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DOAÇÕES POR PESSOA FÍSICA 
COM DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 

TEMPORADA 2021 DA 
ORQUESTRA FILARMÔNICA DE SÃO CARLOS 

 

As doações dão direito à dedução no Imposto de Renda devido, até o limite de 6%, se 

declarado pelo modelo completo. 

Ao receber a contribuição, que é deposita em conta corrente apropriada, a Associação 

Orquestra Filarmônica de São Carlos, proponente do projeto, emitirá o Recibo de Mecenato, 

que é o documento que possibilita a dedução do Imposto de Renda devido. 

O valor total das contribuições, feita dentro do ano fiscal, deverá ser lançado em sua 

Declaração de IR (modelo completo), assim o contribuinte tem direito a deduzir 100% da 

doação até o liite de 6% do IR devido. 

Se por acaso existir excedente, não será deduzido, ou seja, não terá benefício fiscal, mas será 

creditado normalmente e utilizado no projeto. 
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ALGUNS EXEMPLOS: 

Exemplo 1 – Se você terá IMPOSTO À PAGAR – a doação  DIMINUIRÁ o imposto a ser pago: 

 

Exemplo 2 – Se você já pagou o imposto (retido na fonte) – a doação AUMENTARÁ o valor da 

restituição que você tem para receber. 

 

 

COMO FAZER A DOAÇÃO 

As doações poderão ser efetuadas através de DEPÓSITO, DOC ou TED, com as seguintes 

informações: 

DEPÓSITO: 
Diretamente na agência do Banco do Brasil e preencher os seguintes dados: 
1º. Identificador:  Informar o CPF do patrocinador ou doador; 
2º. Identificador:  2 (que é o código para doações). 
FAVORECIDO: Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos 
CNPJ do favorecido: 09.176.474/0001-63 
BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 0295X – CONTA CORRENTE 90.158-X 
 
DOC 
Preencher com as seguintes informações; 
FINALIDADE: 20 (Doações Lei Rouanet) 
FAVORECIDO: Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos 
CNPJ do favorecido: 09.176.474/0001-63 
BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 0295X – CONTA CORRENTE 90.158-X 
Atenção: Alguns sistemas de Internet banking não apresentam o código de finalidade do DOC, apenas a opção 

"Doação com Incentivo Fiscal" (por exemplo, o Banco do Brasil). Outros ainda não implementaram todos os códigos 

estabelecidos pelo Banco Central, assim, nestes casos aconselha-se fazer a transferência com a finalidade de 

"Crédito em Conta" e não confundir "doação" com "patrocínio", pois existem as duas opções disponíveis. 
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TED 
Preencher com as seguintes informações: 
FINALIDADE:  finlddcli – 44 – Lei Rouanet – Doação com Incentivo Fiscal – transferências 
realizadas pelos clientes) 
FAVORECIDO: Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos 
CNPJ do favorecido: 09.176.474/0001-63 
BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 0295X – CONTA CORRENTE 90.158-X 
 
Atenção: Alguns sistemas de Internet banking não apresentam o código de finalidade da TED, apenas a opção 

"Doação com Incentivo Fiscal" (por exemplo, o Banco do Brasil e o Santander). Outros ainda não implementaram 

todos os códigos estabelecidos pelo Banco Central, assim, nestes casos aconselha-se fazer a transferência com a 

finalidade de "Crédito em Conta" e não confundir "doação" com "patrocínio", pois existem as duas opções 

disponíveis. 

 

Enviar o depósito para o email filarmônicasaocarlos@gmail.com , que, após identificado, 
gerará o Recibo de Mecenato que será enviado ao incentivador, também por email. Esse 
recibo será o documento que servirá de comprovante de seu apoio e que usará na sua 
declaração de renda a ser efetuada no período legal do ano seguinte ao pagamento. 
A AOFSC enviará também, uma via do seu Recibo de Mecenato à SECULT – Secretaria Especial 
de Cultura, informando o incentivo e, a SECULT informará a doação à Receita Federal. 
 
Contamos com a colaboração da nossa comunidade, de nossos parceiros e amigos, para que 
estejamos juntos em 2021. 
 
 
Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos 
 

 


