CAMPANHA “O LEÃO AMIGO DAS CRIANÇAS”
Neste ano ficou muito mais fácil efetuar a doação, deixe o seu coração te guiar.
Após o preenchimento
de todos os dados da
sua declaração, siga
os passos a frente:

 Clique em “Resumo
da Declaração”
 Clique em “Doações
Diretamente na
Declaração – ECA”
 Clique em “Novo”

 Escolha o fundo
para o qual você
deseja doar
 Escolha o Estado
 Escolha o Município

NOVIDADE
 Observem que já é
informado o valor
disponível para
doação.
 De posse desta
informação preencha
o valor a ser doado.

NOVIDADE
 Clique em “Darf Doações Diretamente
na Declaração – ECA”
 Clique no
contribuinte que fará
a doação
 Clique em
“Imprimir”

 Então será impresso
o DARF para
pagamento até o dia
30/04. Este DARF, com
o código 3351, é
exclusivo para o
pagamento da doação

IMPORTANTE
 O DARF para o
pagamento do
imposto integral ou da
1ª parcela será gerado
através de uma outra
guia.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
 O benefício da doação só é permitido para os contribuintes que declaram o seu imposto de
renda no MODELO COMPLETO;
 Para os contribuintes que terão imposto a pagar, o valor doado será deduzido do total do
imposto de renda. Para os contribuintes que terão restituição, o valor doado será somado a sua
restituição. Portanto o benefício da doação alcança os contribuintes que pagará o imposto e
também aqueles que terão imposto a restituir;
 As pessoas que doaram em 2013 deverão preencher a ficha “Doações Efetuadas” conforme
instrução abaixo

COMO INFORMAR OS VALORES DOADOS EM 2013
 Clique em “Doações
efetuadas”
 Clique em “Novo”

 Clique em “Código”
e escolha o 40 –
Doações em 2013 –
Estatuto da Criança e
do Adolescente
 Informe o “Nome do
Fundo”
 Informe o “CNPJ do
Fundo”
 Informe o valor
doado em 2013.
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