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Contribuintes Diretos para o SENAR  
 

• Produtor Rural Pessoa Física (SE e CI) 

• Produtor Rural Pessoa Jurídica 

• Agroindústria 

• Consórcio Simplificado de Produtores Rurais 

• Empresa Prestadora de Serviços Rurais 
• Sindicato, Federação e Confederação Patronais Rurais 

 

Contribuintes Substitutos 

Quaisquer entes jurídicos adquirentes de 

produção rural de pessoa física. 

Exemplos 
 

• Cooperativas de Produtores Rurais 

• Empresas Optantes pelo Simples 

• Entidades com isenção de cota patronal 

• Órgãos do Poder Público 

• Empresas de Economia Mista... 
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São Produtores 
Rurais 

SEGURADO ESPECIAL     PESSOA FÍSICA 

PESSOA JURÍDICA AGROINDÚSTRIA 

NA SUBISTITUIÇÃO 

Produtor Rural P. Física 

1,2% Comercialização 

0.1% Comercialização  

1,3% Comercialização 

0,2%  Comercialização - SENAR 

Prod. Rural P. Jurídica 

1,7% Comercialização 

0.1% Comercialização  

1,8% Comercialização 

0,25% Comercialização - SENAR 

Agroindústria 

2,5% Comercialização 

0.1% Comercialização  

2,6% Comercialização 

0,25% Comercialização 
SENAR 

Produtor Rural  PF e PJ   
Na opção por Folha de Salários 

20% Folha de Pagamento 

RAT  1%,2%  ou 3% 

Sal. Educ. 2,5% e 0,2% INCRA 

Total   
21% ou  22% ou 23% + 2,7%   

NA OPÇÃO FOLHA 

        NOTA 



01/03/2019 

3 

 

RESPONSÁVEIS PELO  RECOLHIMENTO 
 

I - O Produtor Rural Pessoa Física e o Segurado 

especial, quando comercializam a produção diretamente 

no varejo com consumidor pessoa física ou com 

adquirente do exterior na forma do Art.170 da IN/RFB Nº 

971/09. (Exportação Direta) 

II – O Produtor Rural Pessoa Jurídica, quando 

comercializar sua própria produção rural; 

  

 

RESPONSÁVEIS PELO  RECOLHIMENTO 
III – A Agroindústria, quando comercializa a 

produção própria, ou  produção própria e a 

adquirida de terceiros, industrializado ou não,   

exceto as agroindústrias de piscicultura, 

Carcinicultura, suinocultura e  de avicultura. 

 

NOTA: as agroindústrias de piscicultura, 

Carcinicultura, suinocultura e  de avicultura, tem 

seus recolhimentos sobre a Folha de Pagamento. 

  

 

RESPONSÁVEIS PELO  RECOLHIMENTO 

 
IV – A Empresa adquirente, consignatária ou 

cooperativa, quando adquirem produção rural do 

produtor rural pessoa física e de segurado especial, 

ficam sub-rogadas nas obrigações desses produtores; 

 

V – A Pessoa Física não produtora rural que adquire 

produção rural do produtor rural pessoa física e de  

segurado especial, para venda no varejo a consumidor 

pessoa física, fica sub-rogada da obrigação desses o 

produtores. 
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RESPONSABILIDADE DE RECOLHIMENTO 

 
Vendedor Comprador 

Alíquota 
Código 

 GPS 
Responsável 

Pessoa Física Pessoa Física 1,5% 2704 Vendedor 

Pessoa Física Pessoa Jurídica 1,5% 2607 Pessoa Jurídica 
 

Pessoa Física 
 

Optante Simples 1,5% 
 

2011 
 

Optante Simples 

Pessoa Física Órgão Público 1,5% 2437 Órgão Público 

Pessoa Física Cooperativa 1,5% 2607 Cooperativa 
 

Pessoa Jurídica 
 

Diversos (PJ/PF) 2,05% 
 

2607 
 

Vendedor 
 
 

Agroindústria 
 

Diversos (PJ/PF) 2,85% 
 

2607 
 

Vendedor 

 
FATO GERADOR: 

O fato gerador da contribuição ocorre quando da 

comercialização rural  
 

BASE DE CÁLCULO: (Comercialização) 
 

I - É o valor da receita bruta proveniente da 

comercialização da  produção e dos subprodutos e 

resíduos, se houver; 

II - É o valor do arremate da produção rural; 

III - É o preço de mercado da produção rural dada em 

pagamento, permuta, ressarcimento ou em 

compensação. 
 

