
ATIVIDADE RURAL  PESSOA FISICA 

TRIBUTAÇÃO E NOVIDADES 

Enio Borges de Paiva 
eniopaiva@safrasecifras.com.br



O “AGRO” virou “NEGÓCIO”             
no Brasil

N este cenário de competitividade e globalização 
a  condução da atividade agrícola como empresa 

é uma necessidade.

“As áreas continuarão 
p roduzindo, mas nem todos 
o s empresários continuarão 

na atividade.”



GRANDES  
TENDÊNCI AS

Nos próximos 10 ANOS, a produção 
de alimentos terá que CRESCER 20 

% para atender a demanda 
mundial.



 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  8373/2014

Fundamentação legal para 
exploração da Atividade Rural



 Decreto  9.580/2018(RIR)

 IN 83/2001

 IN  1848/18

Fundamentação legal para 
exploração da Atividade Rural



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 

Aspectos da tributação  da
Atividade rural pessoa física 



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 Extraoperacionais: 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 ...

Aspectos da tributação  da
Atividade rural pessoa física 



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

Aspectos da tributação  da
Atividade rural pessoa física 



Aspectos da tributação  da
Atividade rural pessoa física 

RECEITA

CUSTOS/
DESPESAS

Receita das Atividades

Venda de imobilizado da atividade 
rural (exceto terra nua)

Custos / despesas da atividade

Investimentos em imobilizado

Resultado da atividade rural

_



O resultado da atividade rural e que será o rendimento 
tributável é  o lucro apurado entre receitas e despesas 
necessárias a atividade.
Esse resultado esta limitado a 20% da receita bruta total, ou 
seja, o lucro superior a esse limite não sofre tributação.
Esse limitador chamado de resultado presumido ou arbitrado.
 

Resultado da atividade rural tributável

Aspectos da tributação  da
Atividade rural pessoa física 



 Proprietário único ou posseiro;

 Propriedade comum ao casal;

 Condomínio;

 Parceria;

 Comodato;

 Arrendamento.

Aspectos da tributação  da
Atividade rural pessoa física 

Formas de exploração 



EXPLORAÇÃO 
DA TERRA



 Arrendamento.

 Parceria;

 Condomínio;

 Comodato.

Exploração da Terra



 Condomínio:

 - Preço fixado em %;
 - Os coproprietários
 participam do risco;
 - Tributação na atividade
 rural (5,5%);
 - Tributação anual de 
 ajuste;
 - Contrato escrito (com 
 Registro em cartório 
 títulos e documentos);
 - Código Civil 
 (art. 1314 à 1326).

Parceria

- Preço incerto;
- Os dois participam do 
risco;
- Tributação da atividade 
rural (5,5%);
- Tributação anual de 
ajuste;
- Contrato escrito (com 
registro em cartório, 
títulos e documentos) e
- Estatuto da terra (art. 4 
do DL 59.566/66 e § 1º 
do art. 96 do ET – Lei 
11.443/07.

 Arrendamento:

 - 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).

Exploração da Terra



Comodato:Comodato:

 - Código Civil - Código Civil - Art. 579Art. 579
            O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. 
Perfaz-se com a tradição do objeto.  

  Lei 7.713/88: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;

Exploração da Terra



Comodato: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 Não há incidência do imposto quando o imóvel for ocupado por seu 
proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de 
parentes de 1º grau (pais e filhos).parentes de 1º grau (pais e filhos).

  

Exploração da Terra

“







IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA

O que deve 

s er observado  

 na DIRPF?



ATIVIDADE URBANA

CUIDADOS NA HORA DE DECLARAR

Dívidas pessoais;

Operações de compra e venda de imóveis (contratos x escritura pública 
x pagamentos e recebimentos em sacos)

Aquisição e Alienação de Bens em geral, inclusive Terra Nua;

Doações ou empréstimos em dinheiro (doações → ITCD);

Gastos c/ Cartão de Crédito (informações para Operadoras de Crédito);

Despesas Médicas (DIRF e DMED);

 Recebimento de Aluguel e Arrendamento.



ATIVIDADE RURAL

CUIDADOS NA HORA DE DECLARAR

Conciliação bancária (receitas e despesas);

 Investimentos;

Financiamentos Rurais;

Aquisição e Alienação de Bens, inclusive Benfeitorias;

Arrendamento x Parceria;

 Área explorada;

Movimentação do rebanho.



DISPONIBILIDADE DISPONIBILIDADE 

DE CAIXADE CAIXA

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA



CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXACÁLCULO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

    Valor disponível por mês para suportar todas as 
despesas particulares.

