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EVITE ERROS AO DECLARAR SUA DOAÇÃO VIA AMIGO DE VALOR NO IMPOSTO DE RENDA
Obrigado pela sua contribuição!

Graças ao seu apoio, o Programa Amigo de Valor está ajudando a traçar um novo caminho na vida de crianças, adolescentes e famílias em situação de 
risco social.

A doação realizada por meio do Programa é dedutível para fins fiscais* quando utilizado o formulário completo do imposto de renda e no limite de até 
6% do IR Devido **.

O local correto para declarar a sua doação é em “Fichas da Declaração - Doações Efetuadas”.

Quando estiver na tela de Doações Efetuadas, clique no campo “código” e escolha a opção: 40 – Doações – Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 
seguida, preencha os demais campos da tela com:
• Nome do Fundo/Conselho para quem destinou a doação (Ex.: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araruama)
• CNPJ do Fundo
• Valor doado

Os dados acima encontram-se no recibo da doação, disponível do PORTAL RH> NOSSA OFERTA PARA VOCÊ > SUAS FINANÇAS > AMIGO DE VALOR

Atenção! Evite erros: nos próximos slides, conheça as telas do Programa da Receita Federal que indicam o local correto e o local incorreto para declaração 
da doação.

Para dúvidas ou maiores informações, acesse:
• Simulador da Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/Simulador/simulador.asp?tipoSimulador=A%20

Conte sempre com o apoio da equipe do Programa: amigo.de.valor@santander.com.br

*Dedutibilidade prevista no artigo 260 do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).
**Atenção: O limite de 6% do IR Devido inclui o direcionamento para outros Fundos tais como: Fundo do Idoso, Lei de Incentivo à Cultura e Audiovisual.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/Simulador/simulador.asp?tipoSimulador=A%20
mailto:amigo.de.valor%40santander.com.br?subject=
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LOCAL CORRETO:
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LOCAL CORRETO:
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LOCAL CORRETO:
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Atenção: ao selecionar o Código 40, 
esta mensagem surgirá na tela. A 

mensagem somente reforça que aqui 
devem ser inseridas as contribuições 

efetuadas durante o ano.
Basta dar “Ok” e seguir com a inserção 

dos dados de sua contribuição via 
Programa Amigo de Valor.

LOCAL CORRETO:
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LOCAL CORRETO:

Você encontrará as informações solicitadas no 
recibo da sua doação disponível em:

PORTAL RH – NOSSA OFERTA PARA VOCÊ > 
SUAS FINANÇAS > AMIGO DE VALOR
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ATENÇÃO!

EVITE ERROS AO REALIZAR A SUA DECLARAÇÃO DE 
IMPOSTO DE RENDA.

A SEGUIR, O LOCAL INCORRETO PARA INSERÇÃO 
DOS DADOS DA DOAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO 

PROGRAMA AMIGO DE VALOR
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LOCAL INCORRETO:

Atenção: local INCORRETO
Esta opção indica que a doação será 

realizada no ato da declaração (o que 
não se aplica ao Amigo de Valor) e 
exige a impressão e pagamento de 

uma DARF.
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Conte sempre com o apoio da equipe do Programa:
amigo.de.valor@santander.com.br
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