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ITR
ITR é o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural.

Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
art. 1º; 

Decreto nº 4.382, de 19 de setembro de 
2002 ;

Regulamento do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (RITR/2002), 
art. 1º; 

Instrução Normativa (IN) SRF nº 256, de 11 
de dezembro de 2002, art. 1º)



ITR

O fato gerador do ITR é a propriedade, 
o domínio útil ou a posse (inclusive por 
usufruto) de imóvel por natureza, 
localizado fora da zona urbana do 
município, em 1º de janeiro de cada 
ano.

O período de apuração do ITR é anual.



ITR

São imunes do ITR, desde que atendidos os 
requisitos constitucionais e legais:

I - a pequena gleba rural;

II - os imóveis rurais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios;

III - os imóveis rurais de autarquias e 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público;

IV - os imóveis rurais de instituições de 
educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos.



ITR

Pequena gleba rural é o imóvel rural com área 
igual ou inferior a:

I - 100ha, se localizado em município 
compreendido na Amazônia Ocidental ou no 
Pantanal matogrossense e Sul-mato-grossense;

II - 50ha, se localizado em município 
compreendido no Polígono das Secas ou na 
Amazônia Oriental;

III - 30ha, se localizado em qualquer outro 
município..



ITR

São isentos do ITR, desde que atendidas as 
condições estabelecidas em lei:

I - o imóvel rural compreendido em programa 
oficial de reforma agrária, caracterizado pelas 
autoridades competentes como assentamento; e

II - o conjunto de imóveis rurais de um mesmo 
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a 
qualquer título, cuja área total em cada região 
observe o respectivo limite da pequena gleba 
rural.



ITR

É contribuinte do ITR aquele que, em 
relação ao imóvel rural a ser declarado, 
na data da efetiva apresentação da 
declaração, seja:

a) proprietário;

b) titular do domínio útil (enfiteuta ou 
foreiro);

c) possuidor a qualquer título, inclusive o 
usufrutuário.



ITR

Também é contribuinte do ITR a pessoa física 
ou jurídica que, entre 1º de janeiro do ano a 
que se referir a DITR e a data da sua efetiva 
apresentação, tenha perdido:

a) a posse do imóvel rural, pela imissão prévia 
ou provisória do expropriante na posse, em 
processo de desapropriação, tanto nos casos 
em que o expropriante seja pessoa jurídica de 
direito público, quanto de direito privado 
delegatária ou concessionária de serviço 
público;



ITR

b) o direito de propriedade pela transferência 
ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio 
do expropriante, em decorrência de 
desapropriação, tanto nos casos em que o 
expropriante seja pessoa jurídica de direito 
público, quanto de direito privado delegatária 
ou concessionária de serviço público;

c) a posse ou a propriedade do imóvel rural, 
em função de alienação ao Poder Público, 
inclusive às suas autarquias e fundações, bem 
assim às instituições de educação e de 
assistência social imunes do imposto.



ITR

No caso de imóvel rural pertencente a espólio, 
para fins do ITR, é responsável:

I - o espólio, pelo imposto devido pela pessoa 
falecida até a data da abertura da sucessão;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge 
meeiro, pelo imposto devido pela pessoa 
falecida até a data da partilha, sobrepartilha ou 
adjudicação, limitada esta responsabilidade ao 
montante do quinhão, do legado ou da 
meação.



ITR

*Para efeito da legislação do ITR, o domicílio 
tributário do contribuinte ou responsável, 
pessoa física ou jurídica, inclusive imune e 
isento, é o município de localização do imóvel 
rural, vedada a eleição de qualquer outro.
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A base de cálculo do ITR é o Valor da Terra 
Nua Tributável (VTNt).

O valor do ITR a ser pago é obtido mediante a 
multiplicação do VTNt pela alíquota 
correspondente, considerados a área total e o 
grau de utilização (GU) do imóvel rural.

Grau de utilização é a relação percentual entre 
a área efetivamente utilizada pela atividade 
rural e a área aproveitável do imóvel rural; 
constitui critério, juntamente com a área total 
do imóvel rural, para a determinação das 
alíquotas do ITR.



ITR
A alíquota utilizada para cálculo do ITR é 
estabelecida para cada imóvel rural, com base 
em sua área total e no respectivo grau de 
utilização, conforme a seguinte tabela:
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O Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de 
mercado do imóvel rural, excluídos os valores 
de mercado relativos a:

I - construções, instalações e benfeitorias;

II - culturas permanentes e temporárias;

III - pastagens cultivadas e melhoradas;

IV - florestas plantadas.



ITR

O VTN refletirá o preço de mercado de terras, 
apurado em 1º de janeiro do ano a que se referir 
a DITR, e será considerado auto-avaliação da 
terra nua a preço de mercado.
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A declaração anual do ITR denomina-se 
Declaração do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (DITR).
(Lei nº 9.393, de 1996, arts. 6º e 8º; IN SRF nº 
256, de 2002, art. 36)

A DITR, correspondente a cada imóvel rural, é 
composta pelos seguintes documentos:
I - Documento de Informação e Atualização 
Cadastral do ITR (Diac);

II - Documento de Informação e Apuração do 
ITR (Diat).
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A DITR poderá ser apresentada no prazo pela 
Internet, mediante utilização do programa de 
transmissão Receitanet, disponível no sítio da 
RFB na Internet, no Endereço:

>.

Após 30 de setembro de 2014, a declaração 
deve ser apresentada pela Internet ou em 
mídia removível, tais como pen drive ou disco 
rígido externo, nas unidades da RFB, durante o 
seu horário de expediente.
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O contribuinte poderá pagar o ITR por meio de:

I - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
(Darf), em qualquer agência bancária integrante da 
rede arrecadadora de receitas federais, no caso de 
pagamento efetuado no Brasil;

II - Título da Dívida Agrária (TDA) do tipo escritural, ou 
seja, custodiados em uma instituição financeira,
correspondentes a até 50% (cinquenta por cento) do 
valor devido;

III - Transferência eletrônica de fundos mediante 
sistemas eletrônicos das instituições financeiras
autorizadas pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil a operar com esta modalidade de arrecadação.



FIM


