
Um novo crédito fiscal para trabalhadores  
de Washington 

Quem é elegível para receber o crédito de imposto?
Os indivíduos e as famílias que atenderem a todos os 
requisitos a seguir serão elegíveis para receber o crédito 
de imposto para famílias com renda do trabalho:

• Ter morado em Washington por pelo menos 183 dias.

• Ter pelo menos 25 anos e menos de 65 anos OU ter 
um filho elegível em 2022.

• Ter enviado uma declaração de imposto federal em 
2022 com um Social Número de Segurança (SSN) ou 
um Contribuinte Individual Número de Identificação 
(ITIN).

•  Ser elegível para solicitar Crédito de Imposto de Renda 
Federal sobre sua declaração de imposto de 2022.

  – Acesse www.irs.gov/eitc para saber mais.

• Atender a certos requisitos de renda (consulte a 
tabela).

Qual valor as pessoas e famílias receberão de volta?
O Crédito de imposto para famílias com renda do 
trabalho depende do número de filhos elegíveis 
e nível de renda. O crédito mínimo é de US$ 50, 
independentemente do número de filhos elegíveis. 
Consulte a tabela para verificar as estimativas baseadas 
nos limiares de elegibilidade de renda em 2022.

O Crédito de imposto para famílias com renda proveniente do trabalho pode chegar até 
US$ 1.200 para pessoas e famílias que atenderem a certos requisitos de elegibilidade.

CRÉDITO DE IMPOSTO PARA FAMÍLIAS COM RENDA DO TRABALHO

Inscrições abertas a partir de 1 de fevereiro de 2023  
e aceitas até 31 de dezembro de 2023.

Para ter acesso a mais informações ou se cadastrar para 
receber atualizações, acesse nosso website:  
WorkingFamiliesCredit.wa.gov ou ligue para 360-763-7300.

Número 
de filhos 
elegíveis

A renda do solicitante deve 
ser inferior aos valores 

abaixo
Solteiro(a) Casado(a)  

(rendas somadas)

Valor 
máximo de 

crédito

0

1

2

3  
ou mais

US$ 16.480

US$ 43.492

US$ 49.399

US$ 53.057

US$ 22.610

US$ 49.622

US$ 55.529

US$ 59.187

US$ 300

US$ 600

US$ 900

US$ 1.200

O que são os limiares de renda?
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https://workingfamiliescredit.wa.gov
http://www.irs.gov/eitc
https://WorkingFamiliesCredit.wa.gov