NOTA: preço de mercado, é o valor da  cotação do 

produto rural no dia e na localidade em que ocorrer o 

fato gerador. 

 

 

SUB-ROGAÇÃO 

 

É a condição de que se revestem a empresa 

adquirente, consumidora ou consignatária, e a 

cooperativa que por expressa disposição de 

lei, tornam-se diretamente responsáveis pelo 

recolhimento das contribuições devidas pelo 

produtor rural pessoa física e pelo segurado 

especial 
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SUB-ROGAÇÃO 
 

ADQUIRENTE - é  a pessoa física ou jurídica que 

adquire a produção rural para uso comercial, industrial 

ou para qualquer outra finalidade econômica; 
 

CONSIGNÁRIO – É  comerciante a que a produção é 

entregue para que  seja  comercializada, de acordo com 

as instruções do fornecedor; 
 

CONSUMIDOR - é a pessoa física ou jurídica que 

adquire a produção rural, no varejo, diretamente do 

produtor rural, para uso ou consumo próprio. 
 

ARREMATANTE - é a pessoa física ou jurídica que 

arremata ou adquire produção rural em leilões ou 

praças; 

 

 

 

 

COMERCIALIZAÇÃO RURAL  

RECOLHIMENTO E  DECLARAÇÃO  

NO SISTEMA SEFIP/GFIP 

 

 

 

SEGURADO ESPECIAL 

O Segurado Especial só é responsável pelo 

recolhimento  quando vende sua produção  

diretamente a pessoa física, e o recolhimento 

é feito  através da Guia da Previdência Social – 

GPS impressa em papel, calculada  e 

preenchida manualmente com o código de 

pagamento 2704. 

 

NOTA: O Segurado Especial não é contribuinte 

obrigado a declarar a GFIP 
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PRODUTOR RURAL  PESSOA FÍSICA 

 

O Produtor Rural Pessoa Física, quando da 

declaração na GFIP de sua comercialização, 

para geração da Guia da Previdência Social - 

GPS com redução da alíquota reduzida de 2,3% 

para 1,5% prevista da Lei 13.606/2018, deverá 

adotar os seguintes procedimentos:  

(ADE/CODAC Nº 01/2018). 

 

PRODUTOR RURAL  PESSOA FÍSICA  

SEM EMPREGADOS 
 

Deve observar no preenchimento da GFIP os seguintes 

procedimentos:  
 

a) Declarar em sua GFIP, de código FPAS 604, na tela Movimento de 

Empresa, aba Receita, campo ‘’Comercialização Produção – 

Pessoa Física’’, o valor bruto da receita de sua comercialização e em 

seguida assinalar a opção SIM, no campo Informação Exclusiva 

Comercialização Produção e/ou Receita Evento 

Desportivo/Patrocínio.,  

b) Informar no campo “COMPENSAÇÃO’’ da tela Movimento de 

Empresa, aba Informações Complementares o valor resultante de 

0,8% (2,0% – 1,2%), incidente sobre o valor bruto de sua 

comercialização e nos campos Período Início e Período Fim a 

competência do recolhimento:  

PRODUTOR RURAL  PESSOA FÍSICA  

SEM EMPREGADOS 
 

c) Desprezar o ‘‘RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES’’ gerado pelo 

GFIP/SEFIP, e manter o demonstrativo de origem do crédito para fins de 

fiscalização e/ou de pedido de restituição/compensação. 
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PRODUTOR RURAL  PESSOA FÍSICA  

COM EMPREGADOS 
 

Quando da declaração da GFIP, deverá observar os seguintes 

procedimentos: 

a) Declarar em sua GFIP de código 604 a remuneração de seus 

empregados;  

b) Declarar uma nova GFIP, de código de FPAS 833, ou seja, 

alterar o código de sua GFIP 604 para 833, informando no 

campo “Comercialização Produção - Pessoa Física”, o valor 

da receita bruta de sua comercialização e em seguida assinalar 

a opção SIM, no campo ‘‘Informação Exclusiva 

Comercialização Produção e/ou Receita Evento 

Desportivo/Patrocínio”. 

