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1. RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo examinar as diferentes formas de tributação 
do Imposto de Renda (IR) no meio rural: Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) na modalidade do Lucro Presumido e do 
Simples Nacional. Foi realizado um estudo em uma propriedade rural de pequeno 
porte no município de Auriflama-SP, cuja a safra anual do produtor baseia-se em 
grãos. O referente tema deu-se com a pretensão de demostrar qual a melhor forma 
de tributação do IR para o pequeno produtor rural, se enquadrado por Pessoa Física 
(PF) ou Pessoa Jurídica (PJ), aplicado às receitas bruta do produtor estudado. Para 
alcançar o determinado objetivo do trabalho foram usados métodos como pesquisas 
bibliográficas, pesquisas exploratórias, estudo de campo e simulações. Após a 
aplicação destes métodos e análise dos dados averiguou-se que o regime de 
tributação do IR pelo Simples Nacional é a melhor forma de apuração para o 
pequeno produtor rural. Os dados reunidos demonstram ainda a necessidade de um 
planejamento tributário eficaz e de fácil compreensão, para que os produtores 
diferenciem qual o melhor regime de tributação do IR para seu negócio. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo representa as dúvidas que surgem a respeito de qual é a melhor 

opção para os contribuintes do Imposto de Renda (IR) buscando responder à 

questão: Qual a melhor opção de tributação do Imposto de Renda na Atividade Rural 

de pequeno porte aliada com o conceito da Contabilidade Rural, visando os 

benefícios de Pessoa Física ou Jurídica? 

No presente cenário que se encontra o país, a busca pela informação que 

visa à economia nos bolsos dos brasileiros é cada vez mais imprescindível. A 

redução de incentivos e subsídios fiscais pelo governo ao meio rural e o aumento da 

tributação da renda agrícola vem provocando aos proprietários rurais dúvidas sobre 

o melhor tipo de tributação.  

Ao declarar seu imposto de renda, são muitos aqueles que se perdem na hora 

de optar pela melhor forma de declaração, levando em consideração seu ramo de 

atividade, como Pessoa Física ou Pessoa Jurídica é justamente onde a 

Contabilidade Rural se torna uma forte aliada para esses produtores rurais que 

pagam seus impostos sobre suas terras.  

Diante desta realidade, é importante lembrar que a legislação tributária 

brasileira existe e incide sobre todos os contribuintes residentes no país ou no 

exterior. E cabem aos contribuintes rurais se adequarem ás suas exigências. 
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“O conceito Contabilidade tem evoluído, acompanhando as mudanças 

decorrentes do desenvolvimento dos negócios, das empresas e globalização da 

economia” (FABRETTI, 2007, p.30). E sua aplicação é cada vez mais visível no meio 

rural, por meio da prática da Contabilidade Rural. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal, identificar e analisar o 

melhor regime de tributação do Imposto de Renda Rural, aplicado para o produtor 

rural. Demostrando assim uma simulação aplicada em uma propriedade de pequeno 

porte de um proprietário rural no município de Auriflama-SP, mostrando assim qual a 

melhor forma de fazer a declaração: Física ou Jurídica.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Este trabalho baseou-se em pesquisas bibliográficas, fontes de pesquisas e 

na aplicação de uma pesquisa de campo em uma propriedade rural de pequeno 

porte de Auriflama. Essas pesquisas é a base para qualquer trabalho científico 

desenvolvido. 

 
A pesquisa científica, portanto, pode ser aceita como um elenco de 
procedimentos sistemáticos e de técnicas baseada no raciocínio lógico, com 
o propósito de encontrar soluções para os problemas proposto pelo 
pesquisador, por meio do emprego de métodos científicos. (PEREIRA, 
2012, p. 4). 

  

Sendo assim, foi realizada, inicialmente uma pesquisa científica exploratória 

que busca levantar informações a respeito tema, expandindo nossos conhecimentos 

e dando um direcionamento, em seguida as pesquisas bibliográficas nos mostraram 

a disponibilidades de várias fontes para consulta sobre o tema decorrente de 

pesquisas, trabalhos anteriores, de livros, artigos, jornais entre outros que 

fundamentou este artigo.  

