
Contabilidade 

Uma abordagem 
decisorial

Rural

Silvio Aparecido Crepaldi



APURAÇÃO E 
TRIBUTAÇÃO DOS 

RESULTADOS

Contabilidade 

Uma abordagem 
decisorial

Rural

Silvio Aparecido Crepaldi



Fundamentação legal para

exploração da Atividade Rural

▪ Lei 4.504/64 – Estatuto da Terra;

▪ Lei 8.023/90;

▪ Lei 8.212/91;

▪ Lei 11.443/07 – Altera os artigos 

95 e 96 da Lei 4.504/64;

▪ Lei 13.606/18;

▪ Decreto 8.373/2014;

▪ Decreto 9.580/2018 (RIR);

▪ IN 83/2001;

▪ IN 1.848/18.



Considera-se atividade rural:

▪ a agricultura;

▪ a pecuária;

▪ a extração e a exploração vegetal e animal;

▪ a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e 

outras culturas animais;

▪ a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas a 

composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com 

equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando 

exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a pasteurização e o 

acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, acondicionados em embalagem 

de apresentação;

▪ o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou 

industrialização.

Lei 8.023/1990, art. 2°; Lei 9.250/1995, art. 17 e Lei 9.430/1996, art. 59

ATIVIDADE RURAL



Conceitos

Estatuto da 
Terra

Principais 
impostos

Estratégias societárias como ferramenta de planejamento 
tributário





A pessoa jurídica que tenha 

por objeto a exploração da 

atividade rural pagará o 

imposto sobre a renda e o 

adicional de acordo com as 

normas aplicáveis às 

demais pessoas jurídicas.

Lei nº 9.249, de 1995, art. 2º e 3º; e

art. 477, Decreto 9.580/2018



O prejuízo apurado pela 

pessoa jurídica na exploração 

de atividade rural poderá ser 

compensado com o resultado 

positivo obtido na mesma 

atividade em períodos de 

apuração posteriores, 

desconsiderado o limite 

previsto no caput do art. 580 

(30%).

Lei nº 8.023, de 1990, art. 14 e

art. 583, Decreto 9.580/2018



A exploração das atividades 

agrícolas, pecuárias, a extração 

e a exploração vegetal e animal, 

a exploração da apicultura, 

avicultura, suinocultura, 

sericicultura, piscicultura e 

outras de pequenos animais;

Art. 2° da Instrução Normativa SRF 83/01



Pessoa física ou jurídica que explora a 

terra, com fins econômicos ou de 

subsistência, por meio da agricultura, 

da pecuária, da silvicultura, do 

extrativismo sustentável, da 

aquicultura, além de atividades não-

agrícolas, respeitada a função social 

da terra. 

Também são produtores rurais os 

parceiros e arrendatários que exerçam 

as atividades descritas anteriormente.

PRODUTOR RURAL



Tem tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado, não 

se sujeita ao registro comercial.

No entanto, faculta-lhe adquirir 

a condição plena de 

empresário, mediante sua 

inscrição no Registro do 

Comércio.

Arts. 970 e 971 - Código Civil

EMPRESÁRIO RURAL



A lei reconhece para o fim de 

posse ou uso temporário da 

terra, entre o proprietário, que 

detenha a posse ou tenha com 

livre administração de um 

imóvel rural, e aquele que nela 

exerça qualquer atividade 

agrícola, pecuária, 

agroindustrial, extrativa ou 

mista.

CONTRATOS AGRÁRIOS





É o contrato agrário na 

qual a pessoa cede o uso e 

gozo do imóvel rural para 

atividade de exploração 

agrícola mediante certa 

retribuição ou aluguel 

conforme limites 

percentuais da Lei.

art. 3º - Estatuto da Terra – Lei 4.504/64

ARRENDAMENTO 

MERCANTIL



➢ Preço certo (em moeda ou não;

➢ Proprietário sem risco;

➢ Tributação geral, antecipação mensal 

ou IRRF (27,5%);

➢ Informação do valor pago na 

declaração do Arrendatário;

➢ Estatuto da terra (art. 3° do DL 

59.566/66).

ARRENDAMENTO



Exemplo: 

Contrato de arrendamento rural, onde o 

arrendador terá um rendimento fixo anual de R$ 

20.000,00.

O arrendador deverá oferecer referido 

rendimento á tributação, e o arrendatário poderá 

deduzir este valor no livro caixa de apuração do 

resultado rural tributável.



Similar ao arrendamento mercantil 

porém a remuneração se dá através 

de partilha dos  riscos de caso 

fortuito e da força maior do 

empreendimento rural, e dos frutos, 

produtos ou lucros havidos nas 

proporções que estipularem, 

observados os limites percentuais da 

lei.

Art. 4º - Estatuto da Terra

PARCERIA



➢Preço incerto;

➢Os dois participam do risco;

➢Tributação anual de ajuste;

➢Contrato escrito (com 

registro em cartório, títulos 

e documentos);

➢Estatuto da terra (art. 4° do 

DL 59.566/66 e § 1º do art. 96 

do ET – Lei 11.443/07.



Na hipótese de parceria rural, serão 

considerados como rendimentos da 

atividade rural os rendimentos para cuja 

obtenção o parceiro houver assumido 

os riscos inerentes à exploração da 

respectiva atividade (§ único do art. 52 

do RIR/2018).



Exemplo:

Contrato de parceria rural, onde cada parceiro terá um 

rendimento de 50%, cada qual assumindo os riscos 

inerente.

No ano, a receita auferida foi de R$ 100.000,00.

A receita será tributável, individualmente a cada 

parceiro, em 50% x R$ 100.000,00 = R$ 50.000,00.



.



.



Contratos de Arrendamento e Parceria: são semelhantes em sua natureza 

jurídica, mas diferentes na forma de remuneração.

ARRENDAMENTO – arrendador (cedente) recebe do arrendatário 

retribuição certa (aluguel) pelo uso (rendimentos tributados como aluguéis 

separados da atividade rural. Lei 8.023/90, arts. 2° e 13 e Lei 8.212/91, art. 

25.

PARCERIA – parceiro-outorgante (cedente) partilha os riscos da atividade 

com parceiro-outorgado (ônus e bônus), em proporções estipulados em 

contrato. Art. 96, § 1° do Estatuto da Terra.

Para ter plena validade perante o fisco, esses contratos devem ser comprovados por 

instrumento escrito hábil e idôneo.

Lei 4.504/64, arts. 95 e 96; Lei 8.023/90, art. 13; Instrução Normativa SRF 83/2001, arts. 14 e 15.

Os Contratos na Atividade Rural: peculiaridades, 

implicações e riscos



Artigo 3° do Decreto 59.566/1966:

Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma 

pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo 

determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte 

ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, 

benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser 

exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, 

agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa 

retribuição ou aluguel, observados os limites 

percentuais da Lei.



Art. 96, § 1° do Estatuto da Terra:

Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à 

outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte 

ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o 

objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, 

agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, 

recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, 

mediante partilha, isolada ou cumulativa, dos seguintes riscos:

▪ caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;

▪ dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, 

observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI deste artigo;

▪ variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.



Desconsideração da parceria rural e reconhecimento de vínculo 

empregatício

O parceiro outorgado, de fato, não presta serviços sob dependência do 

parceiro outorgante, nem possui controle de jornada.

O contrato de parceria não permite pagamento de valor mínimo, a título de 

garantia ao parceiro outorgado, na forma do artigo 96, § 4°, do Estatuto da 

Terra.

A parceria pressupõe partilha de lucros e prejuízos nos percentuais 

definidos contratualmente.

Se houver indícios e provas de que, o parceiro outorgado, com propósito 

de mascarar existência de uma relação de emprego, presta serviços sob 

dependência do parceiro outorgante, entre outras evidências que 

comprovem a relação de emprego, poderá haver a descaracterização do 

Contrato de Parceria e reconhecimento de vínculo empregatício. 



