


SUMÁRIO

Introdução

Como fazer a doação do Imposto de Renda?

Pessoa Física e Pessoa Jurídica

Quando doar?

Passo a Passo

Conclusão



INTRODUÇÃO

Uma das obrigações de empresas e de cidadãos do Brasil é estar 
em dia com a declaração do Imposto de Renda (IR).

E, a partir desse compromisso, é possível, não somente, prestar 
contas junto à Receita Federal como também realizar uma ação 
solidária em favor da construção de uma sociedade mais justa. 

Como?

A partir da doação do IR! Essa opção tem sido uma fonte 
importante para a manutenção de diversos projetos e, 
consequentemente, da promoção de oportunidades, educação e 
bem-estar a milhares de vidas.

De maneira muito prática, essa modalidade de contribuição 
permite apoiar o crescimento de ações desenvolvidas por 
organizações sociais, melhorando indicadores em todas as 
regiões do país, pois enfrentam grandes e inúmeros desafios.

Para que entenda melhor, é importante esclarecer como esse ato 
pode se efetivar. A Receita Federal possibilita que pessoas físicas 
(PF) doem parte do tributo pago às instituições devidamente 
registradas e submetidas às comprovações do órgão.
São liberados dois percentuais de doação:



 Até 6% do imposto devido para os cidadãos que 
contribuíram mensalmente com as instituições sociais no ano-
calendário a ser declarado;
 Até 3% do tributo a ser quitado para os contribuintes 
que realizam a declaração no período anual (cujo fim é sempre o 
último dia útil do mês de abril).

Importante ressaltar que, em ambos os casos, só será permitida 
a doação ao escolher o modelo completo de declaração.

A instituição também valida a doação por pessoa jurídica (PJ). 
No entanto, o limite permitido é de 1%.

Em todas as situações (doações de PF e PJ) os valores da 
destinação são abatidos, o que significa dizer que, ao invés de 
destinar esse valor ao governo, a quantia será transferida para 
as entidades beneficentes escolhidas.

No entanto, para que seja possível essa transação, é necessário 
que a instituição filantrópica se enquadre nas regras das doações 
com incentivo tributário, como mencionamos acima.

Assim, com este e-book você compreenderá como concretizar 
essa doação nos dois formatos (pessoa física e jurídica) de um 
jeito descomplicado!

Boa leitura!



DOAR PELO IMPOSTO DE RENDA É SIMPLES

Sabe aquela história: muita gente sabe que é possível, mas 
poucos sabem como acontece na prática? Ela se encaixa bem 
para explicar a doação pelo Imposto de Renda. Com as nossas 
informações, você perceberá que é um processo muito fácil.

E toda essa praticidade se deu a partir de um fator determinante 
ocorrido em 2013: o programa gerador de declaração de 
Imposto de Renda passou a facilitar a doação, incorporando essa 
possibilidade dentro do sistema. Com essa facilidade, ficou mais 
prático entender qual valor é possível de ser deduzido do tributo 
devido e destiná-lo a uma entidade responsável!

INSTITUIÇÕES IDÔNEAS

Um aspecto que muita gente confunde é acreditar que toda e 
qualquer organização social está credenciada a receber esse 
tipo de doação. E isso não é verdade!

É preciso verificar se a entidade está registrada no Conselho 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim como, avaliar:

Histórico e tempo de atuação

Tipos de programas que são realizados

Locais de atuação da organização

Resultados das ações feitas pela entidade

Isso porque, ao doar durante a declaração, você não enviará o 
donativo diretamente para a entidade, mas sim para o órgão ao 
qual ele está submetido (Fundo da Criança e do Adolescente, para 
as instituições federais, e Conselho da Criança e do Adolescente, 
para as instituições estaduais e municipais).



PESSOA FÍSICA

A doação por pessoa física, como mencionamos no capítulo 
anterior, pode ser feita diretamente no programa que fará a 
declaração do Imposto de Renda. E fique tranquilo, pois você 
poderá concluí-la mesmo que haja imposto a pagar ou a restituir.

