PROJETO CONSTRUÇÃO DO MAB
LEI ROUANET
Doação e Declaração – Passo a passo

O acervo do MAB é composto por cerca de duas mil peças do Bronze I (2600 a.C.) até o século XVI
d.C., com exemplares da cultura mesopotâmica, babilônica, egípcia, persa, canaanita, judaica,
grega, romana e bizantina. São objetos de cerâmica, moedas, inscrições e artefatos diversos.

O novo MAB terá quatro salas de exposição, reserva técnica, laboratório, setor educativo,
auditório, administrativo, biblioteca e espaço de pesquisas.
Serão 1.118,23m² de área construída.

DOAÇÕES

1. Pessoas Físicas podem doar até 6% do valor do Imposto de Renda devido. Ao declarar
devem optar pela declaração completa (não pode ser a simplificada). É possível
simular o valor do IR clicando aqui: Simulador Pessoa Física e calcular a doação.

2. Pessoas Jurídicas podem doar até 4% do Imposto de Renda devido, calculado à
alíquota de 15%. A doação pode ser feita somente pelas empresas que optam pelo
Imposto de Renda pelo Lucro Real. O contribuinte pode doar 4% em cada apuração
mensal, trimestral ou anual do imposto.

COMO DOAR
1. Diretamente no Banco do Brasil - Depositar o valor correspondente no Banco do
Brasil, Agência 3104-6, Conta Corrente 17094-1, favorecido Instituto Adventista de
Ensino. O depósito será identificado com o CPF ou CNPJ do doador e deverá ser
informado se deseja fazer uma doação (pessoa física ou jurídica) – código 1; ou um
patrocínio (pessoa jurídica)* - código 2.

2. Por meio de DOC – Informar no campo finalidade o código 20 para doação (pessoa
física ou jurídica) ou 21 para patrocínio (pessoa jurídica).
3. Por meio de TED - Informar no campo finalidade o código 44 para doação (pessoa
física ou jurídica) ou 43 para patrocínio (pessoa jurídica).
4. As contribuições podem ser feitas em todas as apurações do imposto até 31/12/2020.
* Na doação não há retorno publicitário e no patrocínio o apoiador terá sua marca divulgada.

RECIBO
1. Após o procedimento bancário, enviar uma cópia digitalizada do comprovante de
depósito para o e-mail: mab@unasp.edu.br , informando:

Nome da pessoa física ou da pessoa jurídica:
CPF ou CNPJ:
Endereço completo para correspondência:

Telefone e E-mail:
No caso de empresa se é Pública ou Privada:
Nome do dirigente máximo da empresa:

Nome do declarante (pessoa jurídica), CPF e cargo:

2. Um recibo do donativo será enviado pelo correio.

DECLARAÇÃO

No programa da Receita Federal, escolha a aba Doações Efetuadas (esquerda) e clique em Novo (abaixo).
Pessoas físicas não devem esquecer de fazer a declaração completa, clicando em Por Deduções Legais.

DECLARAÇÃO

No Código escolha 41 – Incentivo à Cultura.

DECLARAÇÃO

Preencha com o CNPJ 43586056000182 e automaticamente irá aparecer o Nome do Produtor Instituto
Adventista de Ensino. No campo Valor pago informe o valor depositado. No campo Parcela não
dedutível deixar em branco ou colocar R$ 0,00. Clique em OK. Se houver imposto a pagar o valor será
descontado e se for imposto a receber, o valor será acrescido na restituição. A Receita Federal fará a
identificação pelo CPF ou CNPJ.

DECLARAÇÃO

Na aba Cálculo do Imposto, o valor do Imposto a Pagar será o valor do Imposto Devido menos a
Dedução de Incentivo.

INFORMAÇÕES
mab@unasp.edu.br