Conclui-se com um estudo de campo onde é evidenciada uma situação real e 

a coleta de dados é feita nas condições naturais aplicado em uma propriedade rural 

de pequeno porte para chegarmos à conclusão de qual o a melhor forma de 

tributação do IR para o pequeno produtor rural demostrado no resultado. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Conceitos de Contabilidade, definição das atividades rurais  

 

Há relatos que a Contabilidade surgiu junto com a existência do homem, 

quando ele começou a desenvolver seu instinto de posse e com a necessidade de 

controlar seus bens, a partir disto começou-se a desenvolver as técnicas contábeis. 

Assim, a Contabilidade vem ganhando espaço no meio rural, pois grandes e 

pequenos produtores precisam cada vez mais de conhecimento para administrar 

suas finanças. 

Segundo Favero et al (1997, p.13) “A contabilidade, tem por finalidade 

analisar, interpretar e registrar os fenômenos que ocorrem no patrimônio das 

pessoas físicas e jurídicas, busca demonstrar a seus usuários, através de relatórios 

próprios”.  

Sendo as Atividades Rurais grandes geradoras de renda, em um país 

gigantesco, os tributos fiscais é eminente desde a compra da matéria-prima a 

comercialização. Atividades Rurais são divididas em Atividade Agrícola, Atividade 

Zootécnica e Atividade Agroindustrial. 

Atividade Agrícola classifica-se em dois grupos: cultura hortícola e 

arboricultura, a atividade Zootécnica é a criação de animais, na atividade 

Agroindustrial, é onde ocorre a transformação dos produtos agrícolas e zootécnicos 

em produtos para comercialização em grande escala. 

Conforme a Lei n° 8.023, de 12 de abril de 1990, Conversão da Medida 

Provisória n° 167 de 1990 e Redação dada pela Lei n° 9.250, de 1995,  considera-se 

Atividade Rural: 

I - a agricultura;  

II - a pecuária; 

III - a extração e a exploração vegetal e animal; 

IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, 

sericicultura, piscicultura e outras culturas animais; 

V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que 

sejam alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo 

próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente 
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empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima 

produzida na área rural explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento 

do leite, assim como o mel e o suco de laranja, acondicionados em embalagem de 

apresentação. 

 

5.2 A Contabilidade Rural e Empresas Rurais  

 

A Contabilidade possui um grande leque com várias extensões do seu 

assunto, utilizado em diversas áreas, dependendo de sua necessidade. Ela 

enquadra em Contabilidade Agrícola, Contabilidade Rural, Contabilidade Zootécnica, 

Contabilidade da Pecuária, Contabilidade Agropecuária, Contabilidade Agroindústria. 

Nesse artigo aplicou-se a Contabilidade no ramo rural juntamente com o 

conceito do sistema tributário brasileiro que juntos definiram a melhor forma de 

declaração do IR para o pequeno produtor rural. 

Segundo Crepaldi (1998) contabilidade rural tem como finalidade: controlar o 

patrimônio das entidades rurais; apurar o resultado, prestar informações sobre o 

patrimônio e resultado das entidades aos diversos usuários. 

Segundo o Código Tributário Nacional (CTN) - Lei nº 5.172 de 25 de Outubro 

de 1966, Art. 96 “A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e 

as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que 

versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes”. 

Ambas as definições ditam as regras para a declaração do IR no Brasil, sendo 

um dos tributos administrados pela Receita Federal, atingindo tanto as PF quanto 

PJ. O modo de declaração para os produtores rurais obedece a mesmas regras de 

tributação do imposto de renda aplicado aos demais contribuintes do IR. 

As Empresas Rurais são constituídas tanto por Pessoas Físicas quanto 

Jurídica, ela é formada pelo capital que são o conjunto de bens que será aplicado 

sobre a terra com a intenção de aumentar a produtividade e facilitar o trabalho do 

homem, pela terra onde serão investidos os capitais e pelo trabalho que nada mais é 

que as atividades que serão exercidas pelos produtores. 