No primeiro caso, o valor já antecipadamente doado para a 
instituição beneficente será abatido da quantia de Imposto de 
Renda que você teria de pagar. Por isso, é necessário guardar os 
comprovantes, caso o fisco conteste a veracidade da informação 
(pois, a primeiro momento, apenas cita-se sobre o ato da doação, 
sem ter que enviar comprovante).

Já quando houver restituição do IR, o donativo será descontado 
do valor devolvido (sendo este corrigido pela taxa Selic até a 
data do lote de restituição) pelo fisco.

E o melhor: o sistema calcula tudo para você!

PESSOA JURÍDICA

A doação por pessoa jurídica ao Fundo dos Direitos da Criança e 
Adolescente (que, igual a doação de pessoas físicas, repassará a 
quantia estipulada às entidades idôneas), seja para instituições 
de atuação federal, estadual ou municipal, poderá ser abatida 
direto do Imposto de Renda.

Para isso, o valor doado precisará corresponder, no máximo, a 
1% do IR a ser pago pela empresa à Receita Federal. É preciso 
ficar atento, também, que é vedado o abatimento como despesa 
operacional e a apuração do valor do IR adicional a pagar.



DOAÇÃO AO LONGO DO ANO

O contribuinte pode doar os recursos diretamente às entidades 
beneficentes durante o ano todo. Assim, na hora de efetuar 
a declaração de IR é necessário informar tais pagamentos no 
campo “Doações efetuadas” e, em caso de solicitação do fisco, 
comprová-las com os Recibos de Mecenato (recebido por 
você, a cada doação feita, ao ter solicitado por e-mail à própria 
instituição a qual ajudou).

Ao cumprir esse procedimento, o programa da Receita Federal 
indicará automaticamente os limites de dedução de acordo com 
o imposto devido ao contribuinte.

DOAÇÃO PELO PROGRAMA DA RECEITA FEDERAL

Outra alternativa é destinar o donativo a uma organização social 
a partir do próprio sistema de geração da declaração de IR. No 
entanto, nessa modalidade só é possível doar até 3% do imposto 
devido.

Para quem optar por esse meio, deve fazê-lo pelo campo 
“Doações diretamente na Declaração – ECA”, localizado no 
campo Fichas da Declaração do menu esquerdo. Ao clicar serão 
pedidas informações (tipo de fundo, Estado, cidade, valor e 
CNPJ) a serem conhecidas abaixo.

QUANDO DOAR?



PASSO A PASSO DE COMO FAZER A DECLARAÇÃO 
DE DOAÇÕES NO IMPOSTO DE RENDA

Antes de realizar sua declaração, é imprescindível que você tenha em mãos todos os seus documentos, além de guardar, por cinco 
anos, comprovações de gastos com saúde, educação e aluguel (todos devidamente identificados com os CNPJ e/ou CPF envolvidos 
nas transações), para solucionar qualquer situação de questionamento por parte da Receita Federal.

Agora vamos para a prática! Primeiramente, ao iniciar sua declaração, deve-se escolher entre criar uma nova declaração ou importar 
dados da declaração do ano anterior. Se escolher a segunda opção, uma nova janela permitirá buscar, em seu computador, o arquivo 
do ano passado – tendo, apenas, de realizar a atualização de alguns dados.

1º Passo: 

Nesta ficha o contribuinte 
deve incluir seus dependentes, 
ou seja, as pessoas as quais 
sustentou e/ou auxiliou 
de forma a caracterizar 
dependência durante o ano-
calendário de 2019, mesmo 
que por menos de 12 meses, 
incluindo casos de nascimento 
e falecimento.



2º Passo: 

Nessa ficha devem ser informados os alimentandos: detalhamento 
do quê e com quem o declarante efetuou despesas, como as de 
instrução e/ou despesas médicas.



3º Passo:

Neste passo deverão ser preenchidos os ganhos, a partir do detalhamento sobre os valores e as fontes de renda.



4º Passo: 

Nesta fase o contribuinte irá detalhar o valor de alguns tributos que já foram pagos no exercício financeiro da declaração, ou seja, refere-
se àqueles pagos a título de antecipação (como os impostos recolhidos na fonte). E que servirão como referencial para determinar a 
restituição ou a compensação.



