
INFORMAÇÕES DE CONTATO
www.mystreetcred.org

(617) 414 - 5170

info@mystreetcred.org
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Inscreva-se para receber SMS da StreetCred e obter mais informações sobre impostos e suas �nanças! 
Envie uma mensagem de texto com a palavra “��������” para o número ������������ e junte-se a nós! 

Ao enviar uma mensagem de texto para a StreetCred, você concorda em receber mensagens promocionais de forma 
automática. Este contrato não é uma condição de qualquer compra ou obrigação. Você poderá receber de 2 a 4 
msgs/mês. Responda PARE para interromper ou AJUDA para obter assistência. Taxas para envio ou informações 
podem ser aplicadas.

A StreetCred fornece declaração de imposto de renda GRATUITA 
certi�cada pela Receita Federal

Ajudamos famílias que ganham menos de USD 73.000 por ano.
Podemos ajudá-lo na declaração de seu imposto de renda para entrega no local, atendimento presencial 

ou online.
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ONDE: no endereço: 850 Harrison Ave, Yawkey 
Building, Floor #6, Boston, MA 02118 

Acesse a página: 
https://streetcredbmc.schedulista.com 
para agendar o atendimento presencial

Horário de funcionamento: 
Segunda-feira, das 12h às 20h
Quinta-feira, das 16h às 20h
Sábado, das 9h às 13h

Para fazer a declaração de seu imposto de renda online 
utilizando o nosso portal portal online, acesse a página:
 
http://www.getyourrefund.org/streetcred-site

Após fazer o upload de todos os documentos
necessários, um de nossos especialistas certi�cados pela 
Receita Federal entrará em contato por e-mail ou telefone.

*O processo normalmente leva de 5 a 10 dias ����	
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*Método de entrega local no BMC:	Depois de reunir todos os 
documentos necessários para apresentar a sua declaração de
 imposto de renda, você pode ir ao BMC e falar com um 
especialista certi�cado pelo IRS que fará o upload de todos 
os seus documentos para o nosso portal online e um 
especialista online emitirá sua declaração de imposto de 
renda.
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 https://www.taxes.mystreetcred.org/materials

ASSISTÊNCIA TRIBUTÁRIA GRATUITA