PRODUTOR RURAL  PESSOA FÍSICA  

COM EMPREGADOS 
 

d) Desprezar o ‘‘RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES’’ gerado pelo 

SEFIP, na GFIP código 115, com FPAS 833 e manter o 

demonstrativo de origem do crédito para fins de fiscalização e/ou 

de pedido de  restituição/compensação.  

c) Informar no campo “COMPENSAÇÃO” da GFIP 833, na tela 

Movimento de Empresa, aba Informações Complementares o 

valor resultante de 0,8% (2,0% – 1,2%), incidente sobre o valor 

bruto de sua comercialização e nos campos Período Início e 

Período Fim a competência do recolhimento: 

EMPRESA ADQUIRENTE  

DE PRODUÇÃO RURAL 
 

Todas as empresas, inclusive as optantes pelo SIMPLES, que adquirem 

produção RURAL de produtor pessoa física ou segurado especial, 

quando da declaração na GFIP, deverá observar os seguintes 

procedimentos: 
 

a)Declarar em sua GFIP principal a remuneração de seus empregados; 
 

b)Declarar uma nova GFIP, com código de FPAS diferente do principal 

(com exceção do 655, 663, 671, 680, 868 e 876), no campo 

“Comercialização Produção – Pessoa Física”, o valor da produção 

adquirida do produtor rural pessoa física ou do segurado especial, e em 

seguida assinalar a opção SIM, no campo “Informação Exclusiva 

Comercialização Produção e/ou Receita Evento Desportivo/Patrocínio”. 
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EMPRESA ADQUIRENTE  

DE PRODUÇÃO RURAL 
 

c) Informar no campo “COMPENSAÇÃO” da nova GFIP, na tela 

Movimento de Empresa, aba Informações Complementares o valor 

resultante de 0,8% (2,0% – 1,2%) incidente sobre o valor da 

produção adquirida do produtor pessoa física ou do segurado 

especial e nos campos Período Início e Período Fim a competência 

do recolhimento:  

d) Desprezar o 'RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES' gerada pela 

SEFIP, na GFIP com informações exclusiva, de comercialização e 

manter o demonstrativo de origem do crédito para fins de 

fiscalização e/ou de pedido de restituição/compensação.  

EMPRESA ADQUIRENTE  

DE PRODUÇÃO RURAL 
 

O sistema SEFIP/GFIP, não gera eletronicamente GPS com 

valor inferior a R$29,00. Entretanto, poderá ser recolhida por 

GPS preenchida manualmente, com valor igual ou superior a 

R$ 10,00. Data de pagamento: Até o dia 20 do mês 

subsequente ao dia da comercialização realizada. Antecipa-se 

o pagamento para o primeiro dia útil, anterior ao vencimento, 

quando não houver expediente bancário (Redação dada pelo 

decreto 6.722/2008) 

Produtor Rural Pessoa Jurídica  
 

 

 

 
Com a Lei 13.616/2018, o Produtor Rural Pessoa Jurídica teve a 

alíquota da contribuição previdenciária reduzida de 2,5% para 1,7%, 

com vigência a partir de 18/04/2018 Informar o valor resultante da 

multiplicação de 0,8% incidente sobre a receita de sua comercialização 

para fins de aplicação da redução da alíquota da contribuição 

previdenciária do Produtor Rural Pessoa Jurídica incidente sobre a 

receita de sua comercialização rural, prevista no inciso I do Art. 25 da 

Lei 8.870/94, alterada pelo Art. 15 da Lei 13.606/18, da não incidência 

da contribuição disciplinada no Art.170 da IN/RFB Nº 971/09 e da não 

incidência prevista no § 6º do Art.25 da Lei 8.870/94, deverá observar 

os seguintes procedimentos na declaração da GFIP: 
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Produtor Rural Pessoa Jurídica  
 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE SUA COMERCIALIZAÇÃO 
 

a) Declarar em sua GFIP de código FPAS 604 a remuneração de 

seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes 

individuais; 

b) Declarar outra GFIP, de código de FPAS diferente do principal 

(com exceção dos códigos FPAS 655, 663, 671, 680, 825, 833, 

868, 876), informando no campo “Comercialização Produção - 

Pessoa Jurídica”, o valor da receita bruta de sua comercialização, 

e em seguida assinalar a opção SIM, no campo ‘‘Informação 

Exclusiva Comercialização Produção e /o u Receita Evento 

Desportivo/Patrocínio”, conforme modelo abaixo:  

