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O que são incentivos
Fiscais?



Quem são as Organizações da Sociedade Civil?

Normalmente temos dificuldade em identificar
as organizações da sociedade civil:

1º São Organizações de Interesse Social

2º São associações, fundações ou organizações
religiosas

3º Atuam com apoio da sociedade
(legitimidade, abrangência, capilaridade)

4º Não confundir com títulos ou certificados



Incentivos Fiscais ou Benefício Fiscal

O que uma organização da Sociedade Civil 
pode oferecer a quem doa?

- Benefício Fiscal?

- Incentivo Fiscal?



Incentivos Fiscais ou Benefício Fiscal

O que uma organização da Sociedade Civil pode 
oferecer a quem doa?

- Benefício Fiscal? Não 
Exemplo: Lei 13.019/2014:
“Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se: I - organização da sociedade
civil: entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus
sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva; ”



Incentivos Fiscais ou Benefício Fiscal

O que uma organização da Sociedade Civil 
pode oferecer a quem doa?

- Incentivo Fiscal? Sim!

Vamos ver as principais modalidades a seguir:



Introdução



Incentivos Fiscais

O Estatuto da Organização deve estar
preparado para as diversas formas de
incentivo fiscal (e captação de recursos)

- Deve prever nas atividades-meio captação
de recursos por meio de leis de incentivo
fiscal;

- Deve prever atividades-meio que gerem
recursos para o operacional e programas
(desafio)



Incentivos Fiscais

- Podem ser Federais, Estaduais e/ou
Municipais

- Podem ser oferecidos sem que a OSC tenha
título, certificado ou qualificação

- São vinculados a fundos, projetos e
programas

- Diversas áreas podem ser abrangidas:
social, desportivo, cultural, saúde etc.



Incentivos Fiscais

- Tributos abrangidos:

- Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido

- Imposto de Renda Pessoa Jurídica e seus
adicionais

- Imposto de Renda Pessoa Física
(modalidade completa)



MROSC – Lei 13.019/2014

Independentemente de título, certificado ou qualificação as
organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes
benefícios:

I - receber doações de empresas, até o limite de 2% de sua receita bruta;

II - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos,
abandonados ou disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

III - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-
brindes, concursos ou operações assemelhadas, com o intuito de
arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio.



Incentivo Fiscal: 
Autor: Nailton Cazumbá

http://nossacausa.com/captacao-de-recursos-atraves-de-leis-de-incentivo-para-osc/

Na simulação acima, com base nas Leis nº 13.019/14 e 13.204/15 a empresa tributada pelo lucro real 
poderia doar até R$ 2.000.000,00. Já, pela Lei nº 9.249/95, o valor limite para doação seria de apenas R$ 
620.000,00.



Receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos,
abandonados ou disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil:

"Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964: 2º Poderão ser
deduzidas as seguintes doações:

III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica,
antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas
no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de
empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da
comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras:

c) a entidade beneficiária deverá ser organização da sociedade civil, conforme a Lei nº
13.019, de 31 de julho de 2014, desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3º
e 16 da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, independentemente de certificação.”

Referência: Artigos 84-B da Lei 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015. Art.
3º A alínea c do inciso III do§ 2º do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de
1995.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4506.htm#art47


OSCIP Lei 9.790/99

Qualificação outorgada pelo Ministério da 

Justiça

A entidade deverá cumprir os requisitos 

que repercutem principalmente no teor do 

estatuto social e nas práticas de gestão 

adotadas

Entidades que possuam uma das 

finalidades contidas no artigo 3º da lei de 

OSCIP



OSCIP 9.790/99

Independentemente de título, certificado ou qualificação as
organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes
benefícios:

I - receber doações de empresas, até o limite de 2% de sua receita bruta;

II - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos,
abandonados ou disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

III - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-
brindes, concursos ou operações assemelhadas, com o intuito de
arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio.



OSCIP Lei 9.790/99

Possibilidade de receber doações de pessoas jurídicas, dedutíveis até o limite de 2% do lucro 

operacional (Lei no 9.249/95

Doações devem ser feitas mediante crédito em conta bancária diretamente em nome da entidade 

beneficiária

Opera-se uma “recuperação” de aproximadamente 35% do valor doado às OSCIPs ou 

entidades com título de UPF (deixa-se de pagar para o Estado e investe-se na entidade)

Este limite não inclui as doações feitas para o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente e 

para projetos culturais

Somente pessoas jurídicas podem fazer doações às entidades de Utilidade Pública Federal ou 

às qualificadas como OSCIPs utilizando incentivos específicos  (Lei nº 9.249/95)

A declaração de Imposto de Renda tem que ser no regime do Lucro Real (vedado às de lucro 

presumido ou Simples)



OSCIP Lei 9.790/99

Dedução do valor das doações como 

despesa operacional até o limite de 2% do 

lucro operacional

Não há uma dedução do imposto de 

renda a ser pago, mas uma dedução da 

base de cálculo do Imposto de Renda



• (10%) adicional de IR sobre o lucro real que excede a R$ 240.000 

• Limite: 2% do lucro operacional



Incentivos Fiscais

Resumo de incentivos existentes no âmbito
federal para as Organizações da Sociedade
Civil

Referência: Michel Freller
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle
/1102/1/Michel%20Freller.pdf





Mudanças Recentes

Através da Lei 13.797/2019 foi permitida à pessoa física, a partir do exercício de 2020, ano-calendário de
2019, optar pela doação aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do
Idoso diretamente em sua declaração de Ajuste Anual

A doação poderá ser deduzida até o percentual de 3% aplicado sobre o Imposto de Renda devido apurado
na declaração, observado ainda o limite de 6% do Imposto de Renda devido para dedução em conjunto
com as doações efetuadas no decorrer do ano-calendário aos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente e pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, às atividades audiovisuais e às
atividades artísticas e culturais.

Lei de Fundos Patrimoniais

Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (7) a Lei 13.800, de 2019, que regula a criação
de fundos patrimoniais com o objetivo de arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas
privadas para programas, projetos e demais finalidades de interesse público.

Artigos 27 e 28 revogados!

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-13797-2019.htm
http://www.portaldecontabilidade.com.br/obrigacoes/declaracaoanualirpf.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/01/2019&jornal=515&pagina=1&totalArquivos=144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13800.htm


Obrigada!

anacarolina@pinheirocarrenho.com.br

2691 1311

98183 9809