URBANA RURAL

31/12/2015 R$ 2.465.789,00 Prejuizo Contabil
31/12/2016 R$ 2.850.950,00 Dividas e onus reais 31/12/2015 690.000,00R$       
31/12/2015 R$ 156.500,00 31/12/2016 750.000,00R$       
31/12/2016 R$ 260.000,00 Adiantamento 143.000,00R$       

203.000,00R$   

89.550,00R$               
R$ 210.000,00
R$ 31.100,00

48.989,00R$               

251.989,00R$       

20.999,08R$         DISPONIBILIDADE GERAL/MÊS (*)

DISPONIBILIDADE (1)

DISPONIBILIDADE (2)

DISPONIBILIDADE GERAL (1 + 2)

Rendimentos Líquidos do conjuge

Declaração de Bens

Dividas e onus reais

Diferença Custo Bem X Valor Venda
Outros
Base de Calculo Imposto Devido - Completa
Rendimentos Isentos
Rendimentos Trib Excl na Fonte 

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2018



- Contribuição previdenciária (antigo funrural) 

- Livro caixa digital do produtor rural – LCDPR

-  E-Social

Atividade Rural
Novidades a partir 2019



Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Contribuição previdenciária (antigo funrural) 

Aspectos inicias 

– Operações isentas – animais de cria, recria e

terminação, reprodutores, matrizes,

sementes e mudas, com exceção do SENAR

- Opção de contribuição – comercialização ou folha de 
pagamento



Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Contribuição previdenciária (antigo funrural) 

Recolhimento a partir 2019
- Opção recolhimento:

- Prazo para opção – em operação

           - inicio da operação

- Período  abrangido pela opção



Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Contribuição previdenciária (antigo funrural) 

Recolhimento a partir 2019
- Comercialização – 1,2 % contribuição previdenciária

                                     - 0,1 %  financiamento acid trabalho

                                      - 0,2 %  contribuição SENAR
                                           1,5 %



Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Contribuição previdenciária (antigo funrural) 

Recolhimento a partir 2019
- Folha de pagamento  – 20 % s/ folha de pagamento

                                               - 1 à 3 %  RAT

                                                - 0,2 %  contribuição SENAR     
                                 s/ a 
comercialização



Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Contribuição previdenciária (antigo funrural) 

Caso prático – comercialização ou folha pagto:

- Produtor – Arroz, soja e pecuária corte

- Receita total ano 2018 – R$ 15.500.000,00

- Folha de pagamento ano – R$ 1.730.713,00



Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Contribuição previdenciária (antigo funrural) 

Caso prático – comercialização:

Faturamento Anual R$ 15.500.000,00

Alíquota Funrural 1,30%

Alíquota Terceiros 0,20%

Alíquota Total 1,50%

Terceiros Folha R$ 0,00

Total Contribuição R$ 232.500,00



Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Contribuição previdenciária (antigo funrural) 

Caso prático – folha de pagamento:
Folha Anual R$ 1.730.713,00
Contrib. Patronal 20,00%
RAT (variável) 3,00%
Terceiros 2,70%
Alíquota Total 25,70%
Subtotal R$ 444.793,24
Senar R$ 31.000,00
Total Contribuição R$ 475.793,24



Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Contribuição previdenciária (antigo funrural) 

Caso prático – comercialização ou folha pagto:

- Produtor – Arroz, soja e pecuária corte

- Receita total ano 2018 – R$ 15.500.000,00

- Folha de pagamento ano – R$ 1.730.713,00

* Melhor opção – comercialização – R$ 232.500,00



Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Livro caixa digital do produtor rural – LCDPR 

Importância: -  Servir de registro das 
                            operações do produtor rural

 - Atender a obrigação instituída  
    pela IN 1848/18 

 -  Fornecer as receitas e despesas da 
atividade rural na DIRPF 2020/19



Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Livro caixa digital do produtor rural – LCDPR 

Obrigatoriedade -  Produtores com receita 
superior a R$ 3,6 milhões no ano de 2019

Atenção: Os produtores devem somar todas as 
receitas de todas as operações que ele participe 
(proprietário único, parceria, condomínio)



Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Livro caixa digital do produtor rural – LCDPR 

Apresentação:

- Prazo: até o ultimo dia para entrega da DIRPF 
( 30/04/2020)

     - Forma: Arquivo eletrônico dentro da plataforma  
SPED com assinatura digital do produtor

     - Não apresentação: Multa art. 57 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Livro caixa digital do produtor rural – LCDPR 

Informações constantes do novo LCDPR:
- Cadastro dos imóveis explorados:

- CAFIR do imóvel

-  CAEPF

- Inscrição estadual de Produtor

- Tipo de exploração

-  Participação do produtor nesse imóvel



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Livro caixa digital do produtor rural – LCDPR 

