
DESTINE PARTE DO IMPOSTO DE RENDA
PARA A FUNDAÇÃO JULITA



Você pode fazer parte
dessa história!

UMA  FORMA  DE  AJUDAR  SEM
COLOCAR  A  MÃO  NO  BOLSO  É
DESTINAR  PARTE  DO  IMPOSTO  DE
RENDA  PARA  A  FUNDAÇÃO  JULITA

Até Abril/2021 , pessoas físicas

podem destinar até 3% do imposto devido

referente ao ano base anterior (2020)

diretamente no programa da declaração

IRPF 2021 , da Receita Federal .



Então, vamos lá!



Baixe o programa da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2020 no site

da Receita Federal.



Selecione uma das opções abaixo para iniciar a sua declaração e preencha todas as

informações.



Após a declaração completamente preenchida, com todos os dados inseridos, vá até a

barra lateral de opções e, em Fichas de Declaração, clique em Doações Diretamente na

Declaração, selecione Criança e Adolescente. Clique em NOVO no canto inferior direito.



Selecione o fundo Estadual para destinação no CONDECA. Digite o valor que você deseja

doar (até 3% do Imposto), destacando que o próprio programa calcula qual é o valor

máximo possível para doação do imposto. Clique OK para encerrar



Na barra lateral, dentro de Resumo da Declaração, clique em Cálculo do Imposto e veja que

o valor da doação já entrou no campo Dedução de Incentivo.



Desça a barra lateral, e em Imprimir clique em DARF – Doações diretamente na Declaração – ECA

para gerar a DARF da sua doação



Tela da emissão da DARF de doação



O sistema emitirá uma guia para pagamento até 30/04/2020.



É neste ponto que a sua doação virá para a Fundação Julita. 

Lembrando que essa etapa é fundamental, pois sem a cópia da DARF a doação não será

concretizada.

IMPORTANTE: 

Por que doamos ao CONDECA e não para a Fundação Julita?

O valor entra no Fundo Estadual de São Paulo onde a Fundação Julita tem o

seu projeto. Os recursos são repassados para a Fundação posteriormente e

por isso é importante enviar o DARF pago para que o valor seja repassado.



Junto com a DARF envie carta conforme modelo abaixo para

parcerias@fundacaojulita.org.br com cópia para condeca@seds.sp.gov.br

Dúvidas, entre em contato conosco:  Telefone: (11) 99472-7527




