
 
 

Se você ganhou dinheiro nos Estados Unidos, talvez você tenha que fazer uma declaração de imposto de renda, mesmo que você não tenha 
um número de seguro social.  Este artigo vai lhe mostrar como fazer uma declaração de imposto de renda, caso você não tenha um número 
de seguro social e não seja elegível para receber um. 

Quero fazer uma declaração de imposto de renda, mas não tenho um número de seguro social.  O que devo 
fazer? 

Se você não tem um número de seguro social, você deve preparar a sua declaração de imposto de renda e solicitar um número de 
identificação fiscal do contribuinte para pessoa física ou indivíduo, conhecido como ITIN (sigla em inglês). Um ITIN é um número com nove 
dígitos que o IRS (Serviço da Receita Federal) pode dar para as pessoas que não têm um número de seguro social e não são elegíveis para 
receber um. Isso significa que, se o seu status imigratório lhe permite solicitar um número de seguro social, então você não pode obter um 
ITIN. Entretanto, se o seu status imigratório não lhe permite obter um número de seguro social, então você pode obter um ITIN.  

O único propósito do ITIN é ajudar você a apresentar uma declaração de imposto de renda federal para o IRS. Um ITIN: 

 não lhe dá autorização para trabalhar nos Estados Unidos; 
 não modifica o seu status imigratório; 
 não lhe qualifica para receber ajuda do sistema de previdência social americano ou um crédito de imposto de renda.

Por que eu deveria ter um ITIN? 

Os benefícios de ter um ITIN podem ou não estar relacionados aos impostos. Os benefícios do ITIN relacionados aos impostos são: 

 Se você ganhou dinheiro, pode ser ilegal não apresentar uma declaração de imposto de renda. 
 É a única forma que você tem para apresentar uma declaração de imposto de renda, se o seu status imigratório está irregular. 
 Pode lhe permitir solicitar uma restituição de imposto de renda do IRS. 
 Pode lhe permitir solicitar do IRS o crédito fiscal por ter dependente menor. 
 Pode lhe permitir apresentar uma declaração de imposto de renda conjunta com seu/sua esposo/a. 
 Pode lhe permitir obter isenção de imposto de renda devido a filhos menores de idade. 

Os benefícios do ITIN que não estão relacionados a impostos são: 

 Pode lhe ajudar a provar que você tem um bom caráter moral e que você esteve presente nos Estados Unidos, caso você obtenha o 
direito de solicitar um status de imigrante. 

 Pode lhe permitir abrir uma conta bancária em alguns bancos. 

Como que eu solicito um ITIN? 

Existem três requisitos básicos para se solicitar um ITIN. 

1. O primeiro é preencher o formulário do IRS conhecido como IRS Form W-7.  O formulário W-7 tem uma página e demora uns 20 
minutos para completá-lo. As informações solicitadas nesse formulário são básicas como o seu nome, país onde você tem 
cidadania, seu endereço, e data e local de seu nascimento. Também é necessário que você identifique a razão pela qual está 
solicitando um ITIN.

2. O segundo requisito é apresentar uma declaração de imposto de renda válida. Provavelmente, o formulário que você vai usar do IRS 
é o 1040. Geralmente, não se pode solicitar um ITIN a menos que se envie para o IRS uma declaração de imposto de renda completa 
junto com o formulário W-7. 

3. O terceiro requisito é fornecer ao IRS documentos de identificação. O IRS requer que o documento ou conjunto de documentos que 
você enviar junto com a sua solicitação para obter um ITIN mostre o seu nome e fotografia e que estabeleça que você não é um 
cidadão/cidadã americano/a. Os tipos mais comuns de identificações aceitas pelo IRS são: um passaporte, uma carteira de 
motorista estrangeira, um cartão de identificação militar estrangeiro, um cartão de identificação de nacionalidade, ou uma certidão 
de nascimento. Se você estiver solicitando um ITIN para um menor de 14 anos, então você também poderá usar documentação 
escolar ou médica. Normalmente, você deve enviar os seus documentos de identificação originais ou cópias autenticadas pela 
agência que emitiu tal documento. Uma cópia autenticada é fornecida pela agência que emitiu o documento original e certifica que 
é uma cópia exata do documento original e contem um carimbo oficial da agência. Estes documentos serão devolvidos em 65 dias. 
Não se aceita cópias de documentos autenticados por um notário público. 

