
 

 

O GUIA PRÁTICO DA DOAÇÃO NA 
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 

  



 

Olá! 
Nós, do Instituto GRPCOM e do Conselho Regional de Contabilidade, 

ficamos felizes por colaborar com você para a doação de parte do seu 
imposto de renda para as organizações do Terceiro Setor. Atitudes como 
essa, têm potencial altamente transformador e solidário, por isso, você 
merece os PARABÉNS!  

Então, vamos lá? 

O processo é simples e basta prestar atenção a cada etapa. Siga para a 
próxima página e mãos à obra! 
 

 
Obs.: Faça sua declaração normalmente, utilizando a opção completa. 

Você não deve utilizar a declaração simplificada, ok?! 
 

 

 

  



 

– PASSO A PASSO –  
1. Acesse o site da Receita Federal: receita.economia.gov.br 

 

2. Arraste a tela para baixo e clique no banner IRPF 2020, conforme a figura 
a seguir: 

 

 

http://receita.economia.gov.br/


 

3. Faça o download do programa de Imposto de Renda, clicando em 
“download do programa”, conforme a figura abaixo: 

 

4. Clique na opção referente ao dispositivo que estiver utilizando. Neste 
tutorial, utilizamos a opção “para computador”, na versão para Windows. 

 

5. Agora, clique na opção baixar programa IRPF 2020 e aguarde o download 
do arquivo. Para realizar a instalação, siga os passos indicados pelo 
próprio software baixado. 

 



 

6. Após o download e instalação do software, clique no ícone da Receita 
Federal na área de trabalho.  

 

7. Com a declaração já realizada pela opção completa, selecione a linha em 
que está o seu nome.  

  



 

8. Do lado esquerdo, em “Fichas de Declarações”, procure a opção “Doações 
diretamente na declaração”. 

 

9. Aqui você pode escolher doar até 3% para o Fundo da Criança e 
Adolescente e até 3% para o Fundo do Idoso. Você pode escolher 
apenas um deles ou ambos. Após essa seleção, clique na opção “novo”. 
Nessa simulação, escolhemos Criança e Adolescente. 

 

  



 

10. Agora, você escolhe se quer que sua doação vá para o Fundo Nacional, 
Estadual ou Municipal. Na simulação, escolhemos o municipal. Caso sua 
cidade não conste na lista, significa que ela não possui um Fundo 
Municipal. Já se você quer doar para alguma organização específica, 
certifique-se em qual fundo ela está: municipal ou estadual. 

 

11. Depois de realizar sua escolha, insira o valor que deseja doar. No canto 
direito está o valor total permitido. Caso você tenha Imposto de Renda a 
pagar, esse valor será dedutível. Caso você tenha valor a restituir, a 
doação será somada à restituição. 

 



 

12. Pronto! Agora você só precisa emitir a guia. Procure no menu esquerdo a 
opção “Imprimir guia”.  

 

13. Clique em cima do seu nome e clique em OK. 

  



 

14. Agora é só imprimir sua guia, pagar o boleto e o valor será creditado no 
fundo escolhido. 

Obs.: Para proteção dos dados, eles foram ocultados em nosso exemplo. 

 

 

Prontinho! Agora é só recolher a guia e o valor será creditado no fundo 
escolhido por você para utilização em projetos sociais do Terceiro Setor! O 
valor doado, por menor que seja, ajuda a transformar vidas. 

Muito obrigado por realizar esse ato de amor e ajudar a aumentar essa 
corrente do bem! 

Um abraço, 

Instituto GRPCOM e Conselho Regional de Contabilidade do Paraná



 

 

 

 