Risco do proprietário do imóvel responder pelos 

débitos trabalhistas dos empregados rurais 

contratados pelo parceiro outorgado.

Responsabilidade subsidiária ou mesmo solidária, 

partindo da premissa da essência da parceria.

Risco do novo parceiro outorgado responder 

pelas dívidas trabalhistas do antigo parceiro 

outorgado.

Sucessão trabalhista.



Desconsideração da parceria rural e reconhecimento de vínculo 

empregatício

Caso o contrato exista, haverá nulidade do contrato e reconhecimento do 

vínculo. Se houver indícios e provas de que, o parceiro outorgado, com 

propósito de mascarar existência de uma relação de emprego, presta 

serviços sob dependência do parceiro outorgante, possui controle de 

jornada entre outras evidências que comprovem a subordinação, haverá a 

descaracterização do Contrato de Parceria e reconhecimento de vínculo 

empregatício.

Como a essência da parceria pressupõe partilha de lucros e prejuízos nos 

percentuais definidos contratualmente, não são permitidos valores de 

garantia ao parceiro outorgado, na forma do artigo 96, § 4°, do Estatuto da 

Terra.



➢Preço fixado em %;

➢Os coproprietários participam do 

risco;

➢Tributação anual de ajuste;

➢Contrato escrito (com Registro 

em Cartório Títulos e 

Documentos);

➢Código Civil (art. 1314 à 1326).

CONDOMÍNIO



Condomínio de Produtores Rurais

Os resultados obtidos pela exploração de atividade 

rural, sob a forma de condomínio, estão sujeitos à 

incidência do imposto sobre a renda, de acordo com as 

regras de tributação fixadas para a pessoa física ou 

pessoa jurídica, conforme a forma de constituição 

adotada pelo contribuinte.

Solução de Consulta Cosit 74/2016



Art. 52 – Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na 

exploração da atividade rural, comprovada a situação 

documentalmente, pagarão o imposto, separadamente, na 

proporção dos rendimentos que couber a cada um. Lei 8.023/90, 

art. 13.

Parágrafo Único. Na hipótese de parceria rural, o disposto 

neste artigo aplica-se somente em relação aos rendimentos 

para cuja obtenção o parceiro houver assumido os riscos 

inerentes à exploração da atividade.

Arrendatários, Condôminos e Parceiros



.



Código Civil - Art. 579

O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis.

Perfaz-se com a tradição do objeto.

Lei 7.713/88:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos 

percebidos por pessoas físicas:

III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu 

proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes 

de primeiro grau;

COMODATO



Perguntas e Respostas DIRPF 2019/2018

201 — Qual o tratamento tributário do valor locativo de imóvel cedido 

gratuitamente?

O valor locativo de imóvel cedido a terceiro é tributado na Declaração de Ajuste Anual, 

devendo ser informado em Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas, 

não se sujeitando, portanto, ao recolhimento mensal (carnê-leão).

O valor tributável corresponde a 10% do valor venal do imóvel, podendo ser adotado o 

constante da guia do IPTU do ano-calendário da Declaração de Ajuste Anual. Se a 

cessão de uso não abrangeu todo o ano-calendário, o valor tributável é apurado 

proporcionalmente ao período de cessão de uso de imóvel.

Não há incidência do imposto quando o imóvel for ocupado por seu proprietário 

ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de 1º grau (pais e 

filhos).



PRINCIPAIS TRIBUTOS INCIDENTES NA 

ATIVIDADE RURAL

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e ServiçosICMS

Programa Integração Social do TrabalhadorPIS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade SocialCOFINS

Instituto Nacional do Seguro SocialContribuição ao INSS

Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural FUNRURAL

Contribuição Social sobre o Lucro LíquidoCSLL

Imposto de Renda sobre Pessoa FísicaIRPF

Imposto de Renda sobre Pessoa JurídicaIRPJ



RENDIMENTOS DA 

ATIVIDADE RURAL

São tributáveis os resultados 

positivos provenientes da 

atividade rural exercida pelas 

pessoas físicas. 

Lei nº 9.250, de 1995, art. 9º e

art. 50, Decreto 9.580/2018



A receita bruta da atividade rural é constituída pelo 

montante das vendas dos produtos oriundos das 

atividades exploradas pelo próprio vendedor.

É computada sem a exclusão do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 

e do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 

(FUNRURAL).

Art. 53, Decreto 9.580/2018



Resultado da Atividade Rural

Apurado pelas pessoas físicas, quando positivo, integra a 

base de cálculo do Imposto de Renda devido no ano-

calendário. 

A apuração e tributação dos resultados da atividade rural 

será efetuada de acordo com:

• Arts. 50 a 65 do Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018),

• Instrução Normativa SRF nº 83/2001,

• Instrução Normativa RFB nº 1.558/2018, 

• Instrução Normativa RFB nº 1.848/2018,

• IN RFB nº 1.903/2019.



Receitas Operacionais: são receitas ligadas a atividade

operacional da empresa: venda da produção, 

subvenções, indenizações de perdas e incluindo as 

vendas de imobilizado rural.

Receitas Extra operacionais: são receitas que não estão

relacionadas as atividades da empresa, como por 

exemplo receitas financeiras, aluguel de máquinas, 

arrendamento...

Aspectos da tributação da Atividade rural pessoa física



Despesas Operacionais: são despesas 

necessárias para o desenvolvimento da atividade 

da empresa, tais como: mão de obra, insumos, 

maquinário entre outras.

Despesas Extra operacionais: são todas as 

despesas não relacionadas com a atividade 

principal da empresa, como por exemplo multas, 

juros de mora ...



RESULTADO NA ATIVIDADE RURAL



ASPECTOS DA TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL 

PESSOA FÍSICA

Regime de apuração: todas as operações da atividade 

rural é pelo regime de caixa.

Exceções a regra:

✓ Investimentos financiados por instituição financeira;

✓ Adiantamentos recebidos para entrega futura de 

produtos.



Microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional:

• A Pessoa Jurídica que explora atividade rural definida no art. 

2°, Lei 8.23/90 e atenda as demais condições estabelecidas na 

legislação específica e LC 123/2006.

• A ME ou EPP que exploram atividade rural ficam dispensadas 

da escrituração comercial desde que mantenham em boa 

ordem e guarda o Livro Caixa, Livro de Registro de Inventário e 

demais documentos que serviram de base para a escrituração.

Imposto de Renda da Atividade Rural



A pessoa jurídica que explorar atividade rural 

determinará o imposto de renda com base no lucro 

real, presumido ou arbitrado, por períodos de 

apuração trimestrais.

Existe opção pela apuração pelo lucro real, em  31 

de dezembro de cada ano, desde que faça 

apuração por estimativa, ou apuração com 

suspensão.



Na mensuração dos ativos biológicos, pelo valor justo. Tais valores devem ser incluídos no 

resultado do período em que ocorrer a venda de tais ativos, surgindo assim as chamadas 

diferenças temporárias, que nada mais é do que a diferença entre os valores considerados 

para apuração do resultado contábil e de resultado tributável.

NBC TG 32 (R4) – Tributos sobre o lucro, define:

Diferença temporária é a diferença entre o valor contábil de ativo ou passivo no balanço e 

sua base fiscal, sendo:

✓ Diferença temporária tributável, é a diferença temporária que resulta em valores 

tributáveis para determinar o lucro tributável (prejuízo fiscal) de períodos  futuros 

quando o valor contábil de ativo ou passivo é recuperado ou liquidado;

✓ Diferença temporária dedutível, é a diferença temporária que resulta em valores que são 

dedutíveis para determinar o lucro tributável (prejuízo fiscal) de futuros períodos quando 

o valor contábil do ativo ou passivo é recuperado ou liquidado.

