
 

 

Desconto de Imposto
   

Através dos projetos da produtora

empresa pode descontar diversos

obras audiovisuais ou de projetos
 
 

Como investir com
Veja como sua empresa pode
   

SEM DEDUÇÃO FISCAL - INVESTIMENTO
Com recursos próprios da empresa,

só em uso da marca nos créditos

de produto na obra, dentro da narrativa,

direto, podemos já fechar contratos

audiovisual vinculando-as a produtos

  
COM DEDUÇÃO FISCAL (DESCONTANDO
Lei do Audiovisual (Imposto de 
A empresa pode descontar o imposto

reduzir a carga tributária de IR (Lucro

  

Art .1º. Ao investir até 3% do IR a

contabilizado como despesa operacional,

devido. Além disso, o patrocínio 

obra audiovisual tenha uma vida 

  

Art. 1º.A: Ao investir até 4% do IR

Nos dois casos a cima, a empresa

todo o material gráfico. 

  

Lei Rouanet (Imposto de Renda)
Art. 18.: Ao investir até 4% do IR 

a ser recolhido, a marca da empresa

todo o material gráfico. 

Nos três casos a cima, o desconto

  

Art. 25/26.: Idêntico ao Art. 18, com

(60% de recursos próprios, como

contrapartida). 

  

Lei municipal do ISS: 20% do 

patrocinador (os depósitos acontecem

   

Lei estadual do ICMS: Dependendo

varia entre 10% (pequeno porte),

recursos próprios do patrocinador.

Em ambos os casos a cima, a empresa

e em todo o material gráfico. 

  

OUTROS CASOS DE UTILIZAÇÃO
Art 3º. Empresas distribuidoras podem

exterior. 

Art 39. – Canais fechados de TV e

o lucro para o exterior. 

Art 3º. –A - Canais de TV Aberta 

exterior para investir em obras audiovisuais.

 

Entre em contato: produtora@cinemapetisco.

Imposto em Audiovisual 
produtora Cinema Petisco, e do nosso auxílio e planejamento

diversos impostos (IR, ISS, ICMS) das empresas associadas em

projetos socioculturais. 

com ou sem desconto de imposto:
pode patrocinar nossos projetos com ou sem leis de incentivo.

INVESTIMENTO DIRETO 

empresa, o investimento será mais rápido e menos burocrático

créditos iniciais e finais e em todo o material gráfico, mas também

narrativa, como merchandising. Da mesma forma, através

contratos de licenciamento de personagens, títulos ou

produtos ou marcas da empresa. 

(DESCONTANDO IMPOSTO DE RENDA, ISS OU ICMS) 
 Renda) 

imposto devido do exercício a ser recolhido, podendo inclusive

(Lucro Real), usando os seguintes artigos da Lei do Audiovisual:

a ser recolhido, esse valor é descontado do imposto da 

operacional, diminuindo o lucro contábil e, por consequência,

 se dá na forma de cotas e a empresa também pode

 comercial positiva (em caso da obra não obter lucro, não

IR a ser recolhido, esse valor é descontado do imposto a

empresa também pode divulgar sua marca como patrocinadora

Renda) 
 (Lucro Real) a ser recolhido, além desse valor ser descontado

empresa também é estampada nos créditos iniciais e finais,

desconto é de 100% do valor investido. 

com a ressalva de que a Pessoa Jurídica desconta 40%

como contrapartida) e a Pessoa Física 80% (20% de recursos

 ISS pode ser investido em projetos, sem qualquer

acontecem mês a mês, na data do recolhimento mensal do referido

Dependendo do porte da empresa, o percentual de ICMS recolhido

porte), 7% (médio porte) e 4% (grande porte) e 1/6 do valor investido

patrocinador. 

empresa também pode divulgar sua marca como patrocinadora

LIZAÇÃO DA LEI DO AUDIOVISUAL 

podem descontar até 70% do imposto devido ao remeter

e programadoras podem descontar até 3% do imposto

 podem descontar até 70% do imposto devido sobre o

audiovisuais.   

cinemapetisco.com.br 

planejamento operacional sua 

em um vasto leque de 

imposto: 

incentivo. 

burocrático resultando não 

também em colocação 

através do financiamento 

ou marcas da obra 

inclusive obter lucro e 

Audiovisual: 

 empresa e pode ser 

consequência, o imposto 

pode obter lucro, caso a 

não há prejuízo). 

a ser recolhido. 

patrocinadora nos créditos e em 

descontado do imposto 

finais, bem como em 

40% do valor investido 

recursos próprios, como 

qualquer tipo de ônus ao 

referido imposto). 

recolhido mensalmente 

investido deve ser de 

patrocinadora nos créditos 

remeter o lucro para o 

imposto devido ao remeter 

o lucro remetido ao 


