
COMO DESTINAR PARTE DO SEU IMPOSTO DE RENDA AOS FUN DOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Passo a passo por meio do Programa Gerador da Decla ração de Ajuste Anual (DAA), modelo completo. 

1º PASSO: preencha a Declaração de Ajuste Anual (DAA) até a data final para entrega, utilizando-se do modelo completo; 

2º PASSO:  em “Fichas da Declaração”, clique na opção “Doações Diretamente na Declaração-ECA” e, em seguida, em novo. 

 

 

 

 



 

3º PASSO:  escolha o “Tipo de Fundo” – Nacional, Estadual ou Municipal indicado no programa da Receita Federal e será 
calculado automaticamente o valor correspondente aos 3% (se for pessoa física) ou 1% (se for pessoa jurídica). 

A partir do valor disponível para doação, digite o montante desejado no campo “Valor” e clique em “ok”. 

 

 

 

 



 

4º PASSO:  ao confirmar o valor, o programa da DAA emitirá o Darf(s);  

* finalize sua declaração; “clique imprimir”, em seguida “Darf – Doações Diretamente na Declaração – ECA” e “OK” 

 

5º PASSO: pague a(s) DARF(s) gerada(s), impreterivelmente, até a data do vencimento, nas instituições financeiras autorizadas, 
no caso da “Darf – Doações Diretamente na Declaração – ECA” até o último dia útil do mês de abril, 30/04/2019. 

* O pagamento da doação informada na DAA deverá ser realizado mesmo que a pessoa física ou jurídica tenha direito à restituição ou tenha optado pelo 
pagamento do saldo de imposto por meio de débito automático em conta corrente bancária.  

* O não pagamento da doação até a data final fixada para entrega da declaração e eventual pagamento de saldo devedor, implica a glosa definitiva dessa 
parcela de dedução e obriga a pessoa física ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na DAA com os acréscimos legais previstos na 
legislação. Após a data fixada para a entrega da declaração, não será admitida a doação na retificadora. 

*as destinações efetuadas diretamente às entidades beneficentes não pode ser deduzidas do Imposto de Renda. As entidades beneficiadas prestam contas 
desses recursos aos Conselhos e ao Poder Público. Os Fundos, por sua vez, devem atenderas normas próprias de aplicação definidas pelo Tribunal de 
Contas e pelo Ministério Público. 


