
 

Mirassol D'Oeste - MT, 14 de agosto de 2017. 
 
 
Circular DR nº 03/2017 
 
DE: C&L Contabilidade 
 
P/: Clientes da Atividade Rural 
 
Assunto: Imposto Territorial Rural 2.017. 
 
Prezado Cliente, 
 

No período de 14 de agosto a 29 de setembro de 2.017, o proprietário, pessoa física 
ou jurídica, titular de domínio útil (enfiteuta ou foreiro), possuidor a qualquer titulo e 
inclusive usufrutuário de imóvel rural, deverá declarar ao fisco, as informações acerca da 
utilização da área rural e valores de terra, através da DITR 2017, conforme prevê a Instrução 
Normativa 1.715 de 06/07/2017. 

Para elaboração da declaração se faz necessário as informações sobre distribuição de 
áreas e avaliações de valores do imóvel. Seguem abaixo alguns dos pontos mais importantes 
para elaboração da declaração que devem ser nos repassado. 
 
1. Alteração da área do imóvel rural (em hectares) 

Informar se a área total do imóvel sofreu alteração, pelos motivos de compra, venda 
ou retificação por elaboração do GEORREFERENCIAMENTO. 

Informar se as áreas de interesse ambiental sofreram alterações, com base em 
documentos legais como Cadastro Ambiental Rural – CAR ou Licença Ambiental Única 
(LAU). 

 
2. Área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural 

Podem ser declaradas como ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias destinadas 
à atividade rural as áreas com: I - casas de moradia, galpões para armazenamento, valas, 
silos, currais, açudes e estradas internas de acesso; II - edificações e instalações destinadas a 
atividades educacionais, recreativas e de assistência à saúde dos trabalhadores rurais; III - 
instalações de beneficiamento ou transformação da produção agropecuária e de seu 
armazenamento; e IV - outras instalações que se destinem a aumentar ou facilitar o uso do 
imóvel rural, bem assim a conservá-lo ou evitar que ele se deteriore. 

3. Distribuição da área utilizada na atividade rural (em hectares) 

Informar se houveram alterações das áreas utilizadas na atividade rural; 
Informar área de pastagem nativa – em hectares; 
Informar área de pastagem plantada – em hectares; 
Informar área de forrageira de corte – em hectares. 

 
4. Distribuição da área não utilizada na atividade rural (em hectares) 

Informar se houveram alterações das áreas não utilizadas na atividade rural. 
 
 
Obs.: Para apuração do ITR, as áreas utilizadas do imóvel rural devem levar em 

conta os dados relativos à utilização no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador. 



 

 

5. Informar em reais a preço de mercado em 1º de janeiro de 2016       

Valor das construções, instalações e benfeitorias - Incluem-se no 
conceito de construções, instalações e benfeitorias, para efeito de exclusão 
do VTN, os prédios, depósitos, galpões, casas de trabalhadores, estábulos, 
currais, mangueiras, aviários, pocilgas e outras instalações para abrigo ou 
tratamento de animais, terreiros e similares para secagem de produtos 
agrícolas, eletrificação rural, captação de água subterrânea, abastecimento 
ou distribuição de águas, barragens, represas, tanques, cercas e, ainda, as benfeitorias não 
relacionadas com a atividade rural. 

Valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas - São 
os valores gastos em lavouras de culturas permanentes e temporárias, com formação e 
reforma de pastagens e áreas de reflorestamento. 

 
Valor da terra nua - 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, conf. § 2º, art. 8º, lei 9.393/96. Recomendamos que observem os valores de 
pauta das prefeituras, que em sua maioria estão conveniadas com a Receita Federal. 

 
6. Apresentação fora do prazo 

A entrega da DITR após o prazo de que trata o caput do art. 7º, se obrigatória, sujeita o
contribuinte à multa de:  
A entrega da DITR após o prazo, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por cento)
ao mês-calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido, não podendo o seu
valor ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), no caso de imóvel rural sujeito à apuração do imposto, 
sem prejuízo da multa e dos juros de mora devidos pela falta ou insuficiência do recolhimento do
imposto ou quota. 

A multa por atraso na entrega é objeto de lançamento de ofício e tem, por termo inicial, o 1º
(primeiro) dia subsequente ao do final do prazo fixado para a entrega da DITR e, por termo
final, o mês da sua entrega 

 

 

 
 

 
 Estamos a disposição para esclarecimentos de dúvidas. 

 
Atenciosamente, 
Renan Alonso 


