


Incentivos Fiscais 



Como incentivar? 
 
 
 

 Incentivos fiscais para doações livres 
 

 

 Incentivos fiscais para doações/patrocínio a projetos 
chancelados 

 

 

 Incentivos fiscais para doações a fundos públicos 



Incentivos Fiscais a Doações 

 IR e/ou CSLL. 

 

 PJ tributada com base no lucro real  

 

 PF modelo completo 

 

 A Associação deve: 

 Estar legalmente constituída no país. 

 Não ter finalidade lucrativa. 

 Prestar serviços gratuitos em benefício de empregados da doadora ou em 

benefício da comunidade onde atuem. 

 Possuir o Título de Utilidade Pública Federal ou a qualificação de OSCIP. 

 

 

 



Cuidados nas Doações 

 

 

 As doações em dinheiro devem ser feitas mediante crédito em conta corrente 

bancária, diretamente em nome da entidade beneficiária. 

 

 Empresa deve manter à disposição da fiscalização, declaração, segundo modelo 

aprovado pela SRF, fornecida pela entidade beneficiária. 



Cultura: Lei Rouanet 

Visa incentivar os seguintes segmentos artísticos – culturais: 

 teatro, dança, circo, ópera, mímica; 

 Produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica; 

 literatura; 

 música 

 Artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia; 

 Folclore e artesanato; 

 Patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, arqueológico, bibliotecas, 

museus, arquivos e demais acervos 

 Rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não comercial 



Cultura: Lei Rouanet 



Quem pode receber os investimentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura: Lei Rouanet 



Requisitos 

 Projetos culturais deverão ser aprovados pelo Ministério da Cultura 

 

 Recursos deverão ser depositados e movimentados em conta bancária 

específica em nome do beneficiário. 

 

 Beneficiário do investimento deverá emitir recibo de acordo com modelo da 

Secretaria de Apoio à Cultura - SAC 



Restrições - Lei Rouanet 



Lei de Incentivo ao Esporte 
Lei 11.438/2006 

De acordo com o art. 2º da Lei, podem receber os investimentos os projetos 

desportivos destinados a promover a inclusão social por meio do esporte, 

preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade social. 



Câncer e Pessoa com Deficiência 
Pronon e Pronas 

 Base Legal - Lei nº 12.715/2012 

 

 



Câncer e Pessoa com Deficiência 

 Doações podem ser feitas: 

 

- dinheiro, bens móveis ou imóveis 

- comodato ou cessão de uso de bens móveis ou equipamentos 

- Despesas em conservação, manutenção ou reparos nos bens móveis, 

imóveis e equipamentos 

- Fornecimento de material de consumo, hospitalar ou clínico, de 

medicamentos ou produtos de alimentação 



Câncer e Pessoa com Deficiência 

 Entidades beneficiadas: 
 
- Beneficentes de assistência social (CEBAS) 

 

- OS 

 

- OSCIP 

 

- Cadastradas no CNES/MS e que prestem atendimento direto e gratuito 

às pessoas com deficiência 



Câncer e Pessoa com Deficiência 

 Requisitos: 

 

- Entidade deve estar credenciada no Ministério da Saúde (MS). 

 

- Projeto deve ser aprovado pelo MS. 

 

- Recursos devem ser movimentados em conta específica em nome da 

entidade. 

 

- A instituição deve emitir recibo para o doador conforme modelo da SRF. 



FUNDO NACIONAL DO IDOSO 
 

 

 

 Conselho Nacional do Idoso criado pelo Lei n. 8.842/94 

 

 Base Legal: Lei n. 12.213/2010 

 

 Competência do Conselho Nacional do Idoso 
 



FUNDO NACIONAL DO IDOSO 
 

 

 

 Dedução das Pessoas físicas 6% (deve ser utilizado formulário 

completo na Declaração de Ajuste Anual 

 

 Dedução das Pessoas Jurídicas 1% 
 



FUNDO PARA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA 
 

 Marco legal: art. 88 do ECA, artigos 88, 214 e 260 do ECA. 

 

 O ECA refere doações feitas aos Fundos , sem admitir ou vedar 

explicitamente a escolha, pelo doador, de um projeto específico. 

 

 Todavia, ao indicar a competência dos Conselhos para fixar 
critérios de utilização  do FIA isto pressupõe a responsabilidade 

indelegável dos Conselhos no sentido de definição de prioridades. 

 



FUNDO PARA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA 
 

 Doação genérica: o doador não vincula os recursos destinados a 

alguma prioridade ou linha de financiamento, muito menos a um 

projeto. 

 

 Doação vinculada: o destinador previamente vincula os recursos 

destinados por ele a uma prioridade ou um projeto específico, que 

são geralmente indicados pelo Conselho. 

 

 Doação com chancela: 

 Realizada com ou sem chamada pública, o Conselho seleciona 

projetos que são devidamente certificados, cabendo à entidade 

proponente a captação de recursos ao FIA que permita o 

financiamento deste projeto; 

 