Segundo Marion (2012, p.02) Empresas Rurais “[...] são aquelas que 

exploram a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de 

animais e da transformação de determinados produtos agrícolas’’. 
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5.3 Dois tipos de Declaração IR  

 

5.3.1 Pessoa Física 

 

Conforme Marion (2012, p. 07), “Pessoa Física é a pessoa natural, é todo ser 

humano, é todo indivíduo (sem nenhuma exceção). A existência da pessoa física 

termina com a morte.”. A Pessoa Física que exerce suas atividades no meio rural, é 

obrigado a contribuir com alíquota progressiva de até 27,5% que incidirá sobre a 

diferença entre as receitas e as despesas no respectivo ano-base (Secretaria da 

Receita Federal). 

De acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) n° 

1.690 de 20 de fevereiro de 2017, está obrigada a apresentar a declaração de ajuste 

anual do IRPF na Atividade Rural quem obteve receita bruta anual em valor superior 

a R$ 142.798,50; e pretenda compensar, no ano-calendário de 2016 ou posteriores, 

prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2016. 

Considera-se resultado da Atividade Rural a diferença entre o valor da receita 

bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário (Lei 8.023/1990, art. 4°, e 

Lei 8.383/1991, art. 14). 

Ao apresentar a declaração do resultado da Atividade Rural, é necessária a 

apresentação da apuração por meio do Livro Caixa que são lançadas todas as 

receitas, despesas de custeio e investimentos exceto quando a receita bruta total 

não exceder a R$ 56.000,00, sendo permitida a apuração mediante prova 

documental. 

 

5.3.2 - Pessoa Jurídica 

 

  Já no IRPJ os contribuintes são todas as firmas e sociedades registradas ou 

não.  

 
Pessoa Jurídica é a união de indivíduos que, por meio de um trato 
reconhecido por lei, formam uma nova pessoa, com personalidade distinta 
da de seus membros. As pessoas jurídicas podem ter fins lucrativos 
(empresas industriais, comerciais etc.) ou não (cooperativas, associações 
culturais, religiosas etc.). Normalmente, as pessoas jurídicas denominam-se 
empresas. (MARION, 2012 p. 07). 
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Segundo Santos e Barros (2007), genericamente, existem 4 modalidades de 

tributação pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica: Lucro Real: é apurado através 

do lucro líquido do período apurado; Lucro Presumido: é definido a partir de 

percentuais que estima uma aproximação fiscal do lucro; Lucro Arbitrado: é usado 

pela autoridade tributária quando as obrigatoriedades fiscais da apuração não forem 

cumpridas pelos contribuintes e o Simples Federal ou Simples Nacional: destina-se 

na aplicação das Microempresas e de Pequeno Porte quando optada por ela. 

 

6. RESULTADOS 

 

Nessa pesquisa estão sendo usados dados fornecidos por um pequeno 

produtor rural de Auriflama, cuja sua safra anual baseia-se na produção de grãos de 

milho, soja e feijão. Atualmente o agricultor faz sua declaração de IR como pessoa 

física, e através desse trabalho será apurado se este modo de tributação é o mais 

vantajoso de acordo com sua renda ou se convém à apuração por pessoa jurídica. 

A apuração da tributação do IR será apresentada por meio de tabelas que 

demostram o efetivo resultado da apuração. Na primeira simulação será como renda 

PF feita pela declaração de ajuste anual do IRPF, onde há duas situações: pelo 

simplificado e pelo resultado, cujo cálculo seguirá as normas da receita federal, a 

segunda pelo Lucro Presumido e a terceira pelo Simples Nacional.  

 
Tabela 1 – Tabela Progressiva para o cálculo do IRPF, ano-calendário de 2016: 

Base de Cálculo Anual (R$) Alíquota% Parcela a deduzir do IRPF (R$) 

Até 22.847,76 - Isento 
De 22.847,77 até 33.919,80 7,5% 1.713,58 
De 33.919,81 até 45.012,60 15,00% 4.257,57 
De 45.012,61 até 55.976,16 22,50% 7.633,51 
Acima de 55.976,16 27,50% 10.432.32 

Fonte: Receita Federal, ano 2016. 
  

