
CARTILHA DE INCENTIVADOR



A RETOMADA SERÁ PELA CULTURA!

Incentive o desenvolvimento regional através da economia criativa.

Quer fazer mais com seu imposto de renda?
Torne-se um agente do desenvolvimento regional! Destine até 6% do Imposto de Renda devido  diretamente 
para um projeto cultural da sua escolha. Assim, parte do seu imposto pode ficar na  sua cidade e servir de 
combustível para a economia da região. 

       Tudo de forma legal, respaldado pela Lei de Incentivo à Cultura
Criada em 1991, a Lei Federal nº 8313/91 institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura  (Pronac). Essa 
Lei tem como um dos seus principais instrumentos o Incentivo à Cultura, por  meio da renúncia fiscal, que 
gera oportunidade para que empresas e pessoas físicas destinem a  projetos culturais parte do seu imposto 
de renda devido. Essa modalidade, amplamente  conhecida como Lei Rouanet, recentemente passou a ser 
chamada pelo Governo Federal de Lei  de Incentivo à Cultura. A Lei Federal nº 8313/91, ao longo dos seus 
30 anos, alcançou  maturidade em seus processos, constituindo-se no mais consolidado instrumento de 
apoio à  Cultura do país.

Quem faz a gestão da Lei nº 8.313/91? 
O órgão do Governo Federal encarregado de gerir a nº 8.313/91 é a Secretaria Especial da  Cultura, ligada 
ao Ministério do Turismo. 

O incentivador precisa estar cadastrado? 
Para a realização de patrocínios e doações através da Lei Federal de Incentivo à Cultura não é  necessário 
qualquer requerimento ou cadastramento prévio do incentivador: basta o depósito na  conta corrente vincu-
lada ao projeto. 

Quem pode e quanto é possível incentivar? 
- Pessoas Físicas: até 6% do IR devido.  
- É condição ser optante pela Declaração COMPLETA de Imposto de Renda. 
- Pessoa Jurídica: até 4% do IR devido.  
- É condição ser empresa cujo regime de tributação seja sobre o LUCRO REAL. E o imposto  devido para 
fins do incentivo fiscal deve ser apurado/ considerado pela alíquota normal, ou seja,  15%. 

Importante: * Eventuais excessos ao limite de dedução não poderão ser deduzidos do  imposto devido em 
períodos de apuração posteriores.* É considerado para apuração do  imposto devido o valor compreendido 

como base de cálculo.
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Há vedações quanto ao proponente e ao incentivador? 
O incentivo não pode ser realizado em favor de um proponente (pessoa ou instituição), vinculada  ao agente 
(Art. 27 da Lei 8.313/91). Serão considerados vinculados ao incentivador: a pessoa jurídica da qual o incen-
tivador seja titular, administrador, gerente, acionista ou sócio,  na data da operação, ou nos doze meses an-
teriores; o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os dependentes do incentivador  ou 
dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao incentivador, nos termos 
do item anterior; outra pessoa jurídica da qual o incentivador seja sócio.  

Pessoa Física – com e sem valor a restituir 
Você faz a doação para um projeto aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura, e no  momento de fazer 
a declaração do seu Imposto de Renda, você pode abater esse valor sem  prejudicar a dedução de gastos, 
como saúde e educação. Como a referência é o imposto de renda devido, mesmo o contribuinte que tenha 
imposto de  renda a restituir pode ser um incentivador. Nesse caso, o valor aplicado no projeto cultural será  
somado na restituição e virá reajustado pela taxa Selic.  

Exemplos de como funciona – Pessoa física 

Importante: * A Receita Federal disponibiliza uma página especial em site para que a  pessoa físi-
ca possa simular a sua declaração do imposto de renda.  
Acesse:https://www27.receita.fazenda.gov.br/simulador-irpf/
Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo email: parcerias@oestecooperativa.com

Exemplo de patrocínio ou doação 



PASSO A PASSO DO INCENTIVO: 

100% do incentivo pode ser deduzido 
Os projetos ligados ao Polo Audiovisual do Velho estão enquadrados no Artigo 18 da Lei de  Incentivo à 
Cultura. Isso permite que 100% do Valor Investido no projeto seja deduzido na  Declaração de Imposto de 
Renda de Pessoas Físicas ou Jurídicas. 

Comprovação da aprovação do projeto 
Para garantir o abatimento fiscal, é preciso exigir a portaria de aprovação do projeto, que foi  publicada no 
Diário Oficial. 

Quanto aos prazos de aporte 
O prazo limite para que Pessoas Físicas e Jurídicas que desejem usufruir do Incentivo Fiscal para  o Ano 
vigente é realizar o incentivo até o último dia bancário do ano sendo que o recurso deve  obrigatoriamente 
cair antes do ano virar.  

