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Art. 153,§ 4º da Constituição Federal

O imposto sobre a propriedade rural:

I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a 
desestimular a manutenção de propriedades improdutivas;

II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em 
lei, quando as explore o proprietário que não possua outro 
imóvel;

Extrafiscalidade – dupla progressividade



Art. 153,§ 4º da Constituição Federal

O imposto sobre a propriedade rural:

I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a 
desestimular a manutenção de propriedades improdutivas;

II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em 
lei, quando as explore o proprietário que não possua outro 
imóvel;

III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim 
optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do 
imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.



ITR - Informações básicas

Fato Gerador: propriedade, posse ou domínio útil

- Imunidades: pequenas glebas rurais

- Isenções: Reforma agrária, Quilombos (todo o imóvel)

- Não tributáveis: áreas de preservação permanente,

reserva legal, RPPN, interesse ecológico, servidão

ambiental, florestas nativas e áreas alagadas.



ITR - Arrecadação

Abordagem social, econômica e preservação ambiental

- 6.009.920 declarantes em 2018

- Arrecadação Total R$ 1.502.522.622,00

- Crescimento de 10% ao ano

ANO TOTAL

2013 R$ 698.714.896,70

2014 R$ 851.756.769,90

2015 R$ 1.073.099.031,00

2016 R$ 1.121.236.694,00

2017 R$ 1.235.840.098,00

2018 R$ 1.502.522.622,00

2019 (até 10/19) R$ 1.170.098.478,25



ITR – Administração do Imposto

Compete a RFB: arrecadar, tributar e fiscalizar

Convênios de cooperação:

- INCRA – Fiscalizar as informações prestadas

- CNA/CONTAG – Fornecer dados cadastrais

- Municípios – Cobrar e  lançar o ITR  



Participação dos municípios conveniados

83,3%



ITR - Convênios

- 1.200 Municípios conveniados.

- Aperfeiçoamento do sistema de convênios:

IN RFB 1.640/2016 - cobrança e lançamento

Valor e Participação na Arrecadação do ITR Valores em R$ milhões

Ano Total

2017 1.140,9 (92,3%) 95,0 (7,7%) 1.235,8

2018 1.254,7 (92,7%) 99,3 (7,3%) 1.354,0

Variação Arrecadação 9,6%4,5%10,0%

Conveniado Não Conveniado
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Arrecadação Mensal ITR - 5 anos - Brasil



Projeto ITR Gestão Integrada

IN RFB nº 1.877/2019 – Novas formas de apuração do VTN:

- Antes (IN RFB nº 1.562/2015) – preço médio declarado

- Município contrata laudos técnicos oficiais

- SIPT – Sistema de Preços da Terra (pauta de referência)

- Regramento para o processo de contestação do VTN



Conceitos importantes

VTN - Valor da Terra Nua

VTNt -Valor da Terra Nua Tributável

Grau de utilização = AEU

AA

Área tributável

Área aproveitável

Área efetivamente utilizável

ITR = VTNt X GU  X Alíquota Progressiva



a) Tamanho das propriedades

b) Áreas de interesse ambiental (Não tributáveis)

ADA e CAR

>0 a 50 ha >50 a 200 ha >200 a 500 ha >500 a 1000 ha >1000 a 5000 ha >5000 há

6.489.086 1.058.726 269.907 94.604 82.088 10.965

81% 13% 3% 1,18% 1, 02% 0,14%



ITR - Novidades

1. CGITR – Revogação pelo Decreto nº 9.759/2019

2. VTN – Nova metodologia – Publicação dos Laudos

3. Equipe Nacional – convênios, fiscalização e suporte

4. Treinamentos em 2020 – 3 turmas

5. Autor regularização dos convênios

6. Maior espaço para atuação dos municípios




