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Comunicado Técnico                                      

 Edição nº 07/20. 

Data: 23 de julho de 2020. 

ITR 2020 - Instrução Normativa Nº 1.967, da Receita Federal  

 

A Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa que dispõe sobre a apresentação 

da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural (DITR) referente ao exercício de 2020. 

Dentre os principais pontos, destacam-se: 

 

 Obrigatoriedade na apresentação: 

o a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou possuidora a 

qualquer título, inclusive a usufrutuária; 

o um dos condôminos, quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais 

de um contribuinte; 

o um dos compossuidores, quando mais de uma pessoa for possuidora do imóvel 

rural; 

o a pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 2020 e a data da efetiva 

apresentação da DITR, tenha perdido: 

 a posse do imóvel rural; 

 o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel ao 

patrimônio do expropriante; 

 a posse ou a propriedade do imóvel rural, em função de alienação ao 

Poder Público. 

o a pessoa jurídica que tenha recebido o imóvel rural nas hipóteses acima; e 

o nos casos em que o imóvel rural pertencer a espólio, o inventariante, enquanto 

não ultimada a partilha, ou, se este não tiver sido nomeado, o cônjuge meeiro, o 

companheiro ou o sucessor a qualquer título. 

 A DITR deve ser elaborada com o uso de computador por meio do Programa Gerador 

da Declaração do ITR relativo ao exercício de 2020 (Programa ITR 2020), disponível no 

sítio da RFB na Internet, no endereço <http://receita.economia.gov.br>. 

 Para fins de exclusão das áreas não tributáveis da área total do imóvel rural, o 

contribuinte deve apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o 

art. 17-O da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, observada a legislação pertinente. 
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 O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

deve informar, na DITR, o respectivo número do recibo de inscrição; 

  DITR deve ser apresentada no período de 17 de agosto a 30 de setembro de 2020 

pela Internet; 

 A entrega da DITR depois do prazo previsto no caput do art. 8º, se obrigatória, sujeita o 

contribuinte à multa de um por cento ao mês-calendário ou fração de atraso, calculada 

sobre o valor total do imposto devido; 

 O valor do ITR apurado pode ser pago em até quatro quotas iguais, mensais e 

consecutivas, observado o seguinte: 

o nenhuma quota pode ter valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais); 

o o imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser pago em quota 

única; 

o  a primeira quota ou quota única deve ser paga até o dia 30 de setembro de 

2020, último dia do prazo de apresentação da DITR; e  

o  as demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas 

de juros 

 

 

 A Instrução Normativa entra em vigor em 03 de agosto de 2020.  

 