Transferência do recurso 
Os recursos deverão ser depositados então na conta bloqueada (também chamada conta captação)  (aberta 
e supervisionada pela Secretaria Especial da Cultura) por meio de depósito identificado  por Transferência 
Eletrônica Disponível –TED, ou Documento de Operação de Crédito –DOC.  Em todos os casos é neces-
sário constar o CPF ou do CNPJ do depositante e o tipo de depósito,  qual seja, doação ou patrocínio (§1º, 
art. 30).  
O incentivador deve escolher então a forma de transferência de recursos, se por Depósito, DOC  ou TED. 
Em qualquer um dos casos, a conta bancária do projeto será do Banco do Brasil, sempre  numa mesma 
agência e destinada exclusivamente para o projeto conforme determinação da Lei  Federal de Incentivo à 
Cultura (8313/1991).
O Depósito, DOC ou TED deve ser preenchido conforme as seguintes instruções: a) Depósito (diretamente 
na agência do Banco do Brasil): 

Além dos dados, preencher com as seguintes informações: 
1° identificador: informar o CPF/CNPJ do incentivador;  
2º identificador: 2 – (código para doações) Favorecido: <nome do proponente do projeto  cultural>, CPF ou 
CNPJ do Favorecido: <número do CPF ou do CNPJ do proponente do projeto  cultural>. 
b) DOC 
Preencher com as seguintes informações: Finalidade: 20 (Doações Lei Rouanet/ Lei Federal de  Incentivo 
à Cultura) 
Favorecido: <nome do proponente do projeto cultural>, CPF/CNPJ do Favorecido: <número do  CPF/CNPJ 
do proponente do projeto cultural>.  

c) TED 
Preencher com as seguintes informações: Finalidade: finlddcli – 44 – Lei de Incentivo à Cultura  – Doação 
com Incentivo Fiscal (transferências realizadas pelos clientes)  Favorecido: <nome do proponente do projeto 
cultural>, CPF/CNPJ do Favorecido: <número do  CPF/CNPJ do proponente do projeto cultural>.  

Importante: 
Alguns sistemas de Internet banking não apresentam o código de finalidade do DOC ou  da TED, apenas 
a opção “Doação com Incentivo Fiscal” (por exemplo, o Banco do Brasil e o Santander). Outros ainda não 
implementaram todos os códigos estabelecidos pelo  Banco Central, assim, nestes casos aconselha-se fa-
zer a transferência com a finalidade de  “Crédito em Conta” e não confundir “doação” com “patrocínio”, pois 
existem as duas  opções disponíveis. 

Recibo de mecenato 
Feito o incentivo, o incentivador deve enviar as informações para o proponente com a cópia do  comprovante 
da transferência (depósito, DOC ou TED). O proponente do projeto cultural emitirá  o Recibo de Mecenato. 
O recibo é o documento que será apresentado ao incentivador, para que a  contabilidade o utilize na com-
provação da dedução fiscal e poderá ser solicitado pela Receita  Federal. 

Importante: 
O incentivador deve sempre exigir do proponente o Recibo de Mecenato. Ele é o  comprovante da utilização 
do incentivo fiscal. Indica o valor transferido para a conta do  projeto, registrada no nome do proponente 
dele, e deve ser informado na declaração de  Imposto de Renda para validar o abatimento no imposto.

O que é preciso para garantir o benefício?  
Cabe ao incentivador informar o patrocínio ou a doação na Declaração do Imposto de Renda. O propo-
nente do projeto cultural se responsabiliza pelo envio de informações à Secretaria  Especial da Cultura do 
Ministério do Turismo, mas a responsabilidade pelos procedimentos junto  à Secretaria da Receita Federal 
é do incentivador. Isto significa que o incentivador deverá lançar  o patrocínio ou a doação no programa do 
Imposto de Renda no instante em que fizer a  declaração.  

Importante:
Para a pessoa física, na declaração de ajuste anual, modelo completo, o valor da doação  deve ser inseri-
do na seção “Pagamentos e doações efetuados” sob o código 41, que prevê  o incentivo à Cultura. Neste 
campo, deve-se informar: - O nome do titular do projeto  beneficiado; o número do CNPJ; o Nome do projeto 
cultural; e o valor do apoio, de  acordo com o Recibo de Mecenato.



Colabore com o desenvolvimento regional, use seu imposto de ren-
da para incentivar  projetos do Polo Audiovisual do Velho Oeste! 

Nós, do Polo Audiovisual do Velho Oeste, acreditamos que além de gerar reconhecimento entre  nossa 
população, podemos criar uma nova vocação econômica para o lugar onde vivemos através  do audiovi-
sual. Além das equipes contratadas em diversas áreas da economia criativa, a  produção cinematográfica 
movimenta o comércio local, nos setores de serviços, alimentação,  hospedagem, transporte e aquisição de 
materiais, como cenários e figurinos. Por isso, investir no  cinema é uma das melhores opções para aquecer 
a nossa economia! 

Conheça nossos projetos em nosso site: 
www.polodovelhooeste.org/incentivadores


