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Imposto 
de renda:
destinação 
aos FDCA e 
FDI
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… Constituição Federal:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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 Exemplo: as leis de incentivo fiscais aquelas que preveem a  
possibilidade de redução de tributos em virtude de doações 
efetuadas por empresas e pessoas físicas a projetos sociais, 
ambientais, culturais e de saúde em todo o país. 

Desta forma, 
empresas e 
pessoas podem 
fomentar 
projetos que 
refletem a sua 
responsabilidade 
social e os seus 
valores.

 Objetivo: estimular o investimento, o crescimento ou geração de 
empregos de um determinado setor. 



Benefícios fiscais em favor 
de CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES e IDOSOS…

Doação direta a 
entidades 
beneficentes, por 
empresas

• Tributadas pelo Lucro 
Real

Destinação aos FDCA e 
FDI:

Por pessoas físicas: 

• Na DIRPF

• No ano-calendário

Por pessoas jurídicas

• No ano-calendário



QUANTO 
PODE SER 
DESTINADO?

Pessoas Jurídicas:
1% do IRPJ devido, apurado pelas 
pessoas jurídicas tributadas pelo 
lucro real. 1% para CADA FUNDO.

Pessoas Físicas:
6% do IRPF na DIRPF, quando a 
doação for efetivada até 31 de 
dezembro do ano-calendário (valor 
total para FDCA, FDI, além dos 
Fundos de Cultura, Audiovisual e 
Desporto).



DESTINAÇÃO 
PESSOA 
JURÍDICA.
considerações 
relevantes 

A doação poderá ser deduzida:

Do imposto devido no TRIMESTRE, para as PJ 
que apuram o imposto trimestralmente; e,

Do imposto devido MENSALMENTE e no ajuste 
ANUAL, para as pessoas jurídicas que apuram 
o imposto anualmente.

IMPORTANTE! a doação deverá ser 
efetuada DENTRO DO PERÍODO a que se refere 
à apuração do imposto.

Regulamentada pela Instrução 
Normativa SRF nº 267, de 23/12/2002



 Nas doações em BENS, o doador deverá:
I. comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação hábil
II. considerar como valor dos bens doados o valor contábil ou optar pelo valor de 

mercado dos bens, que será determinado mediante prévia avaliação por meio 
de laudo idôneo de perito ou empresa especializada de reconhecida capacidade 
técnica para aferição do seu valor

III. proceder à baixa dos bens doados na escrituração comercial.

ATENÇÃO!

 A autoridade fiscal pode requerer nova avaliação dos bens na forma da lei.

 Quando a doação for efetuada por valor superior ao que consta na contabilidade, 
deverá ser apurado ganho de capital com base na legislação vigente.

 O preço obtido em leilão não será considerado na determinação do valor dos bens 
doados, exceto quando o leilão seja determinado por autoridade judiciária.

DESTINAÇÃO PESSOA JURÍDICA.
considerações relevantes. Doação em BENS 



IRPJ. Há 
diferença 
financeira 
entre a 
doação 
diretamente 
às entidades 
e a doação 
para os 
Fundos?

• A doação diretamente para as entidades possibilita 
deduzir na apuração do lucro real e na base de cálculo 
da contribuição social sobre o lucro líquido, até 2% 
(dois por cento) do lucro operacional da pessoa 
jurídica, antes de computada a sua dedução (art.13 da 
lei 9.249/95)

• A doação para os Fundos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e dos Idosos, permite abater até o limite 
de 1% do valor do imposto de renda devido para cada 
um dos fundos, não sendo permitido o abatimento da 
doação como despesa operacional



Regulamentação pela Instrução Normativa 
RFB nº 1131, de 20 de fevereiro de 2011

DESTINAÇÃO PESSOA FÍSICA. Considerações relevantes

Doações feitas diretamente para as 
entidades assistenciais não são 

abatidas do IR, de maneira que é mais 
vantajoso fazer a destinação aos Fundos, 

pois permite a dedução.

A doação ao Fundo não interfere no 
direito a deduções como aquelas 
referentes a: dependentes, despesas 

médicas, pensão alimentícia, educação e 
outras.

No caso de haver imposto a pagar, o valor 
destinado ao Fundo será deduzido e, na 
hipótese de haver direito à restituição, o 
valor destinado ao Fundo será restituído 
devidamente corrigido pela taxa SELIC – em 

ambos os casos a pessoa não tem prejuízo 
financeiro algum
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No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens, 
mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, 
informando também, se houve avaliação, o nome, número de inscrição no CPF ou no 
CNPJ e endereço dos avaliadores.

• Art. 5º Na hipótese de doação em bens, o doador deverá:

• I - comprovar a propriedade dos bens mediante documentação hábil;

• II - baixar os bens doados na Declaração de Bens e Direitos da DIRPF; e

• III - considerar como valor dos bens doados o valor constante da última 
Declaração de Bens e Direitos da DIRPF, desde que não exceda o valor de 
mercado, ou o pago, no caso de bens adquiridos no mesmo ano da doação.

Da Doação em Bens

O preço obtido em leilão não será considerado na determinação do valor dos bens 
doados, exceto quando o leilão seja determinado por autoridade judiciária.

















 Os órgãos responsáveis pela administração das 
contas dos Fundos devem emitir recibo em favor do 
doador, assinado por pessoa competente e pelo 
presidente do Conselho correspondente, 
especificando: 

 número de ordem; nome, CNPJ e endereço do emitente; 
nome, CNPJ ou CPF do doador; data da doação e valor 
efetivamente recebido; e ano-calendário da doação

 O comprovante pode ser emitido anualmente, 
desde que discrimine os valores doados mês a mês;

 Os órgãos responsáveis pela administração das 
contas dos Fundos deverão informar anualmente à 
RFB os dados relativos ao valor das doações 
recebidas através da Declaração de Benefícios 
Fiscais (DBF) e especificando se a doação foi em 
espécie ou em bens;

 Em caso de não informação através da DBF, a RFB 
dará conhecimento do fato ao Ministério Público.

OBRIGAÇÕES DOS 
FUNDOS:



“Eu sei que o meu trabalho é uma gota 
no oceano, mas, sem ele, o oceano seria 

menor”. 
Madre Teresa de Calcutá