Produtor Rural Pessoa Jurídica  
 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE SUA COMERCIALIZAÇÃO 
 

 

c) Informar no campo “COMPENSAÇÃO” da tela 

Movimento de Empresa, aba Informações Complementares 

da GFIP com informação exclusiva de comercialização o 

valor resultante da multiplicação de 0,8% (2,5% – 1,7%), 

incidente sobre o valor bruto de sua comercialização e nos 

campos Período Início e Período Fim a competência do 

recolhimento: 

Produtor Rural Pessoa Jurídica  
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RECEITA DE EXPORTAÇAO: 
 

O Produtor Rural Pessoa Jurídica, quando da declaração da GFIP, de 

receita de exportação alcançada pela não incidência de contribuição 

previdenciária disciplinada no artigo 170 da IN/RFB Nº 971/09 

(Exportação Direta), deverá observar os seguintes procedimentos:  
 

a) Declarar em sua GFIP de código FPAS 604 a remuneração de seus 

empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais;  
 

b) Declarar outra GFIP, de código de FPAS diferente do principal (com 

exceção dos códigos FPAS 655, 663, 671, 680, 825, 833, 868, 876), 

informando no campo “Comercialização Produção - Pessoa Jurídica”, 

o valor da receita da exportação, e em seguida assinalar a opção SIM, no 

campo ‘‘Informação Exclusiva Comercialização Produção e/ou Receita 

Evento Desportivo/Patrocínio”, 
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Produtor Rural Pessoa Jurídica  
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RECEITA DE EXPORTAÇAO: 
 

c) Informar no campo “COMPENSAÇÃO” da tela Movimeto de Empresa, 

aba Informações Complementares da GFIP com informação exclusiva de 

comercialização o valor resultante da multiplicação de 2,6% (2,5% INSS 

+ 0,1% RAT), incidente sobre o valor da receita de exportação e nos 

campos Período Início e Período Fim a competência do recolhimento:  

d) Desprezar o ‘‘RELATÓRIO DE COMPENSAÇÃO’’ gerado pelo 

SEFIP, na GFIP com informação exclusiva de comercialização rural e 

manter o demonstrativo de origem do crédito para fins de fiscalização 

e/ou de pedido de restituição/compensação.  

Produtor Rural Pessoa Jurídica  
 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO DE PESSOA FÍSICA  

 

O Produtor Rural Pessoa Jurídica, inclusive os optantes pelo SIMPLES, 

que adquirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado 

especial, quando da declaração na GFIP, deverá observar os seguintes 

procedimentos:  

a)Declarar em sua GFIP principal a remuneração de seus empregados, 

trabalhadores avulsos e contribuintes individuais;  

b) Declarar outra GFIP, de código de FPAS diferente do principal (com 

exceção dos códigos FPAS 655, 663, 671, 680, 825, 868, 876) 

informando no campo “Comercialização Produção - Pessoa fisica”, o 

valor da produção adquirida do Produtor Pessoa Fisica, e do segurado 

especial em seguida assinalar a opção SIM, no campo ‘‘Informação 

Exclusiva Comercialização Produção e/ou Receita Evento 

Desportivo/Patrocínio”. 

Produtor Rural Pessoa Jurídica  
 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO DE PESSOA FÍSICA  

 

c) Informar no campo “COMPENSAÇÃO” da tela Movimento de 

Empresa, aba Informações Complementares da GFIP com informação 

exclusiva de comercialização o valor resultante da multiplicação de 0,8% 

(2,0% – 1,2%), incidente sobre o valor da produção adquirida de pessoa 

física e nos campos  

 

d)Desprezar o ‘‘RELATÓRIO DE COMPENSAÇÃO’ gerado pela GFIP 

com informação exclusiva de comercialização, devendo-se manter o 

demonstrativo de origem do crédito para fins de fiscalização e/ou de 

pedido de restituição/compensação.Período Início e Período Fim a 

competência do recolhimento:  
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Produtor Rural Pessoa Jurídica  
 

 

 

 

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO + AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO 

DE PESSOA FÍSICA  

 

a) Declarar em sua GFIP de código FPAS 604 a remuneração de seus 

empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais;  

b) Declarar outra GFIP, de código de FPAS diferente do principal (com 

exceção dos códigos FPAS 655, 663, 671, 680, 825, 833, 868, 

876), informando no campo “Comercialização Produção - Pessoa 

Jurídica”, o valor da receita bruta de sua comercialização e no 

campo ‘‘Comercialização Produção - Pessoa Física’’ o valor da 

produção adquirida da pessoa física, e em seguida assinalar a 

opção SIM, no campo ‘‘Informação Exclusiva Comercialização 

Produção e/ou Receita Evento Desportivo/Patrocínio”. 

