
DOE SEU 
IMPOSTO DE RENDA 
PARA O INSTITUTO 
TOMIE OHTAKE



Você sabia que pessoas físicas 
podem doar até 6% do valor do IR  
devido para projetos culturais?

A doação, pela Lei Rouanet, viabiliza a realização de 
projetos culturais diversificados e acessíveis. Sua 
doação é 100% dedutível na declaração de Imposto 
de Renda.



Você ama exposições, palestras, 
cursos e atividades culturais? 

Doe seu IR para o Instituto Tomie Ohtake, 
através do Programa AMIGOS.



Confira o passo a passo:

Assim você proporciona à população 
paulistana a oportunidade de 
frequentar eventos culturais  
interessantes, relevantes e atuais.



– As pessoas físicas que fizerem doações de recursos para o 
programa Amigos do Instituto Tomie Ohtake poderão deduzir 
o valor doado do imposto de renda de pessoa física devido, 
por meio dos incentivos fiscais da lei de incentivo à cultura. 
Assim, não há limite para os valores doados, mas a quantia 
que poderá ser deduzida do IR será limitada sempre em até 
6% do imposto de renda devido.

– É obrigatório que a declaração enviada seja a “declaração 
por deduções legais” para a obtenção dos incentivos fiscais.

Instruções para preenchimento da 
declaração de IRPF para instituição cultural:



1. Para declarar a doação efetuada, selecione a ficha “Doações efetuadas”
2. Clique na opção “novo”



3. Na tela “dados da doação”, selecione a opção “41. Incentivo à cultura”



4. Preencha os campos:
a. “CNPJ do produtor”: 00.984.768/0001-47
b. “Nome do produtor”: Instituto Tomie Ohtake
c. “Valor pago”: valor doado diretamente à instituição ou plano
no programa “Amigos do Instituto Tomie Ohtake”
d. “Parcela não-dedutível”: caso o valor da doação seja maior do que o teto de 6% do imposto devido.

5. Caso o valor preenchido no campo “Valor
pago” não esteja correto, o próprio sistema
IRPF abrirá uma caixa de informações com
o valor correto que poderá ser deduzido do
imposto devido (no caso até 6% do valor
total do imposto devido):

6. Ao realizar sua doação, o Instituto Tomie
Ohtake emitirá um recibo de mecenato e
enviará ao doador. Esse recibo deverá ser
anexado na declaração do IR.



INSTITUTO TOMIE OHTAKE
Complexo Aché Cultural
Rua Coropés, 88, Pinheiros - São Paulo/SP

Dúvidas?  
Bruno Damaceno 
bdamaceno@institutotomieohtake.org.br 

(11) 2245-1900
www.institutotomieohtake.org.br


