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FUNDAMENTOS LEGAIS E FONTES DE 
PESQUISAS: 

 
a) Lei 8.023/90; 
b) Lei 8.134/90; 
c) Lei 9.250/95; 
d) Regulamento do Imposto de Renda -Decreto 3000/99. 
e) IN SRF Nº 15/01, Revogada e substituída pela IN 

RFB 1500/2014; 
f) IN SRF 83/01, alterada pelo art. 15  da IN RFB 

1.558/2015. 
g) Perguntas e Respostas do PGD  
h) Ajuda da DIRPF; 
i) Ajuda do Livro Caixa da Atividade Rural. 
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OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DO 
DEMONSTRATIVO DA ATIVIDADE RURAL 

Ano-calendário de 2017. 

I - se apurou resultado positivo da atividade rural, em qualquer 
montante e desde que esteja obrigado a apresentar a 
Declaração de Ajuste Anual; 

II - se o montante de sua participação nas receitas brutas das 
unidades rurais exploradas individualmente, em parceria ou 
condomínio foi superior ao seguinte valor, caso tenha 
exclusivamente receitas de atividade rural: 

2017 – R$ 142.798,50 

III - se deseja compensar no ano-calendário ou futuramente, 
saldo de prejuízo acumulado. 
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Atividades consideradas de Natureza Rural -  art. 
2º da IN SRF nº 83/01 (exemplos). 

Considera-se atividade rural: 

I - a agricultura; 

II - a pecuária; 

III - a extração e a exploração vegetal e animal; 

IV - a exploração de atividades zootécnicas, tais como 
apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, 
piscicultura e outras culturas de pequenos animais; 

V - a atividade de captura de pescado in natura, desde que a 
exploração se faça com apetrechos semelhantes aos da 
pesca artesanal (arrastões de praia, rede de cerca, etc.), 
inclusive a exploração em regime de parceria; 
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Considera-se atividade rural: 

VI - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, 
sem que sejam alteradas 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) beneficiamento de produtos agrícolas: 

1. descasque de arroz e de outros produtos semelhantes; 

2. debulha de milho;  

3. conservas de frutas; 
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Atividades NÃO consideradas de Natureza Rural -  art. 4º da IN 
SRF nº 83/01. 

Não se considera atividade rural: 

a industrialização de produtos, tais como bebidas alcoólicas em 
geral, óleos essenciais, arroz beneficiado em máquinas 
industriais, fabricação de vinho com uvas ou frutas; 
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Não se considera atividade rural: 

as receitas decorrentes da venda de recursos minerais extraídos de 
propriedade rural, tais como metal nobre, pedras preciosas, areia, 
aterro, pedreiras; 

as receitas oriundas da exploração do turismo rural e de hotel 
fazenda. 

 

 

9 



Título 

A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das 
vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 2º 
exploradas pelo próprio vendedor. 

A receita bruta da atividade rural 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). 
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A receita bruta da atividade rural, decorrente da comercialização 
dos produtos, deve ser comprovada por documentos usualmente 
utilizados nessas atividades, tais como Nota Fiscal de Produtor, 
Nota Fiscal de Entrada, Nota Promissória Rural vinculada à Nota 
Fiscal de Produtor e demais documentos oficialmente 
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais. 
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Considera-se despesa de custeio aquela necessária à 
percepção dos rendimentos da atividade rural e à manutenção 
da fonte pagadora, relacionada com a natureza das atividades 
rurais exercidas. 

 

 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: 

I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, 
melhoramentos, reparos, bem assim de limpeza de diques, 
comportas e canais; 

II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens 
artificiais; 
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III - aquisição de tratores, implementos e equipamentos, 
máquinas, motores, veículos de cargas e utilitários rurais, 
utensílios e bens de duração superior a um ano, bem assim de 
botes de pesca ou caíques, frigoríficos para conservação da 
pesca, cordas, anzóis, bóias, guinchos e reformas de 
embarcações; 

IV - animais de trabalho, de produção e engorda; 

V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, 
visando elevar a eficiência do uso dos recursos da propriedade 
ou exploração rural; 

VI - 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; 
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TERRA NUA 

Não constitui investimento o custo de aquisição da terra nua. 

Considera-se terra nua o imóvel rural despojado das benfeitorias 
(construções, instalações e melhoramentos), das culturas 
permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e 
das pastagens cultivadas ou melhoradas. 

O valor de venda da terra nua não constitui receita da atividade 
rural, devendo o resultado positivo apurado ser tributado como 
ganho de capital. 

