Tutorial sobre como doar para a AMO

Utilizando a declaração completa, com o sistema do IRPF 2018, encontre a opção
“Doações Diretamente na Declaração – ECA”, conforme tela abaixo:

O sistema lhe apresenta a tela abaixo. Nela, clique no botão “novo”, que lhe levará a
próxima tela.

Abrirá a tela abaixo, sem qualquer informação. O contribuinte deverá informar que o
tipo de fundo é municipal, UF: RS e Município: Novo Hamburgo. Observe que na tela abaixo, já
estão alimentadas estas informações. Automaticamente o sistema informa ao contribuinte o
valor disponível para doação. No exemplo abaixo, é de R$ 2.326,74. Se é este valor que o
contribuinte deseja doar para a AMO, este deve digitar este valor no campo: “Valor”. Digite o
valor e finalmente clique em “OK”.

O sistema passará para a tela abaixo:

Agora o contribuinte está pronto para emitir a guia de recolhimento do Imposto de
Renda. Basta ir na opção lateral “Imprimir”, mais especificamente no campo “Darf – Doações
Diretamente na Declaração – ECA”. Clicando neste campo, abrirá a tela abaixo:

Selecione na janela que aparece, o nome do contribuinte arrolado. Observe que no
exemplo que estamos utilizando, o sistema da receita está alimentado por outras declarações.
Mais precisamente para 5 declarações. Selecione o contribuinte que está doando para a AMO e
imprima a DARF, conforme abaixo:

Por fim, observe que esta doação está sendo feita com o imposto devido no próprio
exercício. Se o contribuinte possuía imposto a restituir, o valor da restituição aumenta
exatamente no mesmo montante da doação. Se o contribuinte tem como resultado da
declaração imposto de renda a pagar, este montante diminui, exatamente no valor da doação.

No exemplo do presente tutorial, tínhamos uma declaração cujo contribuinte iria
restituir de IRPF na declaração completa, o valor de R$ 859,79. Porém, após registrar a doação
de R$ 2.326,74, o valor da restituição no sistema passou para R$ 3.186,53, ou seja, aumentou a
restituição exatamente no montante que o contribuinte doou para a AMO.
Agora é pagar a Guia emitida pelo sistema e consequentemente, ter a certeza que seu
Imposto será destinado para um projeto que tem verdadeiro impacto social.