Impostos diferidos na Atividade Rural na 

determinação do valor justo



NBC TG 32 (R4) – Tributos sobre o lucro, define:

Passivo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o lucro 

devido em período futuro relacionado às diferenças 

tributáveis.

Ativo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o lucro 

recuperável em período futuro relacionado a:

✓Diferenças temporárias dedutíveis;

✓Compensação futura de prejuízos fiscais não 

utilizados;

✓Compensação futura de créditos fiscais não utilizados.



Bens do Ativo Não Circulante Imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos 

por pessoa jurídica, que explore atividade rural, para uso nessa atividade, 

quando destinados à atividade, poderão ser depreciados integralmente no 

próprio ano de aquisição. Art. 325, Decreto 9.580/2018.

Exemplo de depreciação incentivada:

Empresa Varginha adquiriu trator por R$ 1.600.000,00 no início de 2018, com 

depreciação de 20% ao ano. O complemento para atingir o valor do bem 

constituirá exclusão do Resultado Líquido para determinação do Lucro Real 

ou Prejuízo Fiscal da atividade, em 2018.

Lançamento na Escrituração Comercial em 2008

D – Despesa de depreciação

C – Depreciação acumulada R$ 320.000,00

INCENTIVOS FISCAIS - RIR 2018, art. 325; e IN RFB nº 1.700/2017, art. 260



Apuração do Lucro Real ou Prejuízo Fiscal em 31/12/2019

Ajustes

Resultado líquido R$ 2.500.000,00

Adições

Exclusões

Depreciação complementar à depreciação normal

registrada na escrituração comercial relativa ao bem 

utilizado em atividade rural, apropriada em 2018 R$ 1.280.000,00

Lucro Real R$ 1.220.000,00

A partir do ano-calendário seguinte ao da aquisição do trator, o encargo de depreciação 

normal, que vier a ser registrado na escrituração comercial, deverá ser adicionado ao 

Resultado Líquido, para a determinação do Lucro Real ou do Prejuízo Fiscal da atividade 

rural.

Incentivos Ficais – Depreciação Incentivada



ALIENAÇÃO DOS BENS DA ATIVIDADE RURAL

No caso de alienação dos bens, o saldo da 

depreciação complementar existente na Parte B do 

Lalur, será adicionado ao resultado líquido 

da atividade rural no período de apuração da 

alienação.



O prejuízo determinado pela pessoa jurídica que explora, 

de forma exclusiva, atividade rural incentivada, na forma 

prevista na Lei 8.023/90, poderá ser compensado com o 

Lucro Real do período de apuração posterior, não 

havendo restrição de prazo para tal compensação e não 

se aplicando o limite de 30%, como nas demais 

empresas.

Art. 15 e 16, Lei 9.065/95

Incentivos Ficais – Compensação de prejuízos fiscais



Art. 58 – O resultado positivo obtido na exploração da 

atividade rural pela pessoa física poderá ser 

compensado com prejuízos apurados em anos-

calendário anteriores. Lei 9.250/95, art. 19.

§ 1°. A pessoa física fica obrigada à conservação e à 

guarda do livro caixa e dos documentos fiscais que 

demonstram a apuração do prejuízo a compensar.

§ 2°. Para compensação de prejuízo acumulado, a 

pessoa física deverá manter escrituração do livro caixa.

Compensação de prejuízos fiscais



Exemplo:

Resultado da atividade rural em 2019: R$ 100.000,00

Prejuízo apurado na atividade rural (escriturado em Livro 

Caixa) em 2018: R$ 30.000,00

Resultado a ser oferecido à tributação em 2019: R$ 

100.000,00 – R$ 30.000,00 = R$ 70.000,00.

A pessoa física fica obrigada à conservação e guarda do 

Livro Caixa e dos documentos fiscais que demonstram a 

apuração do prejuízo a compensar.



A IN RFB 1700/2017, em seu capítulo X, que trata da atividade 

rural, orienta quanto aos procedimentos necessários para os 

procedimentos necessários para a compensação dos prejuízos 

fiscais apurados pela empresas que exploram atividade rural, 

bem como outras atividades.

As atividades distintas da atividade rural, deverão ser 

segregadas contabilmente as receitas os custos e as despesas 

referentes à atividade rural das demais atividades e demonstrar, 

no LALUR de que trata o art. 310, separadamente, o lucro ou o 

prejuízo contábil, o lucro real ou o prejuízo fiscal e o resultado 

ajustado positivo ou negativo dessas atividades.

Incentivos Ficais – exploração de outras atividades distintas 

da atividade rural



Art. 53 – O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante 

escrituração do livro caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, 

os investimentos e os demais valores que integrem a atividade. Lei 9.250/1995, art. 18.

§ 1° O contribuinte comprovará a veracidade das receitas e das despesas escrituradas 

no livro caixa, por meio de documentação idônea que identifique o adquirente ou o 

beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à 

disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.

§ 2°. A falta de escrituração prevista neste artigo implicará o arbitramento da base de 

cálculo à razão de 20% da receita bruta do ano-calendário.

§ 3°. Aos contribuintes que tenham auferido receitas até o valor R$ 56.000,00 fica 

facultada a apuração da exploração da atividade rural por meio de prova documental, 

dispensando o livro caixa.

Formas de apuração 



As despesas de custeio dedutíveis são aquelas 

necessárias à percepção dos rendimentos da atividade 

rural e à manutenção da fonte produtora, relacionadas 

com a natureza das atividades rurais exercidas, tais 

como os gastos realizados com combustíveis, 

lubrificantes, salários, aluguéis, arrendamentos, 

ferramentas e utensílios, corretivos e fertilizantes, 

defensivos agrícola e animal, rações, vacinas e 

medicamentos, impostos (exceto Imposto de Renda), 

taxas, contribuições para o INSS, etc.



Os encargos financeiros efetivamente pagos em 

decorrência de empréstimos contraídos para o 

financiamento de custeio e de investimentos da 

atividade rural podem ser dedutíveis na apuração 

do resultado.



INVESTIMENTOS

Considera-se investimento a aplicação de recursos financeiros, durante o 

ano-calendário, que visem ao desenvolvimento da atividade rural, à 

expansão da produção e da melhoria da produtividade, realizados com:

▪ benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos, 

reparos, bem assim de limpeza de diques, comportas e canais;

▪ culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;

▪ aquisição de tratores, implementos e equipamentos, máquinas, motores, 

veículos de cargas e utilitários rurais, utensílios e bens de duração 

superior a 1 (um) ano, bem assim de botes de pesca ou caíques, 

frigoríficos para conservação da pesca, cordas, anzóis, bóias, guinchos e 

reformas de embarcações;

▪ animais de trabalho, de produção e engorda;



▪ serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando 

elevar a eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração 

rural;

▪ insumos que contribuam destacadamente para elevação da 

produtividade, tais como reprodutores, aquisições de matrizes, alevinos e 

girinos, sementes e mudas selecionadas, corretivos de solo, fertilizantes, 

vacinas e defensivos vegetais e animais;

▪ atividades que visem especificamente à elevação sócio-econômica do 

trabalhador rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões 

para atividades recreativas, educacionais e de saúde;

▪ estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;

▪ instalação de aparelhagem de comunicação, bússola, sonda, radares e de 

energia elétrica;

▪ bolsas para a formação de técnicos em atividades rurais, inclusive 

gerentes de estabelecimentos e contabilistas.

IN RFB 83/2001, art. 17



RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

É a diferença entre os valores das receitas recebidas e 

das despesas de custeio e dos investimentos pagos no 

ano-calendário, correspondentes a todas as unidades 

rurais exploradas pela pessoa física, observando-se que 

se o resultado da atividade rural for negativo (prejuízo) 

poderá ser compensado nos anos-calendários 

posteriores.

(Lei 8.023/1990, art. 4º, e Lei 8.383/1991, art. 14.



Exemplo:

Valor da receita bruta recebida: R$ 100.000,00.