 As despesas de custeio e os investimentos são comprovados 
mediante documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, 
recibo, contrato de prestação de serviços, laudo de vistoria de 
órgão financiador e folha de pagamento de empregados, 
identificando adequadamente a destinação dos recursos. 
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RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL 

Considera-se resultado da atividade rural 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. 

Se o resultado da atividade rural for negativo (prejuízo), 
poderá ser compensado nos anos-calendário posteriores. 

Do resultado da atividade rural poderá ser excluído o 
montante de prejuízos compensáveis de exercícios anteriores. 

À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural, quando 
positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário. 
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Para compensação de prejuízo acumulado, a pessoa física 
deve manter escrituração do livro Caixa, mesmo que esteja 
dispensada desta obrigação. 

 

Parágrafo único. A falta da escrituração implica a perda do 
direito à compensação do prejuízo acumulado. 

 

Os arrendatários, os condôminos, os conviventes, no caso de 
união estável, e os parceiros, na exploração da atividade rural, 
devem apurar o resultado, separadamente, na proporção dos 
rendimentos e despesas que couberem a cada um, devendo 
essa condição ser comprovada documentalmente. 
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UNIDADE RURAL COMUM AO CASAL 

 

O resultado da atividade rural produzido em unidade rural 
comum ao casal, em decorrência do regime de casamento, 
deve ser apurado e tributado pelos cônjuges 
proporcionalmente à sua parte. 

 Opcionalmente, o resultado da atividade rural comum pode 
ser apurado e tributado em sua totalidade na declaração de 
um dos cônjuges. 
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Apuração do Resultado Tributável poderá ser de 
duas formas: 

 

a) Considerar como Resultado Tributável a diferença entre a 
Receita Bruta Total e as Despesas de Custeio e Investimentos, 
ou; 

 

b) Opção pelo limite de 20% sobre a Receita Bruta. À Opção 
do contribuinte, o resultado da atividade rural, quando positivo, 
limitar-se-á a 20% (vinte por cento) da Receita Bruta do ano-
calendário. 
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Apuração do Resultado Tributável 

A forma de apuração do resultado tributável é opção do 
contribuinte a ser exercida no ato da entrega da Declaração 
de Ajuste Anual, não podendo ser alterada pela fiscalização, 
exceto no caso de arbitramento por falta de escrituração do 
livro caixa. 

O resultado da atividade rural produzido em bens comuns do 
casal, em decorrência do regime de casamento, deve ser 
apurado e tributado pelos cônjuges relativamente à sua parte 
(50%). Opcionalmente, esse resultado poderá ser tributado 
pelo total na declaração de um dos cônjuges, junto com a 
totalidade dos demais rendimentos. 
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FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas 
pessoas físicas é apurado mediante escrituração do livro 
Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os 
investimentos e demais valores que integram a atividade. 

§ 2º A ausência da escrituração prevista no caput implica o 
arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita 
bruta do ano-calendário. 

§ 3º Quando a receita bruta total auferida no ano-calendário 
não exceder a R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) é 
facultada a apuração mediante prova documental, dispensada 
a escrituração do livro Caixa. 

 

 
 

20 



Título 

ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA 

O Livro Caixa não precisa ser registrado. A escrituração pode 
ser feita inclusive em meio magnético através do programa 
Atividade Rural da Receita Federal do Brasil. 

A escrituração e a apuração devem ser feitas separadamente, 
por contribuinte, em relação a todas as unidades rurais 
exploradas individualmente , em conjunto ou em comunhão 
em decorrência do regime de casamento. 

É permitido à pessoa física apurar o resultado pela forma 
contábil. 
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ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA 

 A escrituração deve ser efetuada abrangendo todas as 
unidades rurais exploradas pelo contribuinte, de modo a 
permitir a apuração dos valores da receita bruta e das 
despesas de custeio e dos investimentos que integram o 
resultado da atividade rural.  

Nos casos de exploração de uma unidade rural por mais de 
uma pessoa física (arrendatários, condôminos etc), a 
escrituração deve ser efetuada em destaque, no livro Caixa de 
cada contribuinte, abrangendo a sua participação no resultado 
da atividade rural, acompanhada da respectiva documentação 
comprobatória, por meio de cópias, quando for o caso.  
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Aucemar José Goldner 

 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

Representante da Educação Fiscal da Delegacia da Receita 
Federal em Vitória/ES 

Email: aucemar.Goldner@receita.fazenda.gov.br 

Telefone: 3211-5202 

 

23 