Na tabela 2, foi demostrado a apuração pelo modelo simplificado da receita, 

usando como base de cálculo o valor de R$ 134.622,78, aplicado alíquota de 27,5% 

conforme a tabela progressiva anual (tabela 1) e após a dedução da parcela R$ 

10.432,32 apurou-se o valor do IRPF á pagar de R$ 26.588,94. 
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Tabela 2 – Cálculo IRPF Modelo Simplificado- 100% – ano-calendário 2016: 
Índices Valores 

(+) Receita Bruta R$ 685.103,50 
(-) Despesas R$ 550.480,72 
(=) Base de Cálculo R$ 134.622,78 
(-) Desconto Simplificado - 
(=) Base de Cálculo R$ 134.622,78 
(x) 27,5% - Alíquota IRPF R$   37.021,26 
(-) Parcela a Deduzir R$   10.432,32 
(=) Valor IRPF a pagar R$   26.588,94 

Fonte: Dados apurados pelos pesquisadores ano 2017. 

 

Na modalidade de tributação pelo Lucro Presumido, leva-se em consideração 

o percentual da presunção estabelecido pelo Governo Federal sobre o faturamento 

sendo este apurado trimestralmente mediante a aplicação do percentual de 8% 

sobre a receita bruta, a alíquota da presunção do IRPJ é de 15%, podendo ser 

adicionado 10% caso haja o excedente de R$ 60.000,00 no período de apuração.  

Na tabela 3, é feita a apuração do IRPJ, onde a receita bruta é baseada na 

receita anual do produtor rural R$685.103,50, dividida em 4° trimestre. Em cada 

trimestre fora averiguado a diferença entre a receita bruta do produtor, e suas 

deduções legais para que chegasse a uma base de cálculo para aplicar o percentual 

da presunção de 8% e assim seguir com o cálculo do IRPJ aplicando a alíquota de 

15%, com resultado de R$ 8.221,23 no final da apuração dos quatros trimestres.    

 

Tabela 3 – Cálculo do IRPJ na opção Lucro Presumido na Atividade Rural – Receita 
Bruta Anual R$ 685.103,50. 

Lucro Presumido Trimestral (T) 1° T (R$) 2° T (R$) 3° T (R$) 4° T (R$) 

Receita Bruta de Venda 183.150,00 130.500,25 200.567,00 170.886,25 
(-) Deduções - - - - 
(=) Receita Liquida 183.150,00 130.500,25 200.567,00 170.886,25 
(x) Percentual Presunção 8% 14.652,00 10.440,02 16.045,36 13.670,90 
(+) Outras Receitas - - - - 
(=) Base de Cálculo do IRPJ 14.652,00 10.440,02 16.045,36 13.670,90 
IRPJ 15% 2.197,80 1.566,00 2.406,80 2.050,63 
Adicional de IR 10% - - - - 
(=) Receita Liquida 183.150,00 130.500,25 200.567,00 170.886,25 

Total IRPJ Lucro Presumido Anual    8.221,23 

Fonte: Dados apurados pelos pesquisadores ano 2017. 

 

A última apuração de tributação é pelo Simples Nacional, que se baseia em 

apenas uma arrecadação de todo o imposto devido.  As empresas que se enquadra 

no simples nacional são as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte cujo 

limite anual da receita bruta não ultrapasse os R$ 360.000,00 e 3.600.000,00 com 

pena de aplicação das alíquotas máximas prevista.  
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A tabela 4 dispõe parte da tabela do Simples Nacional, anexo I vigência partir 

de 01/01/2012, para baseamento do cálculo do IRPJ na atividade do Comércio.  

 

Tabela 4 – Alíquotas do Simples Nacional para Cálculo IRPJ para o Comércio. 