Valor das despesas pagas: R$ 40.000,00.

Resultado da atividade rural: R$ 100.000,00 – R$ 

40.000,00 = R$ 60.000,00.



Resultado Presumido

À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural, quando 

positivo, limitar-se-á a 20% da receita bruta no ano-calendário, 

observando-se que:

▪ a pessoa física perderá o direito à compensação do total dos 

prejuízos correspondentes a anos-calendários anteriores ao 

da opção;

▪ essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das 

receitas e despesas, qualquer que seja a forma de apuração 

do resultado;

▪ esse procedimento não se aplica à atividade rural exercida no 

Brasil por residente ou domiciliado no Exterior.



A falta da escrituração prevista 

conforme parâmetros acima implicará 

arbitramento da base de cálculo à 

razão de 20% da receita bruta do ano-

calendário.

Lei 9.250/1995, art. 18, § 2º



IN SRF 83/2001

Art. 23-A. A partir do ano-calendário de 2019 o 

produtor que auferir, durante o ano, receita bruta 

total da atividade rural superior a R$ 4.800.000,00 

deverá entregar, com observância do disposto no 

§ 4° do art. 23, arquivo digital com a escrituração 

do Livro Caixa Digital do Produtor Rural – LCDPR.



DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - ANEXO DA ATIVIDADE 

RURAL

O contribuinte deverá entregar o demonstrativo do resultado da 

atividade rural juntamente com a Declaração de Ajuste Anual, 

caso se enquadre em qualquer das condições a seguir:

▪ obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;

▪ pretenda compensar, no ano-calendário de 2020 ou 

posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do 

próprio ano-calendário de 2019.



Opção pela Apresentação de Declaração de Ajuste Anual 

Simplificada

O contribuinte poderá optar pela apresentação dessa 

declaração independentemente do montante do 

resultado positivo apurado na atividade rural.

Essa opção é extensiva ao contribuinte que obteve 

resultado negativo (prejuízo) no ano-calendário e/ou 

possua saldo de prejuízo acumulado e não mais deseje 

compensá-los com resultado positivo da atividade rural.



COMPROVAÇÃO DA RECEITA BRUTA

A receita bruta, decorrente da comercialização dos 

produtos, deverá ser comprovada por documentos 

usualmente utilizados, tais como nota fiscal do 

produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória 

rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais 

documentos reconhecidos pelas fiscalizações 

estaduais.



ADIANTAMENTOS PARA ENTREGA FUTURA

Os adiantamentos de recursos relativos a produtos para entrega futura serão computados 

como receita somente no mês da efetiva entrega do produto.

Exemplo:

O produtor rural recebe adiantamento de R$ 10.000,00, em 28.06.2019, por conta de venda 

para entrega futura em janeiro/2020.

Quando do recebimento do adiantamento, o valor deverá ser escriturado no livro Caixa, 

como adiantamento recebido em 2019 por conta de venda para entrega futura.

Quando da entrega do produto, em janeiro/2020, o contribuinte emitirá a Nota Fiscal de 

Produtor que será escriturada no livro Caixa como receita da atividade rural e registrando 

a baixa referente ao adiantamento recebido anteriormente.



É aplicável pela Autoridade Tributária quando a pessoa 

jurídica deixar de cumprir as obrigações acessórias 

relativas à determinação do lucro real ou presumido, 

conforme o caso.

Quando conhecida a receita bruta e, desde que ocorrida 

qualquer das hipóteses de arbitramento previstas na 

legislação fiscal, o contribuinte poderá efetuar o 

pagamento do imposto de renda correspondente com 

base nas regras do lucro arbitrado.

LUCRO ARBITRADO



Inicialmente é importante salientar que o cálculo 

do ITR não sofrerá nenhuma alteração, 

independente do regime de tributação eleito pelo 

produtor rural.

Quanto aos demais tributos, poderá haver 

significativa modificação, conforme o regime 
eleito.



Há duas maneiras do Produtor Rural Pessoa 

Física apurar o lucro a ser tributado:

1. Lucro real - mediante a escrituração do livro caixa, registrando 

todas as receitas, as despesas, os investimentos e demais 

valores que integram a atividade (art. 11, caput); 

2. Lucro presumido - Neste caso, o produtor rural também 

realiza a escrituração do livro caixa, porém esta opção não lhe dá 

direito à compensação de prejuízos (art. 11, § 5º).

IN SRF n° 83

PESSOAS FÍSICAS



Independentemente da opção pelo lucro real ou presumido, o 

produtor rural pessoa física estará sujeito à tabela progressiva 

do IRPF, cuja alíquota de contribuição varia de 0% a 27,5%, 

conforme a base de cálculo.

Por ocasião da declaração, o produtor rural pode optar pela 

alternativa que implicar menor valor a ser recolhido.

O produtor rural pessoa física não se sujeita ao pagamento de 

PIS/COFINS e CSLL, e a alíquota do FUNRURAL é de 1,20% + 

0,2% do SENAR, 0,1 RAT sobre a receita bruta proveniente de 

cada venda. 

Lei 13.606/2018



Quem explora a atividade rural sob a forma de pessoa jurídica, a 

alíquota do FUNRURAL é de 2,05% (1,7% da Receita Bruta, 0,1% 

do RAT, 0,25% do Senar) e, em não sendo optante pelo Simples 

Nacional, devendo pagar o imposto de renda e adicional em 

conformidade com as normas aplicáveis às demais pessoas 

jurídicas.

Assim, pode determinar o imposto de renda com base no lucro 

real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração 

trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de 

setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.

IN SRF n. 257/2002

PESSOA JURÍDICA



❖IR – alíquota de 15% até R$ 20.000,00 mensais

❖Adicional de 10% sobre o excedente

❖PIS - 1,65%

❖COFINS – 7,6%

❖CSLL – 9%

LUCRO REAL



No regime do lucro real, a empresa que explora 

atividade rural, assim como as demais pessoas 

jurídicas, pode:

➢ apurar o lucro real trimestralmente, em 31 de março, 

30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro; ou

➢ optar pelo pagamento mensal do imposto por 

estimativa, hipótese em que fica obrigada a apurar o 

lucro real anualmente, em 31 de dezembro.



Todavia, aos optantes pelo lucro real, são 

admitidos os seguintes incentivos fiscais:

i. os bens do ativo imobilizado (máquinas, implementos agrícolas, 

veículos de carga, utilitários rurais, reprodutores, matrizes, etc.), 

exceto a terra nua, quando destinados à produção, podem ser 

depreciados, integralmente, no próprio ano-calendário; e

ii. não se aplica o limite de 30% de que trata o art. 15 da Lei nº 

9.065/95, à compensação dos prejuízos fiscais, decorrentes da 

atividade rural, com o lucro da mesma atividade.



CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

No cálculo da Contribuição Social devida com base no Lucro Real aplicam-se as 

regras comuns às demais pessoas jurídicas, mas com observância dos 

seguintes procedimentos especiais:

▪ A depreciação, integralmente no ano da aquisição, de bens do ativo 

imobilizado adquiridos para uso na atividade rural aplica-se inclusive para 

efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o 

Lucro. 

Assim, a parcela do custo do bem que exceder ao valor da depreciação 

normal, apropriada na escrituração comercial, poderá ser excluída na base de 

cálculo da contribuição no período-base em que o bem for adquirido, 

observando-se, os critérios semelhantes aos procedimentos do Lucro Real;

▪ O limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto no artigo 16 da 

Lei 9.065/1995 (30%), não se aplica ao resultado decorrente da exploração de 

atividade rural, relativamente à compensação de base de cálculo negativa da 

CSLL (artigo 41 da MP 2.158-35/2001.



Caso opte pelo regime de tributação do lucro presumido, aplicará um 

percentual de 8% (de acordo com a atividade) sobre a receita e, então, 

sobre essa base aplicará a alíquota de 15% e, se exceder o valor de R$ 

60.000,00 no trimestre, também terá um adicional de 10% sobre o valor 

que exceder.

