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LEI  N° 12.213, DE 20 DE JANEIRO DE 2010

 

DOU de 21.1.2010

 
Institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas

as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; e altera a Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995 .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 o Fica instituído o Fundo Nacional do Idoso, destinado a financiar os programas e as ações relativas ao idoso com vistas em assegurar os
seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Parágrafo único. O Fundo a que se refere o caput deste artigo terá como receita:

I - os recursos que, em conformidade com o art. 115 da Lei nº 10.741, de 1o de outubro de 2003, foram destinados ao Fundo Nacional de
Assistência Social, para aplicação em programas e ações relativos ao idoso;

II - as contribuições referidas nos arts. 2 o e 3 o desta Lei, que lhe forem destinadas;

III - os recursos que lhe forem destinados no orçamento da União;

IV - contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais;

V - o resultado de aplicações do governo e organismo estrangeiros e internacionais;

VI - o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente;

VII - outros recursos que lhe forem destinados.

Art. 2 o O inciso I do caput do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995 , passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. .................................................................................

I - as contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso;

.............................................................................................." (NR)

Art. 3 o A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto de renda devido, em cada período de apuração, o total das doações feitas aos Fundos
Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso devidamente comprovadas, vedada a dedução como despesa operacional.

Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo, somada à dedução relativa às doações efetuadas aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente, a que se refere o art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, com a redação dada pelo art. 10 da Lei nº 8.242,
de 12 de outubro de 1991, não poderá ultrapassar 1% (um por cento) do imposto devido.

Art. 4 o É competência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa - CNDI gerir o Fundo Nacional do Idoso e fixar os critérios para sua
utilização.

Art. 5 o Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação oficial.

Brasília, 20 de janeiro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
 Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto

 Guido Mantega
 José Gomes Temporão

 Paulo Bernardo Silva
 Patrus Ananias 

 

Incentivos fiscais - Alteradas as regras de dedução das doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos Fundos Nacional,
Estaduais ou Municipais do Idoso

A Lei nº 12.594/2012 alterou, entre outras providências, alguns dispositivos da Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e da Lei nº 12.213/2010, que instituiu o Fundo Nacional do Idoso.

 
(Lei nº 12.594/2012 - DOU 1 de 19.01.2012)

 

Foi publicada no DOU de hoje (19.01.2012) a Lei 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase),
regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional e altera várias legislações entre
elas a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei nº 12.213/2010 (Fundo Nacional do Idoso).

 
Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se
nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a
adolescente em conflito com a lei.

 
Dentre as principais disposições, destacamos as alterações da Lei 8069/1990, que regulamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente, na qual

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/leis/Ant2001/lei925095.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/leis/Ant2001/lei925095.htm
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passa a prever que:
 

- os contribuintes possam efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais,
devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites de 1% (um por cento) do
imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real e 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda
apurado pelas pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual.

 
A dedução mencionada será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto e não poderá
ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real.

 
A partir do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação diretamente em sua Declaração de Ajuste
Anual e poderá deduzir do imposto apurado na declaração até o limite de 3% (três por cento) a partir do exercício de 2012, se sujeitando ao
limite global de 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda. Esta dedução só se aplica às doações em espécie e não exclui ou reduz outros
benefícios ou deduções em vigor.

 
No caso de pessoa jurídica optante pelo lucro real, a doação poderá ser deduzida do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que
apuram o imposto trimestralmente ou do imposto devido mensalmente e no ajuste anual, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto
anualmente.

 
Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e
municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do Conselho correspondente,
especificando:

 
I - número de ordem;

 
II - nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço do emitente;

 
III - nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador;

 
IV - data da doação e valor efetivamente recebido; e

 
V - ano-calendário a que se refere a doação.

 
Os documentos que comprovem a doação devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 (cinco) anos para fins de comprovação da
dedução perante a Receita Federal do Brasil.

 
Em relação ao Fundo Nacional do Idoso, que trata a Lei nº 12.213/2010, pessoa jurídica poderá deduzir do imposto de renda devido, em cada
período de apuração, o total das doações feitas aos Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso devidamente comprovadas, vedada a
dedução como despesa operacional, não podendo ultrapassar o limite de 1% (um por cento) do imposto devido isoladamente, não sendo mais
necessário somar à dedução relativa às doações efetuadas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente.


