 
inferior a 
$3700  

(Sim/Não)

(h) 

        
        
        
        
        

1. Em 31 de dezembro de 2011, você estava

  Sim    Não   Não sabe

  Sim    Não

  Sim    Não

  Sim    Não
  Sim    Não
  Sim    Não
  Sim    Não

Para verificar a sua RESTITIUIÇÃO, visite “Where’s My Refund?” em www.irs.gov 
ou ligue para 1-800-829-1954 para receber auxílio.



1. Pensão alimentícia: se Sim, você tem o SSN do(a) beneficiário(a)?    Sim  Não
2. Contribuições para plano de aposentadoria?  IRA  Roth IRA  401K  Outra
3. Despesas escolares para você, seu cônjuge ou dependentes? (mensalidades, livros, taxas de matrícula, etc.)  

(Formulário 1098-T)
4. Despesas não reembolsáveis com empregados (exemplo: materiais escolares para professores,  

uniformes ou milhagem)?
5. Despesas médicas (incluindo prêmios de seguro de saúde)?
6. Juros de financiamento imobiliário? (Formulário 1098)
7. Imposto predial ou imposto de bens pessoais para o seu veículo? (Formulário 1098)?
8. Contribuições para instituições de caridade?
9. Despesas com filhos/dependentes, como creche?

 Seção A. Favor preencher - marque Sim, Não ou Não sei para todas as perguntas abaixo. Solicite auxílio, se necessitar.
Parte III. Receita – Em 2011, você (ou seu cônjuge) recebeu: 
Sim  Não  Não sei

Parte IV. Despesas – Em 2011, você (ou seu cônjuge) pagou: 
Sim  Não  Não sei
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1. Remuneração por hora ou salário? (FormulárioW-2)
2. Gorjetas?
3. Bolsas de estudo? (Formulários W-2, 1098-T)
4. Juros/Dividendos de: conta corrente/poupança, títulos, CDs, investimentos em corretoras?  

(Formulários 1099-INT, 1099-DIV)
5. Restituição de impostos estaduais/municipais? (Formulário 1099-G)
6. Renda de pensão alimentícia?
7. Pagamentos como autônomo (tais como dinheiro vivo por serviços prestados, pequenos negócios)?  

(Formulário 1099-MISC)
8. Lucro (prejuízo) de venda de ações, títulos ou imóveis (inclusive sua casa)? (Formulário(s) 1099-S, 1099-B)
9. Auxílio doença (como pagamentos do seguro ou indenização por acidente ou doença)? (Formulários 1099-R, W-2)
10. Distribuição de pensão, anuidades e/ou IRA? (Formulário 1099-R)
11. Auxílio desemprego? (Formulário 1099-G)
12. Benefícios de Aposentadoria dos Ferroviários ou do Social Security? (Formulários SSA-1099, RRB-1099)
13. Receita (prejuízo) de aluguel de imóvel?
14. Outra receita: (jogos, loteria, concurso, prêmios, remuneração de jurado, etc.) Especifique:  

(Formulários W-2 G, 1099-MISC)

Sim  Não  Não sei
Parte V. Eventos da vida – Em 2011, você (ou seu cônjuge) 

1. Teve uma conta de poupança saúde? (Formulários 5498-SA, 1099-SA, W-2 com o código W na caixa 12)
2. Teve dívida de hipoteca ou de cartão de crédito cancelada/perdoada pelo financiador? (Formulário 1099-C) 
3. Comprou, vendeu sua casa ou teve excussão da hipoteca? (Formulário 1099-A)
4. Perdeu o direito ao abatimento fiscal (EIC) em um ano anterior? Se Sim, em que ano-base? 
5. Comprou e instalou produtos residenciais de eficiência energética? (janelas, calefação, isolamento térmico, etc.)
6. Morou em área que foi afetada por desastre natural? Se Sim, onde?  
7. Recebeu o incentivo para compra da primeira casa própria em 2008?
8. Pagou juros de crédito educativo? (Formulário 1098-E)
9. Enviou pagamentos trimestrais do imposto ou aplicou a devolução do ano anterior na declaração de 2011?  

Caso positivo, qual o valor?
10. Frequentou a escola em regime integral? (Formulário 1098-T)
11. Adotou uma criança?
12. Declarou o imposto de renda federal de 2010 contendo uma “compensação subsequente de prejuízos  

de capital” no Formulário 1040, Anexo D?
Fundo para campanha das eleições presidenciais: (seu imposto ou devolução não mudará se você assinalar 
esta caixa.) Marque aqui se você ou seu cônjuge que está fazendo a declaração conjunta de imposto,  
deseja alocar $3 para este fundo  Você  Cônjuge



Agradecemos pelo preenchimento deste formulário.
Entregue este formulário ao voluntário credenciado, para a preparação da sua declaração de imposto.

PARE AQUI!
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Se você tem direito a receber restituição, quer que o valor seja depositado diretamente em sua conta?
Se você tem direito a receber restituição, quer receber informações sobre a aquisição de títulos da  
dívida pública federal dos EUA?
Se você tem direito a receber restituição, quer receber informações de como dividir este valor entre  
diferentes contas?
Se você tem um saldo a pagar, quer efetuar o pagamento diretamente de sua conta bancária?

Aviso sobre a Lei de Desburocratização
A Lei de Desburocratização requer que o IRS exiba o número de controle OMB em todas as solicitações de informações públicas. 
O Número de Controle OMB para este estudo é 1545-1964. Se você tiver comentários sobre as estimativas de tempo relacionadas 
a este estudo ou sugestões para simplificar o processo, escreva para Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating 
Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224.