❖ PIS – 0,65%

❖ COFINS - 3,00%, 

❖ CSLL – também será de 9%, porém sobre o lucro presumido 

equivalente a 12% do faturamento.

LUCRO PRESUMIDO



OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO

A pessoa jurídica que explora atividade rural, desde que não esteja enquadrada 

em qualquer das situações que a obriguem à apuração do lucro real, poderá 

optar pela tributação com base no lucro presumido, apurado trimestralmente, 

observando os procedimentos aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Para a determinação do lucro presumido, sobre o valor da receita bruta 

proveniente da atividade rural aplica-se o percentual de 8%.

Ressalte-se, ainda, que a pessoa jurídica rural que tiver usufruído o benefício 

fiscal da depreciação acelerada incentivada, vindo, posteriormente, a ser 

tributada pelo lucro presumido, caso aliene o bem depreciado com o incentivo 

durante a permanência nesse regime, deverá adicionar à base de cálculo para 

determinação do lucro presumido o saldo remanescente da depreciação não 

realizada.

IN RFB nº 1.700/2017, arts. 265 e 266.



OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO

A pessoa jurídica que explora atividade rural, desde que não 

esteja enquadrada em qualquer das situações que a obriguem à 

apuração do lucro real, poderá optar pela tributação com base 

no lucro presumido, apurado trimestralmente, observando os 

procedimentos aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Para a determinação do lucro presumido, sobre o valor da 

receita bruta proveniente da atividade rural aplica-se o 

percentual de 8%, para o IRPJ, e 12%, para a CSLL.



Observe-se que, no regime do lucro presumido, não há como 

aproveitar os benefícios concedidos à atividade rural, referidos 

anteriormente.

Portanto, para fins de planejamento tributário, é necessário 

considerar esta limitação, antes de se optar, em definitivo, pelo lucro 

presumido.

A pessoa jurídica rural que tiver usufruído o benefício fiscal da 

depreciação acelerada incentivada, vindo, posteriormente, a ser 

tributada pelo lucro presumido, caso aliene o bem depreciado com o 

incentivo durante a permanência nesse regime, deverá adicionar à 

base de cálculo para determinação do lucro presumido o saldo 

remanescente da depreciação não realizada.



Art. 55. Os investimentos serão considerados despesas

no mês do pagamento. Lei 8.023/1990, art. 4°, § 2°.

§ 2°. Considera-se investimento na atividade rural a 

aplicação de recursos financeiros, durante o ano-

calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor 

da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da 

atividade para expansão da produção ou à melhoria da 

produtividade.

DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO



Os investimentos necessários a atividade são tratados 

como despesa pelo seu valor total, tanto os adquiridos 

através de financiamento de instituição financeira 

quanto os adquiridos por recursos próprios.

Contudo, quando parcelados diretamente com o 

fornecedor, a despesa se dará na data do efetivo 

pagamento.

IN 83/2001, artigo 17

INVESTIMENTOS – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO



As despesas de custeio e os investimentos serão 

comprovados por meio de documentos idôneos, tais 

como:

nota fiscal fatura duplicata recibo

contrato de 
prestação de 

serviços

laudo de 
vistoria de 

órgão 
financiador

folha de 
pagamentos de 

empregados



De acordo com a LC n° 123/2006, o Produtor 

Rural pessoa jurídica enquadrado na 

condição de Microempresa pode optar pelo 

regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições - Simples Nacional.



Efetuará o recolhimento mensal, mediante 

documento único de arrecadação, do IRPJ, 

CSLL, PIS/COFINS e ICMS, cuja alíquota 

incidente sobre a receita bruta auferida no 

mês, conforme a receita bruta anual.



Embora o senso comum acredite que o Produtor 

Rural pessoa jurídica pague mais tributos que a 

pessoa física, isso nem sempre corresponde à 

realidade.

Assim, é fundamental que cada caso seja 

analisado individualmente, a fim de que seja 

tomada uma decisão estratégica, que 

efetivamente seja menos a onerosa ao 

contribuinte.



Empresa agropecuária, que tem como atividade secundária a 

industrialização de bebidas alcoólicas, levanta os seguintes dados no 

ano-calendário de 2019:

ATIVIDADE RURAL

– Receita Bruta da Venda de Produtos R$ 7.344.181,15

– ICMS R$ 1.321.952,61

– PIS R$ 121.178,99

– Cofins R$ 558.157,77

– Receita Líquida R$ 5.342.891,78

– Custos R$ 2.130.273,96

– Despesas Operacionais R$ 2.482.188,70



ATIVIDADE NÃO INCENTIVADA

– Receita Bruta da Venda de Produtos R$ 3.440.469,74

– ICMS R$ 619.284,55

– PIS R$ 56.767,75

– Cofins R$ 261.475,70

– Receita Líquida R$ 2.502.941,74

– Custos R$ 1.341.850,60

– Despesas Operacionais R$ 853.644,72



RECEITAS E DESPESAS COMUNS

– Dividendos de Part. Societárias Avaliadas pelo Custo de Aquisição R$ 125.022,20

– Perda na Avaliação de Investimento Avaliado pelo MEP R$ 12.745,00

– Variações Monetárias Passivas R$ 7.013,13

– Despesas Financeiras R$ 14.147,61

– Variações Monetárias Ativas R$ 7.542,60

– Receitas Financeiras R$ 32.933,86

– Despesas Operacionais R$ 26.636,33

• Doações Indedutíveis R$ 26.130,63

• Despesas com Brindes

• Depreciação de Veículo não Utilizado na

Produção/Comercialização R$ 7.417,70



BENS ADQUIRIDOS EM 2010

– Equipamentos (aquisição em 15-4-2010) R$ 74.933,28

– Imóvel Rural (aquisição em 22-3-2010):

Valor da Terra Nua R$ 499.509,24

Edificações R$ 421.807,79

CSLL ESTIMADA DO ANO DE 2010 R$ 116.911,37

IRPJ ESTIMADO DO ANO DE 2010 R$ 179.766,96



RECEITA LÍQUIDA POR ATIVIDADE
A empresa determina antecipadamente os percentuais que a 

receita líquida de cada atividade representa em relação à receita 

líquida total, utilizando as seguintes fórmulas:

RP = RLR x 100 e RLS x 100

RLT RLT

RP = Percentual que cada receita líquida representa em relação à 

receita líquida total da empresa

RLR = Receita Líquida da Atividade Rural

RLS = Receita Líquida da Atividade Não Incentivada

RLT = Receita Líquida Total da Empresa



Assim, temos:

Receita da Atividade Rural:

R$ 5.342.891,78 x 100 = 68,10%

R$ 7.845.833,52

Receita da Atividade Não Incentivada:

R$ 2.502.941,74 x 100 = 31,90%

R$ 7.845.833,52



RATEIO DOS VALORES COMUNS
Com base nos percentuais determinados no subitem anterior, a empresa procede, então, ao rateio 

dos valores contabilizados englobadamente durante o ano-calendário, comuns às atividades 

incentivada e não incentivada.



(*) Este valor corresponde ao somatório das ‘Despesas Operacionais da atividade rural’ com os 

valores das ‘Despesas Operacionais Comuns’ proporcionais à atividade rural, conforme cálculo 

demonstrado anteriormente.



(*) Este valor corresponde ao somatório das Despesas Operacionais da atividade não 

incentivada com os valores das ‘Despesas Operacionais Comuns’ proporcionais à 

atividade não incentivada, conforme cálculo demonstrado anteriormente



DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA

Durante o ano-calendário, a empresa rural adquiriu bens do Ativo Imobilizado destinados à produção, podendo 

beneficiar-se do incentivo da depreciação acelerada para efeito de determinação das bases de cálculo do IRPJ e da 

CSLL, conforme examinado no item 9 deste trabalho.