5º Passo: 

Só precisa preencher esta ficha quem optou pela declaração pelo 
modelo completo (o qual permite a doação)!

Neste passo, o contribuinte deverá discriminar alguns gastos considerados dedutíveis. Por exemplo, doações já realizadas durante o 
ano, além de despesas com educação e saúde. Contudo, não podem ser deduzidos gastos com: uniforme, material e transporte escolar, 
elaboração de dissertação de mestrado, aquisição de livros, revistas e jornais, aulas particulares, aulas de música, dança, natação, 
ginástica, cursos preparatórios para concursos e vestibulares e aulas de idiomas.
Na imagem abaixo está um exemplo de pagamento:



6º  Passo: Bens e Direitos

Se o contribuinte optou por restaurar a declaração do ano anterior, assim que abriu o programa, esta ficha já aparece completa, então 
o único trabalho é atualizar.

Caso contrário, deverá o declarante informar os seus bens por completo. Para saber sobre outros itens, o contribuinte pode clicar em 
“Novo” e abrir o campo “Código” para ver os itens mais comuns, listados ali pela Receita.

No campo “Discriminação” devem constar todas as informações possíveis para a melhor identificação do bem, como a data de aquisição, 
os dados do vendedor e do comprador (nome/razão social e CPF/CNPJ) e o valor da transação. Se for alienado, é preciso informar 
dados da financeira e o valor da entrada. Deve ser informado ainda o custo de aquisição, ou seja, quando há financiamento, o valor dos 
juros não entra aqui.



7º  Passo: 

Dívidas e Ônus Reais
Nesta ficha entram financiamentos de imóveis, empréstimos no banco e parcelamentos, entre 
outros itens.



8º  Passo: 

Após optar pela declaração completa, clique na guia “fichas da declaração” e Doações Diretamente na Declaração - ECA.



9º  Passo: 

Clique no botão “novo” e observe as opções para doações para fundos federais, municipais e estaduais.



10º  Passo: 

Selecione o fundo municipal e coloque a doação destinada ao município de sua escolha.
A título de exemplo, vamos escolher o município de Comercinho.
O valor disponível para doação ficará especificado no canto direito da tela.



11º  Passo: 

Em seguida clique em “Ok” é verifique o preenchimento de todos os dados.



12º  Passo: 

No menu “imprimir” irá aparecer a opção DARF - Doações diretamente na declaração ECA.
Clique sobre está opção e imprima o DARF juntamente do DARFdo IRPF (são dois DARF´s).
Após o pagamento dos documentos de arrecadação, envie um e-mail do DARF com a doação para 
que assim a fundação receba a sua contribuição.



13º  Passo:

Após o preenchimento das 
informações, verifique se todos 
os documentos apresentados à 
Receita Federal foram enviados 
por completo.

Caso contrário, o sistema 
informará sobre alguma 
pendência, que deverá ser 
sanada com os comprovantes.

Caso seja de interesse do contribuinte, o mesmo, poderá destinar a parcela de 3% de seu imposto devido 
para organizações parceiras do ChildFund Brasil que, por meio de uma sólida experiência na elaboração 
e monitoramento de programas sociais, mobiliza pessoas para a transformação de vidas. Crianças, 
adolescentes, jovens, famílias e comunidades em situação de risco social são apoiadas para que possam 
exercer com plenitude seu exercer seu direito à cidadania. 

Por isso, pedimos a ajuda dos contribuintes para que possamos apoiar essa causa nobre como forma de 
tentar, cada vez mais, melhorar a sociedade em que vivemos.

Deve ser selecionada a opção da declaração completa, a doação não pode ser feita por quem optou pelo modelo simplificado.



CONCLUSÃO
 
Viu como é fácil ajudar cada vez mais pessoas com a doação do 
seu Imposto de Renda?

Dessa forma, você tem o poder de transformar o valor desse 
tributo em algo útil para ajudar a melhorar cada vez mais a 
sociedade. Esse donativo faz toda a diferença para ajudar a 
melhorar programas e ações de organizações sociais.