Produtor Rural Pessoa Jurídica  
 

 

 

 

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO + AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO 

DE PESSOA FÍSICA  

 

c)Informar no campo “COMPENSAÇÃO” da tela Movimeto de Empresa, 

aba Informações Complementares da GFIP com informação exclusiva 

de comercialização o valor resultante da multiplicação de 0,8% incidente 

sobre o somatório da receita da comercialização com o valor da 

produção adquirida de pessoa física, e nos campos Período Início e 

Período Fim a competência  

d) Desprezar o ‘‘RELATÓRIO DE COMPENSAÇÃO’’ gerado pelo 

SEFIP, na GFIP com informação exclusiva de comercialização rural e 

manter o demonstrativo de origem do crédito para fins de fiscalização 

e/ou de pedido de restituição/compensação. 

Produtor Rural Pessoa Jurídica  
 

 

 

 

5 - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NO MERCADO INTERNO 

+ RECEITA DE EXPORTAÇÃO + AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO DE 

PESSOA FÍSICA  
 

a) Declarar em sua GFIP de código FPAS 604 a remuneração de 

seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes 

individuais;  

b) Declarar outra GFIP, de código de FPAS diferente do principal 

(com exceção dos códigos FPAS 655, 663, 671, 680, 825, 833 e 

876), informando no campo “Comercialização Produção - Pessoa 

Jurídica”, o somatório da receita da comercialização interna mais a 

receita de exportação, e no campo “Comercialização Produção - 

Pessoa Física”, o valor da produção adquirida de pessoa física, e 

em seguida assinalar a opção SIM, no campo ‘‘Informação 

Exclusiva Comercialização Produção e/ou Receita Evento 

Desportivo/Patrocínio”. 
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Produtor Rural Pessoa Jurídica  
 

 

 

 

5 - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NO MERCADO INTERNO 

+ RECEITA DE EXPORTAÇÃO + AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO DE 

PESSOA FÍSICA  

 

c) Informar no campo “COMPENSAÇÃO” da tela Movimento de 

Empresa, aba Informações Complementares da GFIP com informação 

exclusiva de comercialização o valor resultante da multiplicação de 

2,6% (2,5% INSS + 0,1% RAT), incidente sobre o valor da receita de 

exportação e 0,8% sobre o somatório da comercialização interna mais 

a adquirida de pessoa física, e nos campos Período Início e Período 

Fim a competência do recolhimento:  

 

d) Desprezar o ‘‘RELATÓRIO DE COMPENSAÇÃO’’ gerado pelo 

SEFIP, na GFIP com informação exclusiva de comercialização rural e 

manter o demonstrativo de origem do crédito para fins de fiscalização 

e/ou de pedido de restituição/compensação.  

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA 

  OPTANTE  POR  FOLHA DE PAGAMENTO 

I-  O produtor rural pessoa física   que fez a opção por contribuir 

sobre  a  Folha de Pagamento ao elaborar a GFIP, deverá adotar   os 

seguintes procedimentos: 

a) - declarar   sua  GFIP no   código FPAS 787 para os cálculos das 

contribuições incidente sobre a remunerações  de seus empregos,  

conforme tela abaixo: 

 

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA 

  OPTANTE  POR  FOLHA DE PAGAMENTO 

b)  -   preencher  no  campo “Outras Entidades”  nesta mesma GFIP  

com o código 0003  para cálculos das contribuições devidas a outras 

entidades ou fundos, (Salário Educação+INCRA),   
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CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR SOBRE A 

COMERCIALIZAÇÃO 

 II -  O produtor rural  pessoa física que fez opção em recolher sobre a 

folha de pagamento, também  está obrigado a recolher a contribuição 

de 0,2%  para o SENAR incidente sobre comercialização de sua 

produção rural,  quando vendida   diretamente no varejo a pessoa 

física ou a adquirente no exterior (exportação direta). Cujo recolhimento 

deverá ser feito  pelo próprio produtor rural na sua matrícula CEI,  por 

meio de Guia da Previdência Social (GPS) avulsa, no código 2712 ,  

com informação somente no campo 09 da  GPS, gerada no Sistema 

de Acréscimos Legais.  da Receita Federal do Brasil (RFB),   

conforme  modelo de GPS  a seguir:  