Assim, temos:

I – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 15-4-2010:

Valor de Aquisição do Bem = R$ 74.933,28

Depreciação Anual

10% de R$ 74.933,28 = R$ 7.493,33

Depreciação Registrada na Contabilidade

R$ 7.493,33 x 9 = R$ 5.620,00

12

Depreciação Acelerada

R$ 74.933,28 – R$ 5.620,00 = R$ 69.313,28



II – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL EM 22-3-2010:

Como o valor da terra nua não deve ser considerado no cálculo da depreciação, o incentivo 

de depreciação acelerada somente abrangerá o valor das edificações, como segue:

Valor de Aquisição do Bem = R$ 421.807,79

Depreciação Anual

4% de R$ 421.807,79 = R$ 16.872,31

Depreciação Registrada na Contabilidade

16.872,31 x 10 = R$ 14.060,26

12

Depreciação Acelerada

R$ 421.807,79 – R$ 14.060,26 = R$ 407.747,53



CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A empresa calcula o valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em função do resultado de cada atividade.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL





Nessa hipótese, a empresa agropecuária apurou um saldo a compensar da CSLL de R$ 

64.699,63 (R$ 116.911,37 – R$ 52.211,74).



APURAÇÃO DO LUCRO REAL

Como a empresa exerce outra atividade, além da rural, 

deve transcrever, no Livro de Apuração do Lucro Real 

(Lalur), separadamente, o lucro líquido e o lucro real 

relativos a cada atividade.

Tomando por base os dados demonstrados nos subitens 

anteriores, o Lalur é preenchido do seguinte modo:











CONTROLE NO LALUR
Os valores excluídos na determinação do lucro real são controlados na Parte “B” do Lalur, como 

segue:









O planejamento tributário é a atividade 

desenvolvida de forma estritamente preventiva 

que busca a economia tributária em decorrência 

da avaliação das opções legais, evitando 

procedimentos onerosos do ponto de vista fiscal.

ESTRATÉGIAS SOCIETÁRIAS COMO FERRAMENTAS 

DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO



Questões a serem consideradas na escolha da forma de 

exploração da atividade rural, se pessoa física ou jurídica.

✓Questões sucessórias;

✓Garantias de valores atualizadas de empréstimos entre 

partes relacionadas;

✓Recursos administrativos disponíveis para efetuar os 

controles internos que irão possibilitar a escrituração 

contábil mais complexa na pessoa jurídica.

Planejamento Tributário na Atividade Rural



Via de regra, a atividade rural explorada na pessoa 

física pressupõe uma vantagem, se existe interesse 

em investimento, protelando o pagamento de 

impostos, com acúmulo de prejuízos fiscais e 

considerando um menor número do chamado, custo 

de conformidade.

Por outro lado, costuma trazer problemas na 

atualização de valores e em questões sucessórias, já 

que o imposto de renda pessoa física é  custo de 

aquisição.
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O Livro Caixa Digital do Produtor Rural – LCDPR 

foi instituído pela IN RFB 1.848/2018, que alterou a 

IN SRF 83/2001.

A partir do ano-calendário de 2019, o produtor 

rural que auferir, durante o ano, receita bruta total 

da atividade rural superior a R$ 4.800.000,00 

deverá entregar, com observância ao disposto no 

§ 4° do art. 23, o arquivo digital com a 

escrituração do LCDPR.



O limite da receita bruta deve abranger todas 

as unidades rurais exploradas pelo 

contribuinte’, de modo a permitir a apuração 

do resultado da atividade rural, que em 

seguida será informado no campo Atividade 

Rural da Declaração de ajuste anual de 

Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).



Os dados da atividade rural desenvolvida no 

exterior devem ser informados diretamento

no campo Atividade Rural da DIRPF, não 

sendo lançados o LCDPR.



Quando houver resultado negativo 

decorrente da exploração da atividade rural 

em período anterior, se o contribuinte quiser 

usar para compensar resultado positivo no 

período atual, deve fazê-lo diretamente na 

Declaração de Ajuste Anual do Imposto 

sobre a Reda da Pessoa Física.
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Rendimentos recebidos individualmente, em parceria rural ou em 

condomínio, relativamente à exploração das seguintes atividades:

➢ Criação, recriação ou engorda de animais de médio e grande porte;

➢ Cultura do solo, seja qual for a natureza do produto cultivado;

➢ Apicultura, avicultura, cunicultura, psicultura, sericultura, suinocultura ou 

quaisquer outras culturas de pequenos animais, inclusive a captura e 

venda in natura de pescado;

➢ Extração e exploração vegetal e animal;

➢ Transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam 

alteradas a composição e as características do produto in natura;

➢ Cultivo de florestas.

Livro Caixa da Atividade Rural: o que escriturar



Transformação de grãos em farinho ou farelo; transformação de 

leite em queijo etc., quando NÃO feito pelo próprio agricultor ou 

criador e seus familiares e empregados, dentro do imóvel rural, 

com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas 

atividades rurais, e NÃO utilizada, de forma exclusiva, matéria-

prima produzida na propriedade rural explorada.

Compra de rebanho bovino e revenda com permanência em 

poder do contribuinte por prazo inferior a 52 dias, em regime 

de confinamento, ou 138 dias, nos demais casos.

Livro Caixa da Atividade Rural: 

descaracterização da atividade



Ainda que esteja dispensado da escrituração do 

LCDPR o contribuinte deve, quando solicitado 

pela autoridade fiscal, comprovar a veracidade das 

receitas e das despesas mediante documentação 

hábil e idônea que identifique o adquirente ou o 

beneficiário, o valor e a data da operação.

Livro Caixa da Atividade Rural: comprovação



Venda de produtos e subprodutos da agricultura, cultivo de 

florestas, pecuária, apicultura, avicultura, cunicultura, psicultura, 

sericultura, suinocultura, captura e venda in natura de pescado, 

exploração extrativa animal e vegetal, bem como a 

transformação de produtos agrícolas ou pecuários sem que 

sejam alteradas a composição e a característica do produto in 

natura e feitas pelo próprio produtor rural.

Alienação dos bens utilizados na atividade rural como tratores, 

implementos, máquinas e equipamentos, veículos e benfeitorias.

Livro Caixa da Atividade Rural: receitas



Vendas a prazo considerar regime de caixa (efetivo recebimento) inclusive 

juros, se houver.

Variação positiva dos preços dos produtos considerar regime de caixa 

(efetivo recebimento) inclusive juros, se houver.

Valores recebidos de órgãos públicos como auxílios e subvenções.

Valores dos produtos rurais recebidos em permuta.

Valor de bens que o subscritor entregar para integralização de capital.

O valor da terra nua não constitui receita da atividade rural, sujeitando-se ao 

ganho  de capital.

Lei 8.023/1990, art. 4°, § 3°; IN RFB 83/2001, arts. 5° e 9°

Livro Caixa da Atividade Rural: receitas



• Computador, telefone;

• Combustíveis, salários;

• Aluguéis e arrendamentos;

• Ferramentas, fertilizantes, rações, vacinas e medicamentos;

• Impostos incidentes na atividade (exceto imposto sobre a renda);

• Taxas, contribuições para o INSS e demais encargos trabalhistas;

• Benfeitorias realizadas no imóvel (currais, casas, açudes, cercas, 

desmatamentos etc.);

• Aquisição de tratores, veículos de carga, utilitários rurais, reprodutores, 

matrizes, rebanho de cria e engorda, desde que necessários ao 

desenvolvimento da atividade à expansão da produção ou melhoria da 

produtividade agrícola.

Livro Caixa da Atividade Rural: despesas, custeio e 

investimento



• Semeadura, plantação, colheita, debulha, enfardação, ceifa e 

recolha;

• Embalagens e acondicionamentos, como secagem, limpeza, 

trituração desinfecção e ensilagem;

• Armazenagem de produtos agrícolas;

• Guarda, criação e engorda de animais;

• Locação para fins rurais;

• Assistência técnica;

• Exploração de instalação de irrigação e drenagens.