Informações constantes do novo LCDPR:
- Cadastro dos imóveis de terceiros:

- Tipo de contrato - Condômino

-  Arrendante

 - Parceiro

  - Comodatário

-  Identificação do proprietário – Nome e CPF/CNPJ

- Percentual de participação

- Tipo de exploração

-  Participação do produtor nesse imóvel



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Livro caixa digital do produtor rural – LCDPR 

Informações constantes do novo LCDPR:
- Cadastro das contas bancárias que serão operadas 

pelo produtor

- Recomendação: Deverá o produtor ter contas 
especificas para as operações da atividade rural, e 
não uma única para toda a sua atividade



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Livro caixa digital do produtor rural – LCDPR 

Lançamento das operações efetuadas:

As operações de receitas e despesas estarão no registro 
Q100

Constará –  operação: data, valor, tipo  e numero do         
                        documento, CPF/CNPJ do 
emitente

-    imóvel que ocorreu a operação

 -   conta bancária utilizada na operação



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Livro caixa digital do produtor rural – LCDPR 

Tipos de Lançamentos:

1- Receita da atividade rural

2- Despesas de custeio e investimentos

3 – Despesas não dedutíveis

4 -  Produtos entregues de adiantamentos

5 -   Adiantamentos p/ entrega futura



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

Livro caixa digital do produtor rural – LCDPR 

Cuidados especiais:

- Preferencia operações bancárias

- Documentação idônea

- Utilização  de terras de terceiros



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

E-Social

Para atender as obrigações do e-Social o 
produtor rural pessoa física deverá ter o 
cadastro no CAEPF (Cadastro de Atividades 
Econômicas da Pessoa Física) em vigor desde 
15 de Janeiro de 2019.



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

E-Social

- Instituído pelo Decreto nº 8.373/2014;

 - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas;

      - É um instrumento de unificação da prestação das 
informações e objetiva padronizar sua transmissão, 
validação, armazenamento e distribuição



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

E-Social

- A legislação não sofrerá alterações;

- Será cobrado o cumprimento de prazos conforme a lei 
já determina;

- Necessidade de agilizar troca de informações entre 

empregador e o responsável pela execução das 

rotinas trabalhistas;

● Envolvimento maior entre as áreas de Pessoal e 

Contábil/Fiscal;

● Investir em um software qualificado para o envio dos 

dados.



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

E-Social

- Envolvimento maior entre as áreas de Pessoal e 

Contábil/Fiscal;

-  Investir em um software qualificado para o envio dos 

dados.



V



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

E-Social

* O produtor rural pessoa física e o segurado especial devem 
prestar informações relativas à comercialização da sua 
produção rural com:

- Adquirente domiciliado no exterior;

- Consumidor pessoa física no varejo, outro produtor pessoa 
física ou segurado especial;

- Pessoa jurídica, na qualidade de adquirente, consumidora 
ou consignatária;



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

E-Social

* O produtor rural pessoa física e o segurado especial devem 
prestar informações relativas à comercialização da sua 
produção rural com:

- Pessoa física não produtora que adquire para venda a 
outro consumidor;

- Destinatário incerto ou sem comprovação.



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

E-Social

* Aspectos importantes a serem observados:

- Manter em dia a parte de segurança e saúde do trabalhador, 
principalmente elaborando e controlando as informações 
contidas no PPRA/LTCAT e no PCMSO;

- Organizar as admissões de novos colaboradores, pois existirá um 
cadastro prévio a ser feito no dia anterior ao início da prestação 
do serviço (data de admissão, nome completo, CPF e data de 
nascimento), assim dando tempo para que os demais documentos 
sejam providenciados;



V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

E-Social

* Aspectos importantes a serem observados:

● Fazer a qualificação cadastral dos empregados 

(nome, CPF, PIS e data de nascimento) no site (

http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qu

alificacao-cadastral

);

http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral


V

Atividade Rural
Novidades a partir 2019

E-Social

* Aspectos importantes a serem observados:

● Buscar contato com empregados afastados por muito tempo, para 

poder completar os cadastros que muitas vezes são escassos e 

também saber da situação do benefício;

● Fazer controle de atestados, pois o eSocial vai exigir que quando 

forem mais de 2 dias de afastamento já sejam informados.



OBRIGADO!OBRIGADO!

Enio Borges de Paiva - contadorEnio Borges de Paiva - contador
Integrante da Comissão de Estudos do Setor do Agronegócio do CRCRS.

Telefone: 53 – 981183982 ou 53 - 32271010

 E-mail: eniopaiva@safrasecifras.com.br
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