
 

Requisitos para a dedução de doações filantrópicas do 
Imposto de Renda  

 
 
 

1. Quem pode doar.  
 
Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Porém, dentre as pessoas jurídicas, somente 

aquelas submetidas ao recolhimento de imposto de renda (IR) e contribuição social 
sobre o lucro líquido (CSLL) pelo lucro real podem gozar do benefício fiscal.  

 
As pessoas físicas somente podem doar – e ter direito à dedução da doação no 

IR – para programas vinculados a Fundos específicos: Direitos da Criança e do 
Adolescente; Direitos dos Idosos; Projetos Culturais (Lei Rouanet); Atividade 
Audiovisual (Lei de Incentivo à Atividade Audiovisual); Atividade Esportiva (Lei de 
Incentivo ao Esporte); Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência; e Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica. 

 
2. Limites de dedução: Quanto doar. 
 
 

As doações podem ser feitas em qualquer valor. Entretanto, há um limite para 
a dedução da doação feita sobre o imposto devido: 8% (oito por cento) para pessoas 
físicas e 2% (dois por cento) do lucro operacional para as pessoas jurídicas. 

 
As pessoas jurídicas podem doar durante a apuração do imposto 

trimestral.  As doações caracterizam-se como despesas dedutíveis do lucro 
operacional.  

 
 
3. Quem pode receber as doações: 
 
a) Fundos oficiais; 
 
b) Instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei 

federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da Constituição 
Federal; 

 
c) Entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que 

prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, 
e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem, desde que 
se caracterize como organização da sociedade civil. 

 
3.1. Entidades civis sem fins lucrativos caracterizadas como organização 
da sociedade civil 



 

 
 
A fim de viabilizar a dedução do valor da doação feita por pessoa jurídica dos 

tributos devidos, a entidade beneficiária da doação deverá ser organização da sociedade 
civil, conforme a Lei n. 13.019/2014, desde que cumpridos os requisitos previstos nos 
arts. 3o e 16 da Lei n. 9.790/1999, independentemente de certificação.   

 
A Lei n. 13.019/2014 considera organização da sociedade civil: 

 
a) Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus 
sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou 
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas 
do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os 
aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva; 
 
b) As sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro 
de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade 
pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza 
e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e 
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência 
técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de 
projetos de interesse público e de cunho social. 
c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de 
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins 
exclusivamente religiosos.  
 
 
Caracterizando-se a pessoa jurídica em uma das categorias delineadas acima, 

ela pode ser considerada como organização da sociedade civil, independentemente 
de qualquer certificação do Poder Público.   

 
Exige-se também que a organização da sociedade civil atenda aos requisitos 

dispostos nos arts. 3º e 16 da Lei n. 9.790/1999, que são: 
 
a) Não participar de campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, 

sob quaisquer meios ou formas; e 
 

b) Tenha dentre os objetivos sociais pelo menos uma das finalidades 
especificadas na lei, a saber: 

 
I - promoção da assistência social; 



 

II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 
artístico; 
III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 
participação das organizações de que trata esta Lei; 
IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 
participação das organizações de que trata esta Lei; 
V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 
VII - promoção do voluntariado; 
VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de 
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 
X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 
jurídica gratuita de interesse suplementar; 
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores universais; 
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos 
que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 
XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer 
meio de transporte.    

 
 
Preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 13.019/2014 e Lei n. 9.790/1999, 

a entidade privada sem fins lucrativos está apta a receber doações que podem ser 
deduzidas do IR e CSLL das empresas submetidas ao lucro real. 

 
 
4. Demais requisitos para a dedutibilidade das doações destinadas às 
entidades civis. 
 
Para ser dedutíveis – observados os limites percentuais da lei –, as doações 

devem ser realizadas para entidades que atendam os requisitos de organização da 
sociedade civil, e, quando em dinheiro, devem ser feitas mediante crédito em conta 
corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária. 

 
Além disso, a pessoa jurídica doadora deverá manter em arquivo, à disposição 

da fiscalização, declaração fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se 
compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos 
sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir 
lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma 
forma ou pretexto. 

 
Até dezembro de 2015, também era exigido que a entidade civil beneficiária da 

doação fosse reconhecida como de utilidade pública, por ato formal de órgão 



 

competente da União. A Lei n. 13.204, de 14/12/2015, suprimiu tal exigência, 
passando a dispor que a entidade deve apenas reunir os requisitos caracterizadores 
como organização da sociedade civil, independentemente de qualquer certificação. 

 
A declaração fornecida pela entidade civil deverá obedecer ao modelo 

aprovado pela Secretaria da Receita Federal (v. 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/imposto-de-renda-pessoa-fisica-e-pessoa-
juridica/declaracoes/16-declaracao-a-ser-prestada-pelas-entidades-civis-sem-fins-
lucrativos.pdf). 

 

 

5. Base Legal. 
 

a) Lei n. 9.249/1995, art. 13; 

b) Decreto n. 3.000/1999 (RIR), art. 365; 

c) Lei n. 13.019/2014; 

d) Lei n. 9.790/1999 

 

 

6. Conclusão. 

 
Ante os requisitos legais estabelecidos para a dedutibilidade de doações 

filantrópicas do Imposto de Renda (e CSLL), conclui-se que as doações destinadas à 
Associação Missionários da Fraternidade Cristã, entidade privada sem fins 
lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. 
02.789.271/0001-01, que reúne todos os requisitos necessários à caracterização como 
organização da sociedade civil, podem ser consideradas como despesas dedutíveis do 
lucro operacional das pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo lucro real, em 
até 2% (dois por cento).         

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 