Se não sabe para qual entidade destinar sua doação do Imposto 
de Renda, escolha uma das parceiras do ChildFund Brasil, uma 
entidade de confiança, transparência e tradição na atuação 
mundial.

Com o objetivo de gerar mais sustentabilidade para elas 
disponibilizamos nas páginas seguintes algumas opções para 
você realizar a sua doação

SITE BLOG



Sobre o ChildFund

O ChildFund Brasil é uma agência internacional de 
desenvolvimento social que faz parte de uma rede 
presente em mais de 60 países. 

Atuamos há mais de 50 anos no Brasil promovendo projetos, em 
parceria com organizações locais, para superação da pobreza e 
desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens para que 
sejam capazes de liderar mudanças nas suas próprias vidas e de 
suas comunidades. 

Somos reconhecidos pela transparência e excelência em gestão. 
Estamos entre as 100 melhores ONGs do país, e fomos eleitos 
pelo segundo ano consecutivo como a melhor ONG brasileira 
para crianças e adolescentes pelo Instituto Doar.

+ 700 comunidades 
atendidas em 

6 estados 

+ 25 mil crianças 
apadrinhadas por 

estrangeiros e + 8 mil 
por brasileiros 

+ 40 mil crianças, 
adolescentes e jovens

+ 120 mil pessoas 
beneficiadas

Impacto Social no Brasi l



Associação  
futuro melhor 

OSP: 9805
Projeto: Profuturo (Ponte Social)
E-mail: profuturo.financeiro@outlook.
com 

Dados da Prefeitura Municipal

CNPJ: 23.300.061/0001-70
Banco do Brasil - AG: 3713-3 CC: 14280-8
E-mail: cmdcacavalcantegoias@outlook.com

Movimento de Ajuda  
Familiar de Ocara

OSP: 3724
Projeto: Cultura, arte e esporte como 
instrumento de inclusão social
E-mail: mafo-ocara@mafo-ocara.org.br

Dados do Fundo Estadual da Criança e do 
Adolescente - FECA

CNPJ: 14.761.583/0001-88
Banco do Brasil – AG: 0008-6   | CC: 25.861-X
E-mail: cedcaceara@yahoo.com.br

Associação Unidos  
para o Progresso

OSP: 1052
Projeto: Preservação da Cultura e  
Movimento Comunitário
Email: aupp8@hotmail.com

Dados da Prefeitura Municipal
Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Limoeiro do Norte - 
FMDCA

CNPJ: 16.741.905/0001-52
Banco do Brasil –AG:  2253-5 | CC: 39.417-3 
E-mail: cmdcalimoeiroce@yahoo.com.br

Lista de Organizações Parceiras do ChildFund Brasil 
com projetos aptos ao recebimento do Imposto de Renda

Centro de Apoio  
à Criança

OSP: 3392
Projeto: Cantos e Encantos  
da Cidadania
Email: ceacri@ceacri.org.br

Dados da Prefeitura Municipal

CNPJ: PMI - 07.387.509/0001-88
Banco do Brasil –AG: 3960-8 | CC: 8470-0
E-mail: gcontroleinterno9@gmail.com



Associação das  
Famílias do Pecém

OSP: 3394
Projeto: Orquestrando Sonhos
E-mail: asfap1779@yahoo.com.br 

Dados da Prefeitura Municipal

CNPJ: 21.602.353/0001-31
Banco do Brasil – AG: 2622-0 | CC: 25.090-2
E-mail: stds_sga@yahoo.com.br  

Projeto Semear Esperança  
de Carbonita

OSP: 4000
Projeto: Casinha de Cultura 
E-mail: prosesc4000@hotmail.com

Dados do FIA - CARBONITA-MG

CNPJ: 31.700.061/0001-95
Banco Bradesco - AG: 1132 | CC: 3394-4
E-mail: cmdcaconselho@yahoo.com.br / so-
cial@carbonita.mg.gov.br

