
MANUAL DOADORES 
PESSOAS FÍSICAS



Você Sabia?

Muita gente não sabe, mas pessoas
físicas também podem exercer a 
sua cidadania e dar um destino
para os seus impostos sem precisar
do governo. Parte do seu IR pode
ser doado para projetos de cultura, 
sendo que 100% desde valor é 
abatido no imposto de renda



PASSO A PASSO
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1. Definir o valor da doação

Abra sua declaração de 2021 (Ano base 
2020), e entre na guia do Resumo da 
declaração - cálculo do imposto.

Veja o valor do imposto devido e calcule
6% sobre este valor, se você for pessoa
física e 4% para pessoa jurídica. 

O valor encontrado é a base de sua
doação para este ano.

Tom



no Banco do Brasil
no 1ª identificador, informar o CPF/CNPJ do doador
no 2ª identificador, informar 2 - Doação

por DOC em outro banco
no campo finalidade, informar 20 - Doações Lei Rouanet

no campo finalidade, informar 94 - Lei Rouanet - Doação

por TED em outro banco 
realizada pelo próprio banco

por TED em outro banco 
realizada pelo cliente
no campo finalidade , informar 44 - Lei Rouanet – Doação

Como efetuar
um depósito
identificado
para a doação?

$

$

$

$

2. Fazer um Depósito
Identificado



2. Fazer um Depósito
Identificado

Banco do Brasil
Agência: 1569-5
Conta Corrente:  34.386-2
CNPJ: 37.332.605/0001-90

$

A doação deve ser feita até o dia 27 
de dezembro para que possa ser 
declarada no ano seguinte

O depósito deve ser feito em favor de:
Favela Brass - Ensino musical híbrido para um 
Rio de Janeiro pós Covid-19 - PRONAC 210019 



3. Avisar ao Favela Brass 
sobre o depósito
Envie um email para 
producao@favelabrass.org
e informe sobre o depósito.
Vamos emitir um recibo e enviá-lo para 
você, guarde esse recibo para a sua 
declaração anual de imposto de renda.



No programa fornecido pela 
Secretaria da Receita Federal, 
o contribuinte deverá optar 
pelo modelo completo de 
declaração de ajuste anual do 
imposto de renda e escolher a 
ficha Doações Efetuadas

4. Declarar no IRPF de 2022



4. Declarar no IRPF de 2022
Use o código 41 - Incentivo à 
cultura e preencha os dados da 
doação, usando as informações  
que constam no recibo fornecido 
pelo FavelaBrass. 

Em seguida, crie uma  nova 
doação

O valor que ultrapassar o limite de 
dedutibilidade não pode ser deduzido nas 
declarações posteriores.



Conheça o Favela Brass

https://favelabrass.org

https://www.instagram.com/favela_brass

https://www.facebook.com/favelabrass

https://twitter.com/favelabrass

https://www.linkedin.com/company/favela-brass

producao@favelabrass.org

https://favelabrass.org/
https://www.instagram.com/favela_brass
https://www.facebook.com/favelabrass
https://twitter.com/favelabrass
https://www.linkedin.com/company/favela-brass

