Como prepare sua declaração de imposto de
renda de não residente nos EUA com Sprintax
Quem deve preencher formulários fiscais para a
temporada fiscal de 2019?
Se você esteve fisicamente nos EUA com um visto do tipo “J” em qualquer momento entre 1 de janeiro
e 31 de dezembro de 2019, é obrigado a enviar o formulário Form 8843, para a receita dos EUA ou IRS
(Internal Revenue Service), mesmo se você não teve renda. Se você recebeu algum pagamento na
temporada fiscal de 2019, deve apresentar uma declaração de imposto federal junto ao IRS,
obrigatoriamente por lei. A não apresentação da declaração de imposto de renda federal viola os
regulamentos do IRS e poderá impedi-lo de retornar aos EUA com quaisquer vistos no futuro.
Dependendo das circunstâncias individuais, você também pode precisar apresentar uma declaração
de imposto estadual.

Prazo para apresentação da declaração:
15 de abril de 2020 é o último dia para residentes e não-residentes que tiveram renda nos EUA em
2019 apresetarem suas declarações de impostos federais. Devido ao contexto criado pela pândemia
de COVID-19, este prazo foi extendido, passado do dia 15 de Abril para 15 de Julho.

Residente ou não-residente para fins fiscais Federais:
Geralmente, a maioria dos professores J-1, participantes de Work and Travel, estagiários J-1,
conselheiros de acampamento J-1 e Au Pairs J1 são considerados não-residentes para fins fiscais.Os
vistos J acima são automaticamente considerados não-residentes por 2 dos últimos 6 anos nos EUA.
Se você esteve/estiver nos EUA há mais de 2 anos nos últimos 6 anos, o Teste de presença substancial
determinará seu status residência fiscal.
Como aplicar:
Fizemos uma parceria com a Sprintax para fornecer a você uma
ferramenta de preparação de impostos fácil de usar, desenvolvida
especialmente para não-residentes nos EUA.
Após o login na Sprintax, você deve responder algumas perguntas sobre o
tempo que você passou nos Estados Unidos e seu status migratório nos
últimos anos. A Sprintax determinará assim seu
Copyright © 2020 | Sprintax.com | All rights reserved.
757 3rd Ave, 20th Floor NewYork, NY. 10017 USA | www.sprintax.com

NONRESIDENT TAX PARTNER

status fiscal. Se determinar que você é um "estrangeiro não-residente" (NRA) para fins fiscais federais,
poderá continuar a responder a uma série de perguntas guiadas. A Sprintax irá preencher e gerar os
formulários necessários para imprimir, assinar e enviar para o IRS (Internal Revenue Service). Se
determinar que você é um estrangeiro residente para fins fiscais federais, não poderá continuar usando
a ferramenta.

Guia passo-a-passo para preenchimento dos formulários de Não-residente (F e J)
1. Reúna os documentos que você pode precisar para o Sprintax
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2. Crie uma conta Sprintax:
Você pode criar uma conta de usuário visitando o site da Sprintax e criando um UserID e senha ou, se
você já possui uma conta na Sprintax, pode efetuar login usando suas credenciais existentes.

3. Siga as instruções da Sprintax
Se você não teve renda nos EUA: a Sprintax gerará um formulário 8843 preenchido para você e para
cada um de seus dependentes (se houver).
Se você teve renda nos EUA: a Sprintax gerará seus "documentos de declaração de impostos",
incluindo um 1040NR-EZ ou um formulário mais longo 1040NR, dependendo das circunstâncias.

4. (Somente com renda nos EUA) Se necessário, preencha sua declaração de imposto
estadual
Depois de terminar sua declaração federal, a Sprintax informará se você precisa fazer uma declaração
fiscal estadual. Nesse caso, eles oferecem a opção de usar a Sprintax por uma taxa adicional. No
entanto a escolha é sua, poderá usar o serviço ou fazer a declaração de imposto estadual por conta
própria.

5) Envie seus formulários federais e / ou estaduais preenchidos para o IRS e / ou as
autoridades fiscais estaduais
Lembre-se de ler as instruções para envio fornecidas pela Sprintax. Se você tiver dependentes, cada
um deverá enviar seu 8843 em um envelope separado.

Precisa de suporte Sprintax?
Se precisar de ajuda ao usar a Sprintax, entre em contato com eles:
Ajuda via Chat ao vivo 24/7
Consulte as FAQ (perguntas frequentes no site)
Ou escreva para hello@sprintax.com
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Vídeos e Blog informativo sobre impostosda Sprintax:
Você pode acessar o canal da Sprintax no YouTube, há vários vídeos sobre impostos para não-residentes
esclarecendo tudo sobre o uso da Sprintax sobre impostos para não-residentes. Há também o Blog da
Sprintax que aborda tópicos relacionados a impostos e pode ser útil para você.

AVISO LEGAL: Nossa Empresa/Instituição NÃO está autorizada a ajudar não-residentes com qualquer
preparação de formulários de impostos de renda ou outras questões relacionadas a impostos. As
informações fornecidas destinam-se a seu benefício. Quaisquer perguntas ou preocupações devem ser
direcionadas à Sprintax, um preparador de impostos credenciado ou um escritório do IRS.
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