Associação Minasnovense de 
Promoção ao Lavrador e a  
Infância da Área Rural
OSP: 3862
Projeto: Rede De Vivência
CNPJ:  21.248.877/0001-76   INSC. ISENTO
E-mail: ampliar3862@hotmail.com

Dados da Prefeitura Municipal
Fundo Municipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente (Minas Nova - MG)

CNPJ: 17. 839. 111/0001-99 
Banco Bradesco - AG: 1097-9 | CC: 23.574-1
E-mail: socpmmn@hotmail.com

Associação Comunitária do 
Município de Medina

OSP: 1737
Projeto: Qualificação Pessoal  
e Profissional
Email: ascomedmg@hotmail.com

Dados da Prefeitura Municipal

CNPJ: 03.700.813/0001-82
Caixa Econômica Federal - AG: 1740 | CC: 
00000381-1/Op 006 
E-mail: conselhodosdireitosmedina@yahoo.
com.br



Projeto Caminhando  
Junto-PROCAJ

OSP: 1613
Projeto: Crer e Ser no Jequitinhonha
E-mail:  contato@procaj.org 

Dados da Prefeitura Municipal

CNPJ da Prefeitura: 17.754.136/0001-90
CNPJ do FIA Diamantina: 21.275.855/0001-03
Banco do Brasil – AG: 0344-1 | CC: 41271-6 
E-mail:cmdcadiamantina2018@gmail.com 

Associação de Promoção ao 
Lavrador e Assistência ao Menor 
de Turmalina - APLAMT

OSP: 3178
E-mail: aplamt@gmail.com

Dados da Prefeitura Municipal

FIA- Fundo para a Infância e Adolescência
CNPJ: 18.803.867/0001-40
Banco do Brasil – AG: 2745-6 | CC: 22.124-4
E-mail: cmdcatur@yahoo.com.br

Grupo Criança em Busca de uma 
Nova Vida - GCRIVA

OSP: 318
Projeto: Família Incrível ou  
Melhor de Mim
E-mail: coordenacao@gcriva.org.br

Dados da Prefeitura Municipal
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente

CNPJ: 28.861.023/0001-00 
Banco do Brasil - AG: 2770-7 | CC: 43999-1 
E-mail: cmdca@vespasiano.mg.gov.br ;  
conselhossmds@vespasiano.mg.gov.br

Sociedade de Educação e Saúde  
a Família – SESFA

CMDCA
Projeto: Juventude Acolhida
Email: administrativo@sesfa.org.br

Dados Prefeitura Municipal de Barbalha
Fundo Municipal dos Direitos da Criança  
e do Adolescente - FMDCA

CNPJ: 14.256.885/0001-07
Banco do Brasil - AG: 1024-3 | CC: 24157-1
E-mail: conselhosdedireito.barbalha@gmail.
com

Sociedade de Assistência  
a Criança - SOAF

Projeto: CidadECA: A Comunidade 
dos Direitos
Email: soaf@infotechnet.com.br

Fundo Municipal dos Direitos da  
Criança e do Adolescente - FMDCA

CNPJ: 16.537.668/0001-02
Banco do Brasil – AG: 2300-0 | CC: 22.186-4
E-mail: conselhosmunicipaismilagresce@
outlook.com



Parceria entre Puc Minas e ChildFund Brasil

Fátima Maria Penido Drumond
Coordenadora de Extensão Curso de Ciências 
Contábeis

Idealizadores: Filipe Vasconcelos Barrote
Henrique de Andrade Ferreira
Lucas Marcial de Araújo Rocha
Lucas Tadeu Bossi Costa
Stephanie Karina Silvério da Silva

O contribuinte que tiver dúvidas sobre sua declaração de ajuste 
anual poderá entrar em contato com a Equipe de Projeto IR, 
que em parceria com o ChilFund  Brasil e PUC Minas Coração 
Eucarístico, auxilia a comunidade sobre o assunto e busca  
incentivar a melhor destinação do imposto.

Dúvidas sobre sua declaração?
Tire-as com naf.coreupuc@gmail.com
ou pelo WhatsApp: (31) 97168-5969

Nossa equipe está pronta a atênde-los.


