ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

O Centro de Recuperação Vida Nova – CERVIN, é uma Entidade de iniciativa civil, sem fins econômicos,
fundada em 1985, com sede em Rolândia e tem por finalidade a recuperação e resocialização de dependentes
químicos (álcool e outras dorgas) adultos de ambos os sexos e adolescentes em situação de risco pessoal e social.
Possui duas Unidades de tratamento, a masculina localizada em Rolândia, e a feminina na cidade de Cambé.
Você pode contribuir com esta Entidade e ter o valor doado descontado no imposto de renda a pagar para
a Receita Federal.
Pessoa Física: Que declara no modelo completo:
Poderá deduzir até 6% do imposto devido estimado na declaração a ser entregue no ano seguinte
(Legislação: art.22, da Lei 9.532/97 e Decreto 3000/99), ou 3% do imposto realmente devido, apurado no ato do
preenchimento da declaração entregue até o ultimo dia útil do mês de abril ( Lei nº 12.594/12 -Art 87 de 18/01/12
e Instrução Normativa RFB nº 1.311 de 31/12/12).
Cabe ao contribuinte avaliar o melhor momento de realizar a doação. Caso possua segurança e uma
estimativa confiável do quanto vai pagar de imposto é recomendável realizar as doações dentro do próprio anobase, depositando a doação até o último dia útil do ano, assegurando a dedução total de 6%. Se houver incerteza é
prudente esperar a apuração definitiva do IRPF e calcular o quanto pode ser destinado ao FMDCA, lembrando
que o limite de dedução neste caso fica reduzido para 3% do imposto devido.
Pessoa Jurídica: Quem apura pelo lucro real:
Poderá deduzir até 1% do imposto de renda apurado pelo Lucro Real na declaração a ser entregue no ano
seguinte (Legislação: art.60, II, da Lei 9.532/97 e Decreto 3000/99).

Importante. Após efetuar o depósito, preencha ficha anexa e encaminhe juntamente com o comprovante de
depósito por e-mail assistenciasocial@rolandia.pr,gov.br Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA com copia para adm@cervin.org.br Centro de Recuperação Vida Nova – CERVIN.
Contando com vossa preciosa ajuda, o Cervin em nome de sua diretoria, funcionários e intenos agradece.

