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TERCEIRO SETOR

POR RICARDO BERAGUAS

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
o exterior, ou seja, não pode doar
ou transferir dinheiro ou bens para
o exterior.

Por fim temos a obrigatorieda-

de da existência do Livro Diário
Contábil assinado pelo presidente e pelo contador, bem como a

guarda do acervo de documentos
que comprove tudo o que estiver
relacionado no livro.

Antigamente o livro diário con-

tábil era encadernado e registra-

do em cartório. Com o advento
do Decreto 9.555 de 06/11/2018,
o Livro passou a ser produzido

eletronicamente e guardado no
formato PDF, não precisando

mais imprimir, nem encadernar,
nem tampouco levar a registro no

Cartório. Agora o registro de autenticação do Livro, se dará com
o recibo de entrega das Obriga-

ções à Receita Federal, via SPED.
Assim, os livros contábeis que

são a garantia da isenção de Impos-

tos Federais das associações, tor-

naram-se eletrônicos e sua auten-

O que fazer para não pagar impostos federais ?

A legislação brasileira determina que as associações sem fins

lucrativos devem cumprir com uma série de requisitos para não precisarem recolher impostos federais, entre as principais obrigações

ticação com o protocolo do SPED.
Mas atenção !

As obrigações fiscais conhecidas como ECD, ECF ou

destacamos as que constam do Código Tributário Nacional de 1966:

EFD, todas do SPED da Receita Federal não substituem

1) Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de

rado segundo as normas brasileiras de contabilidade

2) Aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manu-

ITG2002 do Conselho Federal de Contabilidade.

suas rendas, a qualquer título;

a existência do livro diário contábil que deve ser elabo-

aplicadas ao Terceiro Setor, conhecida como norma

tenção dos seus objetivos institucionais;

3) Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Vamos entender: Não distribuir parcela do patrimônio significa

que a associação tem vida própria e tudo que adquirir não pode ser
passado a terceiros. Não há impedimentos para que ela assalarie
pessoas, nem que sobre recursos em banco.

No próximo item temos que ela não poderá enviar recursos para

Ricardo Beráguas
é Contador, proprietário da
A2 Office – escritório de
contabilidade especializado em
entidades do terceiro setor, e
presidente do Instituto A2 Office.
Email: contador@a2office.com.br
Site www.a2office.com.br
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NOVA
EMPRESA DE
CONSULTORIA
PARA
ISENÇÕES
DE PCD

19 ANOS ATUANDO COM O
TERCEIRO SETOR !
nasceu para ser o norte para
as organizações sociais que

se dedicam à caridade, paz,

educação, enfim, ao próximo,
uma vez que elas se depa-

rarem com o mundo da infinita burocracia, precisarem

de apoio, orientação e um
atendimento colaborativo e

terem onde aportar. “Assim,

chegamos aos 19 anos, com
Uma organização que nasceu com o

espírito da participação social, do envolvimento, das pessoas e da solidariedade.
A A2 Office não nasceu para ser uma empresa de contabilidade convencional, mas

uma equipe de excelência e

dedicação, vamos nos superando a cada

dia”, diz Ricardo Beráguas, proprietário da

empresa. “Já somos em 30 profissionais
ligados diretamente ao envolvimento com
o Terceiro Setor”, finaliza orgulhoso.

Após 20 anos de atuação na in-

dústria automotiva e na implantação

de projetos de melhoria de qualidade na rede de concessionárias,

Davi Hebert de Andrade decidiu se

dedicar à causa da pessoa com deficiência e agora está à frente da Auto

PCD, empresa que uma gama de
serviços que facilitam a mobilidade

e a independência desse público.
“Decidi também atuar como inter-

locutor junto às concessionárias
de veículos, visando maior interface com os direitos da PcD, como

isenção de impostos, e a compra de
veículos, além de seguros e muito

mais”, comenta Davi, que possui um
irmão com sequelas de paralisia ce-

rebral e dificuldades de locomoção.
“Vivi a mesma dificuldade quando
precisei adquirir um veículo para

transportar o meu irmão caçula. Foi

então que tive a ideia de criar um
projeto focado em simplificar os pro-

cessos”, finaliza Davi Hebert. Mais
informações: www.autopcd.com
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