FAÇA DA SUA
DECLARAÇÃO
UMA AÇÃO DE
SOLIDARIEDADE
Sabia que você pode doar até
3% do seu Imposto de Renda
para ajudar o Ponto Cidadão
a transformar vidas?
Participar da Campanha
Doação Solidária é simples!
O cálculo é feito automaticamente
pelo programa da Receita
Federal, na hora de preencher
a sua declaração. Basta você
autorizar.
Converse com seu contador
e destine um pedacinho do que iria
para o Leão do Imposto de Renda,
para quem muito precisa.

VEJA COMO É FÁCIL
CONTRIBUIR
Após o preenchimento de todos os rendimentos
tributáveis e despesas dedutíveis, vá na aba Fichas da
declaração, clique no item Doações diretamente na
declaração- ECA
Em seguida, escolha o Fundo da Criança e Adolescente
e depois a opção NOVO.
Em Tipo de Fundo, selecione o Municipal
Em UF, selecione PE-Pernambuco e em Município,
selecione Igarassu CNPJ 02.574.503/0001-04

Embaixo, à direita, observe o Valor
Disponível para Doação;
No campo Valor, você pode preencher
exatamente o valor disponível para
doação;
Após a transmissão da declaração,
imprima e pague os dois DARFs: um
Darf de doação diretamente da
declaração ECA e o outro Darf do IRPF.
Logo em seguida, envie uma foto do
Darf da doação pago para:

roberta@pontocidadao.org.br

SE VOCÊ TEM IMPOSTO DE RENDA
A RESTITUIR, VOCÊ TAMBÉM PODE SER
UM DECLARANTE SOLIDÁRIO
Confira as instruções:

O procedimento é o mesmo, a única diferença é que você deve gerar apenas um Darf
para a doação via Fundo da Criança e Adolescentes.
Você deve pagar o Darf e quando receber a restituição do IR, o valor pago será
acrescido no valor que teria que receber de restituição. Ou seja, você tem uma
atitude solidária, faz o bem e depois recebe o bem de volta.
Se você verificar o valor que teria como restituição antes de informar a destinação na
DIRPF, o valor da restituição calculado pelo sistema será “X”. Depois de informar a
destinação (e recolher o DARF) será “X” + valores doados.

Informações:
(81) 9 9216-5051
roberta@pontocidadao.org.br
pontocidadao.org.br/doacao/

