
PROJETO NOVO SANTOS 

DUMONT II 

PNSD II 

Federação Brasileira de Voo a Vela 

FBVV 

FAÇA A DIFERENÇA! 

Doe seu Imposto de Renda  

e contribua com o  

Esporte Nacional! 



Como ser identificado o valor a ser doado? 
Pessoa Física: como referência você pode verificar na última declaração de IR 
(modelo completo), o valor do IMPOSTO DEVIDO e calcular até 6%. 
Pessoa Jurídica: verificar junto ao Contador o valor do último IMPOSTO DEVIDO, 
em cada período de apuração (trimestral ou annual), e calcular até 1%. 
IMPORTANTE: o valor de sua doação será restituído integralmente caso 

tenha imposto a receber ou pagar. 
 

Você pode doar seu imposto de renda: 
* Pessoa Física que declara pelo formulário completo - Até 6% do imposto devido; 
* Pessoa Jurídica tributada com base no lucro real – Até 1% do imposto devido. 

           PROJETO NOVO SANTOS DUMONT II 
 

  120 alunos no Brasil (SP/MG/GO/PR/SC/RS) 
  32 alunos para Curso de Navegação 

  2 Campeonatos Brasileiros 
40 Flarm, aparelho anti-colisão  

O Doador deverá enviar para o email da FBVV (secretaria@planadores.org.br) 
uma cópia do comprovante de depósito com os dados abaixo, para envio do 

recibo definitivo da doação, sendo este o único documento válido na 
declaração de renda. A FBVV tem até 3 dias para emitir o recibo, enviando uma 

via para o Ministério dos Esportes e outra para o contribuinte. 

Pessoa Física: 
Nome, CPF, 
Endereço, 

CEP, email e 
Telefone. 

Pessoa Jurídica: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, 
Endereço, CEP, Telefone, informar se é Empresa pública ou 

privada, se faz parte de algum grupo empresarial (se sim 
qual?), Nome do dirigente máximo da empresa, Telefone do 

dirigente, Endereço, CEP, e-mail do grupo, Nome da área 
responsável por patrocínio e doações (se houver), telefone 

da área e email. 

Federação Brasileira de Voo a Vela  
BANCO DO BRASIL AG. 3050 -3 

cc. 21903-7 Bloqueada 
 Novo Santos Dumont II 