Livro Caixa da Atividade Rural: exemplos de 

prestação de serviços dedutíveis



• Benfeitorias de construção, culturas permanentes, essências 

florestais e pastagens artificiais;

• Aquisição de tratores, implementos, máquinas e veículos;

• Animais de trabalho;

• Reprodutores;

• Estradas que facilitem acesso/circulação na propriedade r.ural;

• Bolsas de estudo para formação de técnicos em atividades rurais, 

inclusive gerentes de estabelecimentos e contadores.

Livro Caixa da Atividade Rural: exemplos de 

investimentos dedutíveis



GASTOS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Somente podem ser deduzidos os gastos com 

assistência à saúde do trabalhador rural que se 

configurem como permanentes e constantes,  e se 

destinem à melhoria da condição de vida  dele, 

não sendo permitida a dedução de gastos 

eventuais.

Livro Caixa da Atividade Rural: exemplos de gastos 

que podem ser ou não dedutíveis



DESPESAS OCORRIDAS FORA DA ÁREA RURAL

Regra geral, somente as despesas ocorridas dentro da 

propriedade rural explorada podem ser deduzidas das 

receitas.

Exceção: quando a pessoa física possuir imóveis 

situados fora da área rural, mas cuja destinação única e 

específica seja para seleção,  secagem, armazenamento 

etc., dos produtos oriundos  exclusivamente das 

propriedades rurais.

Livro Caixa da Atividade Rural: exemplos de gastos 

que podem ser ou não dedutíveis



Nos contratos de compra e venda para entrega futura 

que prevejam devolução de valor, o valor devolvido após 

a entrega do produto constitui despesa no mês da 

devolução e, antes da entrega do produto, não constitui 

despesa, devendo ser diminuído do adiantamento.

Os bens adquiridos por meio de permuta, que 

caracterizem pagamento parcelado, são considerados 

despesas no mês do pagamento de cada parcela pela 

entrega dos produtos rurais permutados.

Livro Caixa da Atividade Rural: situações diversas



Adiantamentos – Os adiantamentos decorrentes de venda para entrega 

futura, serão computados como receita somente na entrega do produto.

Herança de imóvel rural com saldo de prejuízos – Considerando que o 

espólio é uma universalidade de bens e direitos, e que portanto, há uma  

sucessão legítima por transferência causa mortis e que o sucessor recebe o 

patrimônio na mesma situação em que se encontrava quando em poder da 

pessoa falecida, sem solução de continuidade,  o saldo de prejuízos não 

compensado pelo de cujus pode sê-lo pelo espólio e, após o encerramento 

do inventário, pelo meeiro ou herdeiro, proporcionalmente à parcela da 

unidade rural recebida, desde que nela o meeiro ou herdeiro continue a 

explorar atividade rural.

Livro Caixa da Atividade Rural: situações diversas



Empréstimos ou Financiamentos Rurais – são passíveis de 

comprovação quanto ao seu efetivo emprego na atividade rural, 

em custeio ou investimentos. O saldo devedor é informado em 

Dívidas Vinculadas à Atividade Rural do Demonstrativo da 

Atividade Rural, ao final do ano-calendário e a amortização das 

parcelas não pode ser deduzida, somente os juros e demais 

encargos financeiros.

Os encargos financeiros efetivamente pagos em decorrência de 

empréstimos contraídos para o financiamento do 

custeio/investimento da atividade rural podem ser deduzidos na 

apuração do resultado.

Livro Caixa da Atividade Rural: situações diversas















Produtor Rural Pessoa Física ou Jurídica deve optar pela Folha 

de Salários ou pela contribuição sobre a Receita Bruta.

A escolha deve ser feita diante do pagamento por uma das 

opções na competência Janeiro de cada ano ou na primeira 

competência subsequente ao início da atividade, sendo 

irretratável para todo o ano calendário.

A opção se restringe ao FUNRURAL, já a contribuição ao Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) é regulamentada por 

legislação própria e deve ser recolhido independentemente da 

escolha.

FUNRURAL – Folha ou Receita Bruta?



➢20% sobre o total da remuneração paga, devida 

ou creditada a empregados e trabalhadores 

avulsos a seu serviço;

➢20% sobre a remuneração de contribuintes 

individuais (trabalhadores autônomos) a seu 

serviço;

➢1 a 3% sobre a remuneração paga a empregados 

e trabalhadores avulsos, riscos ambientais do 

trabalho (RAT).



Deve ser feita uma estimativa, em reais, da folha de pagamento 

total do ano, inclusive quanto aos possíveis avulsos.

Entram na composição, férias, 13°., gratificações e produtividade 

(eventos de natureza salarial), ou seja, multiplicar a remuneração 

por 13,3333.

Sobre esse resultado/base de cálculo multiplicar por:

✓ 20% (inciso I do art. 22 da Lei 8.212/19910;

✓ 1 a 3% do RAT (inciso II do art. 22 da Lei 8.212/1991).

A soma da duas multiplicações é o valor estimado do FUNRURAL 

ao se optar pela Folha de Salários.





Produtor Rural Pessoa Jurídica que optar pela folha de salários:

GFIP código FPAS 787 – Folha de salários (Patronal + RAT + Salário 

Educação + Incra + Senar).

GFIP código FPAS 604 – Exclusiva de Comercialização, na condição de sub-

rogado.

Na condição de sub-rogado, permanece a obrigação de declarar a aquisição em GFIP e de 

reter a contribuição patronal e a contribuição ao Senar sobre a aquisição de produtos 

rurais, de produtor rural pessoa física que não comprovar a opção pela folha; e de 

segurado especial.

Ainda na condição de sub-rogado, sobre a aquisição de produtos rurais de produtor rural 

pessoa física que optar por contribuir sobre a folha de salários, o  produtor rural pessoa 

jurídica deve reter somente a contribuição ao Senar e efetuar o seu recolhimento por meio 

de GPS avulsa, no código 2615 (Comercialização da Produção Rural – CNPJ – Pagamento 

exclusivo para Outras Entidades – Senar).

FUNRURAL – Opção Folha de Pagamento



Produtor Rural Pessoa Física que optar pela Folha de Salários:

GFIP código FPAS 787 – Folha de Salários (Patronal + RAT + Salário Educação + 

Incra + Senar).

GFIP código FPAS 604 – Exclusiva de Comercialização na condição de sub-rogado.

Senar será devida sobre a comercialização da produção rural e não sobre a folha 

de pagamento.

Recolhimento Senar: GPS avulsa, código 2712 (Comercialização da Produção Rural 

– CEI – Pagamento exclusivo para Outras Entidades – Senar), gerada no SAL da 

RFB.

Na comercialização com pessoa jurídica, deve apresentar a Declaração de Opção 

para que seja efetuada a retenção em nota fiscal apenas da contribuião devida ao 

Senar.

FUNRURAL – Opção Folha de Pagamento



FUNRURAL – Pessoa Jurídica Adquirente



.

FUNRURAL – Opção pela Receita Bruta



.

FUNRURAL – Opção pela Receita Bruta



.

FUNRURAL – Opção pela Folha de Pagamento



.



.



.

CAEPF – Cadastro Atividade Rural Pessoa Física



.

Segurado Especial – CAEPF 



.

Segurado Especial – CAEPF 



.



.

EFD-REINF Produtor Rural Pessoa Jurídica



.

EFD-REINF – Quem será obrigado a utilizar o Sistema?



.

EFD-REINF – Nota Orientativa 02/2018



.



.

DCTFWeb – Declararação de Débitos e Créditos 

Tributários Federais via Internet



.

DCTFWeb – Transformação Digital no ambiente da RFB



.



.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL NA 

ATIVIDADE RURAL



.

Contribuição Previdenciária: fato gerador



.

Base de Cálculo da Contribuição



.

Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária da 

Agroindústria



.

Substituição da Contribuição Patronal sobre a 

Produção Rural



.

Não aplicação da Substituição



.

FUNRURAL substituição



.

Alíquotas aplicáveis à Pessoa Física



.

Contribuições sobre a Folha de Pagamento –

Produtor Rural e Agroindústria



.

Registro Contábil



.

Medicina e Segurança do Trabalho na atividade 

rural NR 31



.

Contribuição Patronal - Produtor Rural Pessoa Jurídica 

optante pelo Simples Nacional



.

Contribuição Patronal - Produtor Rural Pessoa Jurídica 

optante pelo Simples Nacional



.

FUNRURAL – Preenchimento GFIP

Ato Declaratório Executivo Codac N° 6, de 4 de maio de 2018, alterado pelo ato 

Declaratório Executivo Codac N° 3 de 13 de fevereiro de 2019



FUNRURAL – Preenchimento GFIP

Ato Declaratório Executivo Codac N° 6, de 4 de maio de 2018, alterado pelo ato 

Declaratório Executivo Codac N° 3 de 13 de fevereiro de 2019



.

FUNRURAL – Pessoa Física com empregados



.

FUNRURAL – Pessoa Física



.

FUNRURAL – Pessoa Física



.

FUNRURAL – Empresa adquirente de produção de produtor 

rural pessoa física optante pela Folha de Pagamentos



.

FUNRURAL – Produtor Rural Pessoa Jurídica



As seguintes situações devem ser considerados no e-Social

a. E-Social – Eventos Periódicos – S – 1250 – Aquisição da 

Produção Rural PF – Adquirente – pessoa jurídica –

faturamento anual maior que R$ 78 milhões – produção de 

pessoa física.

b. e-Social – Eventos Periódicos – S – 1250 – Outros Adquirentes 

– excetos Órgãos Públicos, além da GFIP.

c. e-Social – Eventos Periódicos – S – 1250 – Órgãos Públicos, 

além da GFIP.

FUNRURAL – Produtor Rural Pessoa Jurídica



.



.



.





Um produtor com receita bruta mensal cerca de R$105.000,00, 

perfazendo R$ 1.250. 000,00 de receita bruta anual e R$ 

187.500,00 de lucro.

Todas as hipóteses de regime de tributação puderam ser 

colocadas em teste.

Ressalta-se que foram apurados apenas o imposto de renda, a 

contribuição social sobre o lucro líquido e o Funrural, que são 

os tributos mais impactantes.

CASO



PESSOA FÍSICA –

Lucro Real
Base de Cálculo Alíquota Valor

Imposto de Renda R$ 187.500,00
27,50% (para a 

alíquota efetiva)
R$ 41.132,65

Adicional de IR - - -

CSLL - - -

FUNRURAL R$ 1.250.000,00 1,5% R$ 18.750,00

TOTAL R$ 59.882,65



PESSOA FÍSICA –

Lucro Real
Base de Cálculo Alíquota Valor

Imposto de Renda R$187.500,00 27,50% R$41.259,80*

Adicional de IR - - -

CSLL - - -

FUNRURAL R$1.250.000,00 2,3% R$28.750,00

TOTAL R$70.009,80

PESSOA FÍSICA –

Lucro Presumido
Base de Cálculo Alíquota Valor

Imposto de Renda R$ 250.000,00 27,50% R$ 68.750,00

Adicional de IR - - -

CSLL - - -

FUNRURAL R$ 1.250.000,00 1,5% R$ 18.750,00

TOTAL R$ 87.500,00



PESSOA JURÍDICA

Lucro Real
Base de Cálculo Alíquota Valor

Imposto de Renda R$ 187.500,00 15,00% R$ 28.125,00

Adicional de IR R$ 0,00 10% R$ 0,00

CSLL R$ 187.500,00 9% R$ 16.875,00

FUNRURAL R$ 1.250.000,00 2,05% R$ 25.625,00

TOTAL R$ 70.625,00



PESSOA JURÍDICA
Lucro Presumido

Base de Cálculo Alíquota Valor

Imposto de Renda R$ 100.000,00 15,00% R$ 15.000,00

Adicional de IR R$ 0,00 10% R$ 0,00

CSLL R$ 150.000,00 9% R$ 13.500,00

FUNRURAL R$ 1.250.000,00 2,05% R$ 25.625,00

TOTAL R$ 54.125,00



QUADRO COMPARATIVO – RESUMO

Pessoa Jurídica – Lucro Presumido R$ 54.125,00

Pessoa Física – Lucro Real R$ 59.882,65

Pessoa Jurídica – Lucro Real R$ 70.625,00

Pessoa Física – Lucro Presumido R$ 87.500,00



De acordo com estas simulações, pode-se 

perceber que a opção de regime que proporciona 

maior economia tributária ao Produtor Rural é a 

da pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, 

havendo uma diferença de R$ 50.375,00 em 

relação à pior opção, a do Pessoa Física – Lucro 

Presumido.

CONCLUSÃO



Existe ainda estratégias mistas mais elaboradas e 

lícitas que envolvem a constituição de uma 

empresa (EIRELI, sociedade limitada ou 

sociedade anônima), cujo capital social será 

integralizado mediante a conferência do(s) 

imóvel(is) rural(is), maquinário, implementos 

agrícolas e até mesmo animais, porém a atividade 

rural seguirá sendo explorada pelo produtor rural 

pessoa física.



Esta relação jurídica se dará através da realização de 

um contrato agrário de arrendamento rural ou parceria.

Salienta-se que o Decreto 9.580/2018 estabelece que o 

imposto de renda será pago  separadamente, na 

proporção dos rendimentos que couberem a cada um.

E o parágrafo único complementa que, na hipótese de 

parceria rural, será devido o imposto pelo parceiro 

somente em relação aos rendimentos para cuja 

obtenção houver assumido os riscos inerentes à 

exploração da respectiva atividade.



Em um Contrato de Parceria entre uma 

sociedade empresária e um produtor pessoa 

física, com rateio dos resultados na 

proporção de 50-50%, sendo a primeira 

tributada pelo lucro presumido e o segundo 

pelo lucro real, teremos:

EXEMPLO



PESSOA JURÍDICA

Lucro Presumido
Base de Cálculo Alíquota Valor

Imposto de Renda R$ 50.000,00 15,00% R$ 7.500,00

Adicional de IR R$0,00 10% R$0,00

CSLL R$75.000,00 9% R$ 6.750,00

FUNRURAL R$ 625.000,00 2,05% R$ 12.812,50

TOTAL R$ 27.062,50



PESSOA FÍSICA

Lucro Real
Base de Cálculo Alíquota Valor

Imposto de 

Renda
R$ 93.750,00 27,50% R$ 15.478,55

Adicional de IR - - -

CSLL - - -

FUNRURAL R$ 625.000,00 1,5% R$ 9.375,00

TOTAL R$ 24.853,55



Verifica-se que deste modo a adoção de modelo misto é 

mais vantajoso ao Produtor Rural, gerando uma maior 

economia tributária, sem prejuízo das demais 

motivações extra tributárias, tais como proteção 

patrimonial e planejamento sucessório, o que ainda 

reforçará a legitimidade da estratégia e do próprio 

planejamento tributário.

CONCLUSÃO



Foi apresentado a importância de se analisar as 

opções entre pessoa física ou jurídica, bem como 

o regime de tributação para a redução da carga 

tributária.

Verificou-se a necessidade de testes das opções 

de regime tributário para identificação de qual é, 

efetivamente a mais favorável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Foi possível constatar que há outras formas 

lícitas que podem ser utilizadas visando à 

redução da carga tributária.

O planejamento tributário também se presta a 

propósitos extra tributários, tais como como 

proteção patrimonial e planejamento 

sucessório.



PERGUNTAS?

silvio@crepaldi.adv.br

crepaldi.adv.br
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