


Para saber mais sobre a legislação que possibilita a doação e o abatimento no IR, acesse: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2012/in13112012.htm 

Para destinação do IR por pessoas físicas ao FIA é necessário fazer a declaração de ajuste anual 
pelo modelo completo 
 
Você pode doar tendo imposto a pagar ou a restituir. Se você tiver imposto a pagar, o valor 
doado será abatido do montante a pagar. Se você tiver imposto a restituir, o valor será somado a 
sua restituição (e corrigido pela taxa SELIC até a data de crédito da restituição) 
 
Pode ser doado até 3% do IR devido referente ao ano-calendário de 2013. O valor é calculado 
automaticamente pelo programa de declaração do IR  

É simples contribuir para a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente no país. Mas antes de fazer a destinação de parte de seu imposto de 
renda, é importante atentar para os seguintes requisitos: 

Conheça a seguir os passos para fazer sua doação! 

E lembre-se! 

Em 2014, o Banco do Brasil firmou parceria com entidades reconhecidas 
por seu apoio a crianças e adolescentes com câncer ou deficiência física 
em todo o país.  

Escolha uma delas para direcionar sua doação! 
(relação disponível em http://www.voluntariadobb.com.br/posts/333). 
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(Essa opção é necessária para deduzir do Imposto Devido suas doações ao FIA. 
Contudo, lembre-se de verificar se essa é a melhor opção para você!) 

Obs.: Caso você já tenha feito alguma doação ao FIA (ou a 

outro fundo permitido) durante o ano-calendário de 2013, 
não esqueça de declará-la em “Doações Efetuadas” 







Obs.:  
a) Ao selecionar  o Tipo de Fundo “Estadual / Distrital” ou “Municipal”, 

escolha, dentre os fundos que serão listados, aquele para o qual você 
pretende efetuar sua doação 
Você pode selecionar um fundo de acordo com uma das entidades 
parceiras da mobilização do Banco do Brasil, conforme relação em 
www.voluntariadobb.com.br/posts/333. 

b) Você pode doar para mais de um fundo. Para tanto, é só ir incluindo 
novos dados de doação até completar o valor disponível 

c) Você pode doar todo o valor disponível, mas não é obrigatório. 
Qualquer valor doado já contribuirá para as ações de apoio aos direitos 
de crianças e adolescentes desenvolvidas pelos Conselhos beneficiados 
com os recursos 
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Obs.:  
a) Será gerado um DARF, em duas vias, para cada “Doação  

Diretamente na Declaração” 
b) O DARF deve ser pago até 30/04/2014, conforme “Data 

de Vencimento” constante do documento 
c) A doação será declarada automaticamente. Lembre-se de 

guardar o DARF e o comprovante de pagamento 



Envie um e-mail*, com as cópias digitalizadas do DARF e do comprovante de pagamento anexas, 
para o endereço eletrônico referente a entidade beneficiada (constantes na coluna “e-Mails 
para Campanha BB” da relação em www.voluntariadobb.com.br/posts/333), sempre com cópia 
para o e-mail voluntariadobb@bb.com.br; 
 
A mensagem deve seguir com o título: “Destinação FIA IR 2014 – Mobilização BB”; 
 
No corpo do e-mail, informe os dados abaixo para que o Fundo possa realizar a correta 
destinação do recurso para a entidade escolhida: 

• Esta doação se destina à Instituição: (entidade a ser contemplada) 

• Nome: (do contribuinte doador) 

• CPF: (do contribuinte doador) 

• Endereço: (completo do contribuinte doador) 

• E-mail: (do contribuinte doador) 

• Telefone: (do contribuinte doador) 
 

Por fim, se você direcionou sua doação para umas das entidades parceiras da 
campanha do Banco do Brasil, siga os seguintes passos para que ela possa acessar os 
recursos junto ao fundo: 
  

* Se você doar para mais de um fundo, elabore um e-mail para cada doação realizada 

Pronto! Você contribuiu para construção de um futuro saudável  
para crianças e adolescentes!! 
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