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Objetivos:

·       Aprender como se calcula o Zakat em ações de valores, dividendos e 401k.

·       Conhecer as oito categorias de beneficiários do zakat.

·      Aprender alguns conselhos práticos sobre quando e como pagar o zakat.

Termos em árabe: 

·       Zakat - Caridade obrigatória.

·       Sadaqah - Caridade voluntária. 

·       Jihad - Uma luta, esforçar-se em determinado assunto, pode se referir a uma guerra
legítima. 

O Zakat em ações de valores, dividendos e 401K
O Zakat é calculado com uma taxa standard de 2.5% do valor total da

carteira/portfólio na data em que o Zakat deve ser pago, uma vez que foi comprado com
expectativa de lucro e aplicado para ser trocado por dinheiro. 

As corretoras da bolsa de curto prazo devem estimar o valor das ações em uma data
de vencimento anual estabelecida, independentemente das datas de aquisição de ações
ou oscilações de valor, e pagar 2,5% do valor total da carteira/portfólio.  

Parece melhor considerar todas as contas -401(k), Keogh, IRA, SEP-IRA, Roth IRA,
etc.- como responsáveis pelo pagamento dos 2,5% anuais do Zakat, e não de forma
independente. Geralmente, um investidor não pode acessar todo o seu dinheiro para
retirá-lo, normalmente pode se resgatar até 50%. Portanto, alguns estudiosos sugerem a
seguinte fórmula. 

Valor de Retirada - Multa Prescrita - Imposto Prescrito = Valor pelo qual o Zakat deve
ser pago. 
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Quem pode receber o Zakat?
O Alcorão menciona oito tipos de pessoas que têm o direito de receber o zakat (9:60):

1.  Os pobres

As pessoas pobres que não têm dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades
são qualificadas como parte dos beneficiários do Zakat. Isso não significa que "não têm
renda", mas que não têm renda suficiente para cobrir as suas necessidades. Ainda assim,
são pessoas que não pedem ajuda aos outros por modéstia e dignidade.

2.  Os indigentes

Essas pessoas são tão pobres que não têm nada para satisfazer as suas necessidades.
Obviamente, estão em pior estado do que os da primeira categoria.

3.  Os administradores do Zakat

As pessoas responsáveis em coletar o Zakat e distribuir podem ser beneficiárias dos
fundos do Zakat, elas podem receber um pagamento, sejam elas pobres ou não.  

4.  Para reconciliar os corações

As pessoas que entraram recentemente no Islam podem ser beneficiárias do Zakat.
Também é possível dar dinheiro do Zakat a pessoas que se busca apoio ou para prevenir
que elas sejam oposição. 

5.  Libertação de escravos

No passado, o dinheiro do Zakat também era usado para pagar pela liberdade dos
escravos. O Alcorão legislou isso como uma das formas legítimas de gastar o dinheiro do
Zakat. É uma expressão clara da compaixão no Islam e do bom tratamento dos escravos
quando a escravatura ainda existia. O Islam elevou o ato de libertar os escravos a um ato
de adoração para agradar a Allah. Nenhuma outra religião fez isso, até onde sabemos.

6.  Pagar dívidas

As pessoas que estão sobrecarregadas com dívidas e não têm como pagá-las podem
receber dinheiro dos fundos do Zakat. A dívida pode ter sido contraída por razões
médicas, casamento ou outras despesas legítimas.

7.  A causa de Allah

A riqueza também pode ser gasta na causa de Allah. O entendimento tradicional dos
estudiosos clássicos do Islam é que essa categoria se reserva ao jihad ou à guerra
legítima. Os estudiosos contemporâneos têm incluído esforços na disseminação e defesa
ideológica do Islam nessa categoria.

8.  Viajantes
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No passado, as pessoas costumavam ficar retidas enquanto viajavam, sem acesso aos
seus fundos no seu país de origem; e isso é algo que, ainda hoje, pode acontecer. Nessas
situações, esses viajantes podem receber dinheiro do Zakat. A condição é que a viagem
não deve ser em desobediência a Allah, mas por uma causa justa, como procurar
conhecimento, procurar um emprego ou uma viagem de negócios.

Quem não pode receber o Zakat?
Uma pessoa rica não pode dar o Zakat a seus pais, pois eles são sua responsabilidade.

Além disso, um marido não pode dar o Zakat para sua esposa, porque ela é de sua
responsabilidade financeira. Também, um não-muçulmano, de acordo com a opinião da
maioria dos sábios, não pode receber o Zakat. Os não muçulmanos pobres podem ser
ajudados com a sadaqah ou caridade voluntária.

Conselhos práticos para dar o Zakat
1.    Você pode dar o dinheiro a um muçulmano pobre diretamente, se conhecer um. 

2.    O mais provável é que seu centro islâmico local colete o Zakat e distribua para os
necessitados na comunidade ou trabalhe em conjunto com uma organização de caridade. Por isso
pode sempre perguntar à mesquita local se aceitam o Zakat. Em algumas mesquitas você pode
encontrar caixas marcadas com a palavra "Zakat", nas quais as pessoas podem simplesmente
depositar seu cheque ou dinheiro do zakat. 

3.    Além disso, você pode pesquisar na Internet e encontrar várias instituições de caridade
islâmicas que coletam o Zakat para patrocinar órfãos ou distribuir alimentos ou medicamentos
em áreas afetadas por desastres naturais.

Estas são algumas das organizações às quais podemos entregar o zakat:

www.zakat.org

www.islamic-relief.com

www.hhrd.org

Assuntos diversos
O Zakat deve ser pago sobre as joias de ouro ou prata. O Zakat do ouro será calculado

de acordo com o conteúdo de ouro nas joias (ou seja, os quilates) e seu valor de mercado.
Portanto, para calcular o valor do seu ouro, você deve consultar um joalheiro para obter o
valor correto (baseado no conteúdo e peso). As pedras em joias não estão sujeitas ao
Zakat.

Você deve ter a intenção de pagar pelo Zakat quando o entregar. Em outras palavras,
o que se deu antes como caridade voluntária não conta como parte do Zakat; não se pode
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dizer: "Eu dei tanto na caridade, que contará como meu Zakat!".
O Zakat deve ser pago imediatamente uma vez que vença o prazo. Não deve ser

atrasado a menos que haja uma boa razão para fazê-lo, como esperar encontrar uma
pessoa necessitada. 

Um mal-entendido muito comum e generalizado é que uma vez que eu tenha pago o
Zakat por uma riqueza, não devo pagar o Zakat por essa mesma riqueza no ano seguinte.
Isso é infundado. Na realidade, enquanto eu tiver riqueza acima do nissab, e tenha
passado o período de um ano lunar completo, continuarei pagando o Zakat a cada ano. 

Endereço da web deste artigo:
http://www.newmuslims.com/pt/lessons/165
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