No plano federal, as entidades sem fins lucrativos que prestam
serviços para os quais houverem sido instituídas, colocando-os à
disposição de seus associados, estão isentas do IR e, por
conseguinte desobrigadas da emissão de nota fiscal, por força do
Art. 15 da Lei 9.532, de 10/12/1997 c/c o art. 1º da Lei 8.846, de
21/01/1994.
Eis o que estabelecem os referidos dispositivos: ART. 15 DA LEI 9.532/1997:“Art. 15.
Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e
científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.§ 1º A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em
relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro
líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.§ 2º Não estão abrangidos pela
isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de capital auferidos em
aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.§ 3º Às instituições isentas
aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.”
ART.1º DA LEI 8.846/1994: “Art. 1º A emissão de nota fiscal, recibo ou documento
equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de
alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da
operação. §1º O disposto neste artigo também alcança: a) a locação de bens móveis e
imóveis; b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por
pessoas físicas ou jurídicas. §2º O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da
legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, os documentos
equivalentes à nota fiscal ou recibo podendo dispensá-los quando os considerar
desnecessários.”