Continuação na página seguinte 

Números de Identificação Fiscal do 
Contribuinte Pessoa Física/Indivíduo 



Tenho outras opções se eu não quiser enviar meus documentos originais para o IRS? 

Em vez de enviar documentos originais, os solicitantes têm a opção de falar com um agente autorizado como certificador, Certifying 
Acceptance Agent (CAA), com os centros autorizados pelo IRS para fornecer assistência ao contribuinte, Taxpayer Assistance Centers (TACs), 
ou com os centros para a assistência voluntária na preparação do imposto de renda anual, Volunteer Income Tax Assistance (VITA) Centers,  
aonde haja agentes autorizados, CAA, para eles poderem certificar que revisaram e autenticaram o original ou a cópia certificada do 
documento de identificação. No entanto, você ainda terá de enviar por correio a documentação dos dependentes. 

Quando devo solicitor um ITIN? 

Você deve solicitar um ITIN tão logo esteja pronto para apresentar a sua declaração de imposto de renda federal. Você pode solicitar um ITIN 
a qualquer época do ano. Entretanto, se a declaração de imposto de renda que você anexar à sua solicitação para obter um ITIN for 
apresentada depois do prazo de entrega, então talvez você fique devendo um dinheiro extra para o IRS. 

Para onde devo enviar a minha solicitação para obter um ITIN e a declaração de imposto de renda? 
Porque a sua declaração de imposto de renda será um anexo da sua solicitação para obter um ITIN, você não deve enviar a sua declaração de 
imposto de renda separadamente. Você deve enviar ambos, o formulário W-7 e a declaração de imposto de renda, juntos. 

Se você enviar a sua solicitação para obter um ITIN pelo correio americano, você deve enviá-la para: 

Internal Revenue Service 
ITIN Operations 
P.O. Box 149342 
Austin, TX 78714-9342 

Se você enviar a sua solicitação para obter um ITIN por correio expresso (serviço de um dia para outro), então você deve enviá-la para: 

Internal Revenue Service 
ITIN Operations  
Mail Stop 6090-AUSC  
3651 S. Interregional, HWY 35 
Austin, TX 78741-0000 

Quanto tempo demora para obter um ITIN? 

Depois de enviar a sua solicitação para obter um ITIN para o IRS, provavelmente levará pelo menos umas seis semanas para você receber um 
ITIN. (Durante a pandemia da COVID-19, pode mesmo chegar a levar de quatro a cinco meses). Um ITIN será emitido por um prazo de três 
anos. 

Posso conseguir ajuda para preparar uma solicitação para obter um ITIN? 
Pode. Provavelmente, a melhor maneira para conseguir ajuda para completar a sua solicitação para obter um ITIN é entrar em contato com a 
Low Income Tax Clinic (programa de assistência para contribuintes com baixa renda) da sua área ou ir diretamente ao escritório local do IRS. 
O IRS tem escritórios locais em todo o estado de Nova Jersey. Para localizar o escritório do IRS de Nova Jersey mais próximo, consulte o sítio 
www.irs.gov/help/contact-your-local-irs-office. Um escritório local do IRS pode lhe ajudar a completar o formulário W-7 do IRS, revisar os 
seus documentos de identificação e enviar a sua solicitação para o centro de processamento de solicitações de ITIN. 

Outra maneira de se obter ajuda é procurar uma pessoa ou organização que seja um agente autorizado do IRS, conhecido como “Acceptance 
Agent.” Esse agente autorizado foi treinado para ajudar as pessoas a solicitarem ITINs. Cuidado com os notários públicos! Eles podem 
anunciar que fazem esse tipo de serviço, mas podem não estar autorizados pelo IRS. Além disso, o agente autorizado do IRS provavelmente 
vai cobrar um honorário pelos serviços que prestar para você.  

Se eu solicitar um ITIN, o IRS vai me denunciar para as autoridades da imigração? 

Não. As leis de proteção da privacidade impedem que o IRS denuncie você para a imigração se você solicitou um ITIN. 

1-888-LSNJ-LAW
(1-888-576-5529) 

LSNJLAW℠, a linha direta gratuita para todo o estado dos Serviços Legais de Nova Jersey presta aconselhamento jurídico, informação e 
referências por telefone em casos civís para os habitantes de baixa renda em Nova Jersey. 

Pode obter mais informações sobre como apresentar a sua declaração de imposto de renda no nosso site, www.lsnjlaw.org. 
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