AJUDE AS CRIANÇAS DO
CACAU COM O SEU
IMPOSTO DE RENDA
Quer saber como? É super fácil!
CONFIRA!

Destinando, ou então, doando parte de
seu Imposto de Renda, você ajuda a
manter os programas de assistência do
Centro de Apoio à Criança com Anomalia
Urológica - CACAU
A. Destinações aos Fundos de Direitos da Criança
e do Adolescente: São dedutíveis do Imposto de
Renda de pessoas físicas e jurídicas, nos seguintes
termos:
Pessoa Jurídica – Até 1% do IR com base no lucro real;
Pessoa Física – Até 6% do IR devido.

Para deduzir o imposto devido e apurado na
declaração do Imposto de Renda deste ano, as
doações devem ser realizadas diretamente para o
Fundo da Criança e do Adolescente, indicando o
projeto CACAU - "Eu Cresci: E agora?"
VEJA OS PROCEDIMENTOS A SEGUIR!

O depósito é feito
junto ao Fundo da Infância e
da Adolescência na
modalidade de doação
casada.

Vamos lá:
Depósito
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Identifique o nome e CNPJ ou CPF
para: Fundo Estadual dos Direitos da
Criança e Adolescente.
CNPJ: 13.885.657/0001-25
Banco do Brasil (001)
Agência: 1897-x
Conta Corrente: 8947-8

Carta
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Faça uma carta informando o projeto
do CACAU no CONDECA: "Eu
Cresci: E agora?" os recursos devem
ser direcionados.
Clique aqui e veja o modelo de carta.
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Cópia para o CONDECA

Enviar email para:
atendimentocondeca@condeca.sp.gov.br
com cópia para: gestao@condeca.org.br
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Recibo

O CONDECA emitirá um recibo em
nome do destinador dos recursos.
Em caso de dúvidas, fale com o
CACAU: cacau@cacau.org.br
ou pelos telefones (11) 5587-1490/
5584-5012 / 97037-8027

LEMBRETE: Se as doações forem realizadas dentro do ano de referência
(até 31/12), a pessoa física pode descontar até 6% do IRPF devido na
declaração (modelo completo) e a pessoa jurídica deduz até 1% do IRPJ
devido no lucro real.

Você pode doar a qualquer
tempo!
Se a doação for feita até
31/12/2020, o limite do
benefício fiscal na pessoa
física é de 6%; depois será de
3%.
Melhor doar logo!

B. Doação na Declaração (2%)
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As doações realizadas por PJ podem ser deduzidas
até o limite de 2%. No programa do Imposto de
Renda, a tributação de imposto escolhida deve ser:
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL
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Doações quando em dinheiro, serão feitas mediante
crédito em conta corrente bancária diretamente em
nome da entidade beneficiária. Nesta caso, a doação
deve ser lançada como despesa operacional,
reduzindo assim, o lucro e acarretando um menor
valor a pagar a título de IR.
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Dados para depósito:
Centro de Apoio à Criança com Anomalia Urológica
Banco Itaú Unibanco S/A
Agência: 7633
Conta Corrente: 15030-0
CNPJ: 07.862.926/0002-16

Dados para contato:
Email: cacau@cacau.org.br
Telefones: (11) 5587-1490 | 5584-5012 | 97037-8027
Site: cacau.org.br

Você está pronto para
começar essa corrente do
bem?
Se precisar entre em contato!
Acesse: cacau.org.br
cacau@cacau.org.br
5587-1490 / 5584-5012 e 97037-9027

