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IMPORTANTE 

Não corra o risco de perder o seu seguro de saúde ConnectorCare! 

10 de outubro de 2016 

Recebeu algum seguro de saúde gratuito ou de baixo custo através da Health Connector de 

Massachusetts (incluindo o ConnectorCare) durante algum mês em 2015?   

Se recebeu algum seguro de saúde gratuito ou de baixo custo (incluindo o ConnectorCare) em 

2015, só pode voltar a recebê-lo em 2017 se apresentar os seus impostos federais de 2015.  Tal 

deve-se ao facto de o seu seguro de saúde de 2015 ter sido pago com um Advance Premium Tax 

Credit (Crédito de Impostos Avançado Premium).  

Como sei se recebi um Advance Premium Tax Credit em 2015?  

 A sua companhia de seguros enviou-lhe um cartão do seguro de saúde com o nome 

“ConnectorCare”
 
impresso.
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 Em janeiro de 2016, o Health Connector de Massachusetts enviou-lhe um formulário 

1095A. O formulário informa-o sobre a quantia do Advance Premium Tax Credit pago à 

sua companhia de seguros em 2015. 

 Você enviou o reembolso dos impostos em 2015 e o IRS escreveu-lhe a comunicar que 

tem de enviar o formulário 8962 para "regularizar" a quantia do Advance Premium Tax 

Credit que o governo pagou à sua companhia de seguros, ou  

 Não enviou o reembolso de impostos em 2015. Em setembro de 2016, o IRS escreveu-lhe 

a comunicar que você recebeu um Advance Premium Tax Credit em 2015 e que ainda 

não enviou o seu reembolso dos impostos federais de 2015. 

O que posso fazer para receber o Advance Premium Tax Credit em 2017?  

Envie o seu reembolso dos impostos federais de 2015 e o formulário do IRS 8962, e notifique o 

Connector que enviou os seus formulários. Eles irão, então, decidir se você pode receber o 

Advance Premium Tax Credit em 2017. Envie o seu reembolso dos impostos federais de 2015 o 

mais depressa possível para não ter de pagar o custo total da cobertura do seu seguro em 2017.  

Posso ter ajuda para o reembolso de impostos de 2015? 

Sim. Veja as informações sobre ajuda nos impostos que se encontram na parte de trás ou vá a estes 

websites: https://www.mahealthconnector.org/taxes/filing-taxes-late  

https://www.irs.gov/uac/newsroom/resources-to-help-you-prepare-your-tax-return-and-resolve-tax-

disputes 
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 As pessoas com QHP e Advance Premium Tax Credit, mas sem ConnectorCare, também têm de apresentar um 

reembolso dos impostos federais de 2015. 

https://www.mahealthconnector.org/taxes/filing-taxes-late
https://www.irs.gov/uac/newsroom/resources-to-help-you-prepare-your-tax-return-and-resolve-tax-disputes
https://www.irs.gov/uac/newsroom/resources-to-help-you-prepare-your-tax-return-and-resolve-tax-disputes
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Como envio o meu reembolso dos impostos federais de 2015 e recebo ajuda para pagar o meu 

seguro de 2017? 

 Reúna informações que pode precisar para preencher os formulários dos impostos de 2015. 

Irá precisar das informações contidas no formulário 1095A que o Connector lhe enviou. Se já não 

tem o formulário 1095A de 2015, contacte o Connector e solicite uma cópia através do 877-623-

6765 

 Envie o seu reembolso dos impostos de 2015 e o formulário 8962 sozinho ou com ajuda 

o Se está a realizar o envio sozinho, encontre programas online gratuitos no website 

do IRS ou compre um software comercial. 

o Obtenha ajuda de algum voluntário em preparação de impostos. Consulte o website 

do IRS para obter ajuda gratuita na preparação dos impostos através do código postal. 

Contudo, a maioria dos programas de voluntários só estão disponíveis de finais de janeiro 

até 15 de abril. Se algum assistente de registo o ajudou, verifique novamente se eles estão 

a par dos recursos voluntários na sua comunidade. 

o Obtenha ajuda gratuita de uma empresa voluntária para pessoas com baixo 

rendimento.  

 Greater Boston Legal Services Low Income Tax Clinic 

Endereço: 197 Friend Street, Boston, MA 02114 

Telefone: 800-323-3205; 617-371-1234 

 Legal Services Center of Harvard Law School LITC 

Endereço: 122 Boylston Street, Jamaica Plain, MA 02130 

Telefone: 866-738-8081; 617-522-3003 

 Springfield Partners LITC 

Endereço: 721 State Street, Springfield, MA 01109 

Telefone: 413-263-6500 

 Bentley University Low Income Taxpayer Clinic 

Endereço: 175 Forest Street, MOR 133, Waltham, MA 02452 

Telefone: 800-273-9494; 781-891-2083 (nº de telefone geral) 

o Obtenha ajuda de algum profissional em preparação de impostos. 

 Informe o Connector que enviou e regularizou os seus impostos federais de 2015 

o Contacte o Connector através do 877-623-6765. Informe-os que pretende comunicar uma 

alteração.  

o Se trabalhou com um assistente de registo, peça-lhe para o ajudar a comunicar uma 

alteração, ou 

o Poderá conseguir comunicar uma alteração acedendo à sua conta online e atualizando a 

sua informação. 

 Depois de comunicar a alteração, o Connector deverá decidir se pode receber um crédito de 

impostos avançado em 2017.  

o Se ainda assim não conseguir obter um crédito de impostos em 2017, dirija-se novamente 

ao seu assistente de registo ou use o seu programa local de serviços legais para obter 

ajuda. 

www.MassLegalHelp.org/find-legal-aid  

Para fazer comentários sobre este folheto, envie um email para vpulos@mlri.org ou nlorenz@gbls.org 
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