Receita Bruta em 12 meses (R$) 
Alíquota 
IRPJ (%) 

Receita Bruta em 12 meses 
(R$) 

Alíquota 
IRPJ (%) 

Até 180.000,00 0,00% De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 0,46% 
De 180.000,01 a 360.000,00 0,00% De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 0,46% 
De 360.000,01 a 540.000,00 0,27% De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 0,47% 
De 540.000,01 a 720.000,00 0,35% De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 0,47% 
De 720.000,01 a 900.000,00 0,35% De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 0,48% 
De 900.000,01 a 1.080.000,00 0,38% De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 0,52% 
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 0,39% De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 0,52% 
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 0,39% De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 0,53% 
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 0,42% De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 0,53% 
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 0,43% De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 0,54% 

Fonte: Normas Legais, ano 2012. 
 

Na tabela 5, demostra a aplicação da receita bruta anual do pequeno produtor 

rural de Auriflama no valor de R$ 685.103,50, qualificado na faixa de R$ 180.000,00 

á R$ 3.600.000,00 da tabela anterior, a apuração do IRPJ leva em consideração o 

faturamento dos 12 últimos meses como base para determinar alíquota do imposto, 

tomamos como exemplo o faturamento dos últimos 12 meses de Janeiro 2016, 

sendo a receita bruta mensal e R$ 50.291,50, multiplicando a alíquota de 0,27%, 

apurou-se o IRPJ á pagar no mês de 135,78. 

  Empregando o mesmo método de apuração com os demais meses no ano, 

conforme a aplicação das receitas mensais e as respectivas alíquotas apuraram-se 

durante o ano-calendário de 2016 o valor a recolher de R$ 2.153,59 pela modalidade 

de tributação do Simples Nacional considerando apenas o imposto de IRPJ.      

 

Tabela 5 – Apuração do IRPJ opção Simples Nacional  
Ano Calendário 

2016 
Faturamento em 12 

meses – R$ 
Receita Bruta 
do Mês – R$ 

Alíquota 
IRPJ 

IRPJ á Pagar – R$ 

Janeiro 440.870,15 50.291,50 0,27% 135,78 
Fevereiro 465.210,25 70.350,27 0,27% 189,94 
Março 497.510,15 47.519,23 0,27% 128,27 
Abril 514.210,35 49.618,35 0,27% 133,97 
Maio 526.799,11 39.414,75 0,27% 106,42 
Junho 535.797,71 48.619,90 0,27% 131,73 
Julho 541.312,17 49.515,10 0,35% 173,30 
Agosto 557.711,19 80.254,12 0,35% 280,88 
Setembro 587.912,38 60.915,28 0,35% 213,20 
Outubro 601.563,25 71.501,46 0,35% 250,25 
Novembro 627.841,53 69.989,50 0,35% 244,96 
Dezembro 640.814,32 47.114,04 0,35% 164,89 

Total Anual  685.103,50  2.153,59 

Fonte: Dados apurados pelos pesquisadores, ano 2017. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve com finalidade apresentar uma análise tributária do 

Imposto de Renda, direcionada ao pequeno produtor rural, identificando o melhor 

regime de tributação apurado por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica na modalidade 

Lucro Presumido e Simples Nacional. 

A pesquisa realizada neste trabalho foi de suma importância para o produtor 

rural analisado para que pudesse conhecer e avaliar as diferentes formas de 

tributação, que até então era realizada pelo regime de tributação Pessoa Física. 

Apurado os resultados, conclui-se que o regime de tributação pelo Simples 

Nacional é o mais vantajoso nos cenários apresentados com uma economia de R$ 

30.502,99 em relação aos outros sistemas de tributação, com base a receita bruta 

anual do produtor em R$ 685.103,50, gerou-se o imposto á pagar de R$ 2.153,59 no 

Simples Nacional, R$ 8.221,30 no Lucro Presumido e R$ 26.588,94 na Pessoa 

Física. 

Perante os dados apresentados evidenciou-se a alta carga tributária aplicada 

aos produtores rurais e o desconhecimento dos pequenos produtores rurais dos 

diferentes regimes de tributação, chegando conclusão, neste caso de que o modo 

mais fácil de fazer a declaração do imposto de renda (Pessoa Física) não é sempre 

a melhor opção, sendo necessário repensar sobre o atual modo de tributação, 

verificando a economia que o regime de tributação Pessoa Jurídica proporcionará ao 

pequeno produtor rural.    
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