Informações e perguntas adicionais relacionadas à preparação de sua declaração 

  Sim    Não
  Sim    Não

  Sim    Não

  Sim    Não

Comentários adicionais:

Muitos sites de preparação gratuita de imposto de renda operam recebendo verbas por doação. Os dados das próximas perguntas 
poderão ser utilizados por este site para solicitar doações. Suas respostas serão utilizadas apenas para fins estatísticos.
Além do inglês, que língua é falada na sua casa? 
Você ou algum membro de sua residência é considerado inválido?  Sim  Não

Se você tem alguma restituição a receber ou saldo a pagar:
• Pergunte ao preparador sobre Depósito Direto na Conta. É a maneira mais rápida e fácil para receber a sua restituição de 

imposto. Uma declaração eletrônica resulta em uma devolução rápida. Os contribuintes que combinam arquivo eletrônico (e-file) 
e Depósito Direto na Conta poderão receber suas restituições em menos de 10 dias.

• Pergunte ao seu preparador sobre a aquisição de títulos da Série I da divida pública federal dos EUA (Series I U.S. Savings 
Bonds) com parte ou com o total de sua restituição. Esses títulos são uma forma segura de investir no futuro. Adquira os títulos 
em valores múltiplos de $50 para você ou terceiros, e ganhe juros por um período de até 30 anos.

Seus Direitos Civis são protegidos: a Receita Federal dos Estados Unidos tem como missão fornecer serviços da mais alta 
qualidade aos seus contribuintes, ajudando-os a entender e cumprir suas responsabilidades fiscais, e aplicando a lei tributária 
com integridade e justiça para todos. Em nenhuma circunstância, a Receita Federá irá tolerar a discriminação por parte de seus 
funcionários, concessionários, contratados e/ou subcontratados. NINGUÉM será excluído de participar, terá benefícios negados 
ou será sujeito a discriminação em virtude de raça, cor, sexo, cidadania original, incapacidade, represália ou idade em programas 
ou atividades financiadas pelo Ministério da Fazenda - Receita Federal dos EUA. A pessoa que acreditar estar sendo discriminada 
em virtude de sua raça, cor, sexo, cidadania original, incapacidade, represália ou idade em programas ou atividades que recebem 
assistência financeira (p.ex., clínicas para pessoas de baixa renda, consultoria de impostos para idosos) dessa entidade, poderá 
enviar uma reclamação por escrito para: National Headquarters;Office of Equity, Diversity & Inclusion; Internal Revenue Service; 
Attn: Director, Civil Rights Division (External Civil Rights Team); 1111 Constitution Ave., NW Room 2422; Washington, DC 20224.
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Seção B. A ser preenchida pelo preparador voluntário credenciado

Lembrete: Você é o vínculo entre as informações do contribuinte e uma 
declaração de renda correta. Verifique se as informações nas pág. 1, 2 e 3 estão 
completas. Todas as perguntas deverão ser discutidas com o contribuinte e as 
perguntas marcadas com “Não sei” devem ser mudadas para “Sim” ou “Não”.

A ser preenchido pelo Voluntário Credenciado somente se as pessoas 
estiverem listadas na Parte II, pergunta 2 
Marcar se as pessoas estão listadas na Parte II, pergunta 2 

Lembrete
Use a Publicação 4012, Volunteer Resource Guide e a Publicação 17, 
Your Federal Income Tax como base para suas determinações sobre 
legislação fiscal.

Seção C. A ser preenchida pelo 
Revisor Credenciado de Qualidade

Confirme cada item após rever a 
declaração de renda e verificar que ela 
reflete a aplicação correta da lei fiscal às 
informações fornecidas pelo contribuinte.

1.  Seções A e B deste formulário estão 
preenchidas.

2.  ID, endereço e telefone foram verificados.

3.  Nomes, SSNs, ITINs ou EINs e datas 
de nascimento do contribuinte, 
cônjuge e dependentes conferem com 
a documentação de apoio.

4.  O contribuinte definiu corretamente seu 
status como declarante.

5.  Isenções pessoais e de dependentes 
estão registradas corretamente na 
declaração.

6.  Todas as receitas dos documentos de 
apoio e registradas na Seção A, Parte III 
constam da declaração.

7.  Os ajustes da receita estão relatados 
corretamente.

8.  Dedução padrão, adicional ou 
itemizada estão corretas.

9.  Todos os créditos estão corretos.

10.  Os recolhimentos na fonte constantes  
dos Formulários W-2,1099 e 
Pagamentos Trimestrais de IR 
estão relatados corretamente.

  Todas as questões acima relativas à lei 
tributária foram abordadas e feitas as 
mudanças necessárias. 

  Se selecionou Depósito Direto ou Débito, 
o número da conta corrente/poupança 
e o número identificador do banco 
correspondem à documentação de apoio.

  O SIDN e EFIN corretos estão indicados 
na declaração.

4.  O contribuinte pagou mais da metade do sustento de 
cada uma das pessoas listadas na Parte II, Pergunta 2? 
Se positivo, qual delas:

NãoSim
N/A

5.  O contribuinte pagou mais da metade do custo de 
manter uma casa para alguma das pessoas na Parte II, 
Pergunta 2? Se positivo, qual delas:

Sim Não

3.  Alguma das pessoas listadas na Parte II, Pergunta 2, 
pagou por mais de 50 % de seu próprio sustento?  
Caso positivo, qual(ais) delas:

Sim Não

2.  Alguma das pessoas listadas na Parte II, Pergunta 2, foi 
considerada totalmente e permanentemente inválida? 
Caso positivo, qual delas:

Sim Não

1.  Alguém mais pode declarar alguma das pessoas listadas 
na Parte II, Pergunta 2, como dependente na declaração? 
Caso positivo, qual delas:

Sim Não

Observações adicionais do preparador da declaração de imposto de renda: 
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