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Consentimento do Contribuinte VITA/TEC Virtual

No. OMB
1545-2222

Este formulário é exigido sempre que a declaração de imposto de renda for preenchida e/ou revisada em um ambiente não presencial,
ou seja, virtual. O site deve explicar ao contribuinte o processo que usará para preparar a declaração de imposto de renda. Se for o
caso, os contribuintes também devem ser informados sobre todos os procedimentos e riscos associados, caso suas informações
sejam transferidas de um site para outro (usando o processo C ou D).

Parte I - A ser preenchida pelo site de Ajuda Voluntária para Imposto de Renda/Orientação de Imposto para
Terceira Idade (sigla em inglês VITA/TCE):
Nome do site principal/de admissão
Endereço do site (rua, cidade, estado, CEP)

Número de identificação do site (SIDN)

Nome do coordenador do site

Nome do contato do site

Telefone de contato do site

Este site usa o(s) seguinte(s) métodos virtual(is) para preparar sua declaração de imposto de renda:
A. Plano de Contingência VITA/TCE Temporário: este site usa um processo de redistribuição temporária para eventuais
quedas do sistema de internet, interrupções de software, ou indisponibilidade de preparadores certificados/revisores de
qualidade no site.
B. Site de redistribuição: este site usa um processo de redistribuição incluindo um site que mantém as informações pessoais de
identificação (números de seguridade social, formulários W-2, etc.) para preparar a declaração do imposto no mesmo site,
porém mais tarde. Neste processo você voltará ao mesmo site para fazer a revisão da qualidade e/ou assinar a declaração
preenchida. O site explicará o método a ser usado para contatar-lhe caso seja necessário mais informações para preparar e/ou
revisar a declaração.
C. Site de Admissão mais Site de Preparação da Declaração e/ou Site de Revisão: este método inclui o contribuinte deixar as
informações de identificação pessoal (número de seguridade social, Formulário W-2 e outros documentos) no site para
preparar e/ou revisar a declaração em um outro site. Neste processo, as informações da declaração de IR do contribuinte
podem ser enviadas para um outro local por um ou mais dos seguintes motivos: entrevista com o contribuinte, preparação da
devolução ou revisão das informações. O contribuinte voltará ao site de admissão para fazer a revisão de qualidade ou para
assinar a declaração preenchida. Se necessário, o site explicará o método que usará para contatar o contribuinte, caso sejam
necessárias mais informações durante a preparação ou revisão da declaração.
Suas informações pessoais serão transferidas para o outro local via:
E-mail
Fax
Correio
Outro (explicar)
D. Outro método aprovado (explicar)
Informações de contato do site (informação do site, se conhecido, que receberá as informações dos contribuintes para
preparar e/ou revisar a declaração de IR)
Endereço do site (rua, cidade, estado, CEP)

SIDN

Nome do coordenador do site

Nome do contato do site

Telefone de contato do site
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A página dois deste formulário será mantida no site com todos os demais documentos exigidos.
Parte II: O Processo:
Durante o Processo de Admissão você precisará:
• Assinar este Formulário 14446.
• Preencher o Formulário 13614-C, Folha de Admissão/Entrevista e Revisão de Qualidade.
• Ter em mãos as informações/documentos necessários para preparar corretamente a declaração de IR.
o Seu documento de identidade com foto, e do cônjuge (se for o caso).
o Formulários W-2, 1099 e/ou qualquer outro comprovante de rendimento, despesas e eventos da vida relacionados no Formulário
13614-C.
o Cartões de seguridade social (ou outros documentos aceitáveis que comprovem a seguridade social) ou números de
identificação de contribuintes, seu e do cônjuge e dependentes (se aplicável).
o Quaisquer outros documentos necessários para preparar a declaração corretamente.
• Participar de uma entrevista com o voluntário para rever todas as informações fornecidas no Formulário 13614-C, garantindo que o
preparador tenha tudo que precisará para preparar a declaração de IR.
Durante o Processo de Preparação da Declaração:
• Se necessário, você será contatado para fornecer informações adicionais. Se isso ocorrer, siga os planos usados para contato a fim
de assegurar que contatará o site correto e que eles discutirão as informações da sua declaração.
• Se o preparador tiver tudo que foi exigido para preparar a declaração, você não será contatado até que a declaração esteja
preenchida.
Durante o Processo de Revisão você (e seu cônjuge, se for o caso) deverá:
• Participar no processo de Revisão da Qualidade.
• Rever a declaração preenchida para assegurar que os nomes, números de seguridade social, endereço, informações bancárias,
rendimentos e despesas estão corretos. Isto é importante porque você e seu cônjuge (se aplicável) são os responsáveis pelas
informações na declaração.
• Assinar o Formulário 8879, a autorização para assinar e-file do IRS, após conclusão da revisão da declaração.
Parte III: Consentimentos do Contribuinte:
Solicitação para revisar a exatidão da declaração de IR:
• Para assegurar que você recebe serviços de qualidade e uma declaração de IR preparada corretamente no site de voluntários, os
funcionários do IRS selecionam aleatoriamente alguns sites de preparação gratuita de declaração de IR para análise. Se
identificarem erros, o site fará as correções necessárias. O IRS não mantém informações pessoais da sua declaração revisada e isto
possibilita que eles classifiquem a precisão dos programas VITA/TCE para preparar a declaração de imposto de renda. Se não
quiser que a sua declaração seja incluída no processo de revisão, isto não afetará os serviços que o site lhe proporciona. Se o site
que preparar sua declaração for selecionado, você consente que sua declaração de IR seja revisada por um funcionário do IRS?
Sim

Não

Solicitação para usar o Processo Virtual de VITA/TCE:
• Se você concordar que sua declaração de IR seja preparada e seus comprovantes sejam avaliados pelo processo acima, será
necessário assinar este documento. Ao assinar esse documento você concorda com os procedimentos estabelecidos acima para
preparar sua declaração de imposto de renda. (Se esta é uma declaração em conjunto, os dois cônjuges devem assinar e datar este
documento.) Se optar por não assinar este formulário, não poderemos preparar sua declaração neste momento.

Nome em letras de forma
Data de nascimento

Nome do cônjuge em letras de forma (se declarar em conjunto)
Os quatro últimos dígitos do seu
Social Security/Número ITIN

Assinatura
Data

Os quatro últimos dígitos do seu Social
Security/Número ITIN

Assinatura
Telefone

Data

E-mail
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Data de nascimento

Telefone

E-mail
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