 

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA 

OPTANTE  POR  FOLHA DE PAGAMENTO 

O produtor rural pessoa jurídica optante por contribuir  sobre a 

Folha de Pagamento, ao elaborar a GFIP, deve adotar os seguintes 

procedimentos: 

   a) - declarar   sua  GFIP no   código FPAS 787 para os cálculos 

das contribuições incidente sobre a remunerações  de seus 

empregos,  conforme telas abaixo: 

http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml
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PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA 

OPTANTE  POR  FOLHA DE PAGAMENTO 

b)  -   preencher  no  campo “Outras Entidades”  nesta mesma GFIP  

com o código 0515, para cálculos das contribuições devidas a outras 

entidades ou fundos  (Salário Educação+INCRA+SENAR ),  conforme 

tela abaixo: 

 

 

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA 

OPTANTE  POR  FOLHA DE PAGAMENTO 

 

c) - não preencher os campos “Comercialização Produção – Pessoa 

Jurídica” e “Comercialização Produção – Pessoa Física”. 

 

 

RECOLHIMENTO NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADO.  

 

1 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física que não 

comprova a opção .  

  O  produtor rural pessoa jurídica, que  adquira produção rural  de 

produtor rural pessoa física    que não comprovar  a opção por meio da 

Declaração de Opção (Anexo XX da Instrução Normativa RFB nº 

971/2009); ou  de segurado especial, continua na obrigação de reter e 

recolher  contribuição previdenciária patronal e a contribuição 

destinada ao  SENAR sobre a aquisição de produção rural,  deverá 

adotar os seguintes procedimentos no preenchimento da GFIP: 
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a)  além de declara sua GFIP  de código FPAS 787, deverá declarar outra   

GFIP de   código  FPAS 604, informando  no campo “Comercialização 

Produção - Pessoa Física”, o valor da produção adquirida do produtor rural 

que não fez a opção ou de segurado especial , em seguida  marcar no campo  

a opção “Informação Exclusiva Comercialização Produção e/ou Receita 

Evento Desportivo/Patrocínio”; conforme tela  abaixo:  

 

Informar o valor da produção adquirida  do 
Segurado Especial e da Pessoa Física que 
não fez a opção 

 

 

 

c - Informar no campo  no campo   "Compensação"   O valor resultante da 

multiplicação  de 0,8%  (2,0%  - 1,2%)  sobre a produção adquirida  do 

segurado especial e  produtor rural  pessoa física  que não fez a opção pela 

contribuição pela    folha de pagamento ou não comprovou a opção  e nos 

Período Inicio e  Período Fim a competência da GFIP 

 

Informar o valor de 0,8%  
incidente sobre a produção 
adquirida  

 

 

 

d -  O “Relatório de Compensação” gerado pelo Sefip, na GFIP com 

informação exclusiva de comercialização, deverá ser desprezado, devendo-se 

manter o demonstrativo de origem do crédito para fins de fiscalização e/ou 

pedido restituição/compensa 
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     Aquisição de produção de produtor rural pessoa física que  comprova 

a opção. 

 

      No caso a  pessoa jurídica  adquira produção rural de produtor rural 

pessoa física que  comprovar a opção  de contribuir  pela folha de 

pagamento por meio da Declaração de Opção (Anexo XX da Instrução 

Normativa RFB nº 971/2009) em relação a cada ano,  não deve proceder a 

retenção da contribuição previdenciária patronal  (INSS + RAT)  e nem 

prestar informação da aquisição na GFIP,  deve apenas reter a contribuição 

0,2% sobre a produção adquirida   destinada ao SENAR, cujo recolhimento 

deverá ser feita   por meio de GPS avulsa, no código 2615, gerada  

no Sistema de Acréscimos Legais.  da Receita Federal do Brasil (RFB),   

conforme  modelo de GPS  a seguir: 

 

 

 

 

 

 

      

Nº DO CNPJ 

 

 

 

 

      

Obrigada! 
Ivonisa Holanda 

Ivonisa@senarce.org.br 
85 3535.8015 

Lançamento 08/03/2018 
Grupo de Whatsapp 
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