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APRESENTAÇÃO DO MATERIAL  

 

Produtor Associado, 

 

A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), procurando atender os 

anseios dos produtores, produziu, junto com suas associadas estaduais, este manual para 

auxilar os empreendedores na tomada de decisão quanto à contribuição social ao Funrural do 

empregador rural. 

Sabemos que o produtor bem informado poderá decidir qual a melhor forma de contribuir ao 

realizar o seu planejamento tributário junto com seu contador. 

Para tanto, a Aprosoja Brasil junto com as Aprosojas estaduais, edita o presente informe 

visando orientar seus associados quanto a seguinte dúvida: Folha de pagamento ou 

Comercialização? 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Bartolomeu Braz Pereira 

Presidente da Aprosoja Brasil 
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1. Folha ou Faturamento? 

Essa opção foi estabelecida pela Lei no 13.606, de 09 de janeiro de 2018 – a mesma 

Lei que instituiu o Programa de Regularização tributária Rural (PRR). 

 Dessa forma os produtores rurais pessoas física ou jurídica poderão optar por 

contribuir sua parte destinada à Seguridade Social mediante o pagamento da contribuição 

incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência 

subsequente ao início da atividade rural, e será irretratável para todo o ano-calendário. 

 A organização e custeio da Seguridade Social está amparada pela Lei no 8.212, de 24 

de julho de 1991, na qual o Art. 25 estabeleceu que o produtor rural pessoa física PUDESSE 

SUBSTITUIR a contribuição de 20% sobre a remuneração total paga pela contribuição 

de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção. 

 Na época (1991) essa possibilidade era viável, tendo em vista que os produtores 

rurais brasileiros eram poucos mecanizados, tinham produtividades baixas e utilizavam um 

maior número de mão de obra. 

 Atualmente o cenário rural alterou e os produtores rurais brasileiros mecanizaram sua 

atividade, reduzindo a mão de obra e ainda elevaram a produtividade e a produção 

agropecuária. 

 Portanto, a Lei 13.606 de 2018 voltou à escolha entre contribuir pela comercialização 

da produção agrícola (através do 1,2%) ou sobre os 20% da folha de pagamento. 

A opção pela folha de pagamento ou pelo faturamento deverá ser realizada através do 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO do produtor junto ao seu contador. 

Para essa escolha o produtor rural deverá levar em consideração a Classificação da 

sua atividade econômica (CNAE); o número de funcionários registrados em cada matricula ou 

cadastro; a produtividade média; a utilização de mão de obra terceirizada, entre outros.  

Vale lembrar que algumas atividades agrícolas, tais como produção de sementes e 

cria e recria de animais, não possuem FUNRURAL, pois estas matérias vão entrar na cadeia 

agrícola e serão cobradas futuramente na produção final. 

Em 25 de janeiro de 2019 a RFB publicou a Instrução Normativa no 1.867, alterando 

normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais 

destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras entidades e fundos, administradas 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Dessa forma a Aprosoja Brasil produziu este manual para auxiliar o produtor na opção 

de acordo com seu planejamento tributário. 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13606.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
https://cnae.ibge.gov.br/?view=divisao&tipo=cnae&versao=9&divisao=01
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2. Quem deve contribuir? 

Além do trabalhador rural na qualidade de contribuinte obrigatório (pessoa em 

exercício de atividade laborativa remunerada), a RFB incluiu o TRABALHADOR RURAL 

POR PEQUENO PRAZO, contratado por produtor rural pessoa física, que explore 

diretamente atividade agroeconômica, para o exercício de atividades de natureza 

temporária por prazo não superior a 2 (dois) meses dentro do período de 01 ano.  

A RFB incluiu o operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e 

assemelhados, que não possua vínculo empregatício na qualidade de contribuinte individual. 

No caso dos contribuintes na qualidade de segurado especial a RFB incluiu a 

obrigatoriedade da contribuição para os produtores rurais que: realizam atividade econômica 

de beneficiamento ou de industrialização artesanal; a associação de cooperativas 

agropecuárias ou de crédito rural; e sociedades empresariais familiares ou empresas 

individuais familiares que tenha por objeto a exploração de atividade agrícola, agroindustrial 

ou agroturística. A contribuição será apenas pela aplicação de uma alíquota sobre o resultado 

da comercialização da produção. 

Nota: A RFB equiparou os prazos para arrecadação. Anteriormente o segurado especial tinha 

até o dia 20 (vinte) do mês seguinte para realizar a apuração. Agora passa a ter o mesmo 

prazo que os contribuintes obrigatórios e individuais, ou seja, até o dia 07 (sete) do mês 

seguinte.  

3. Como proceder? 

O sujeito passivo deverá estar inscrito: ou no Cadastro Específico do INSS (CEI); ou 

no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF); ou no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ). 

CAEPF: A IN respondeu algumas questões referentes ao Cadastro de Atividade Econômica 
da Pessoa Física (CAEPF).  

 Agora pode emitir uma matricula para cada propriedade rural de um mesmo produtor 
rural, mesmo quando localizadas no mesmo município. 

Aos produtores rurais que explorem, em conjunto, uma única propriedade, será 

atribuída apenas uma matrícula, em nome do produtor indicado na inscrição estadual, 

seguido da expressão "e outros". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os produtores rurais que se inscreveram no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial deverão enviar as informações 

estabelecidas na IN no 1.767, de 14 de dezembro de 2017, quando o envio dos eventos 

tornarem obrigatórios. 
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A decisão deverá ser mencionada ao primeiro mês de competência subsequente ao 

início da atividade. Essa decisão é irretratável para todo o ano-calendário. 

 A opção é anual, ou seja, em janeiro de cada ano, o produtor poderá optar 

novamente, sempre em janeiro, se quiser recolher o Funrural pela folha de pagamento ou 

pela comercialização rural. Esta regra está disposta no § 8º do art. 175 da IN 971/09, 

modificada pela IN 1.867/19. 

A opção adotada valerá para todos os estabelecimentos do produtor rural pessoa 

física. 

4. Opção pela folha de pagamento 

Caso o produtor rural faça a opção pelo recolhimento na folha de pagamento, como 

deve efetuar o calculo? 

 20% sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a empregados e 

trabalhadores avulsos a seu serviço; 

 20% sobre a remuneração de contribuintes individuais (trabalhadores autônomos) a seu 

serviço; 

 1 a 3 % sobre a remuneração paga a empregados e trabalhadores avulsos, contribuição 

destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em 

razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 

ambientais do trabalho (RAT), incidente sobre a remuneração de empregados e 

trabalhadores avulsos (art. 202 do Decreto 3.048/99); 

A alíquota de 1 a 3% do RAT está definida por atividade produtiva no Anexo I da IN 

971/09 modificada pela IN 1.867/19. 

Para o cultivo de soja (CNAE 0115-6/00), de milho (CNAE 0111-3/02) e de algodão 

(CNAE 0112-1/01) a alíquota é de 3%. 

 2,5% para o FNDE sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a 

empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço; 

 0,2% para o INCRA sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a 

empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço; 

 0,2% PARA O SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. (De 

acodo com a RETIFICAÇÃO da RFB, publicada no D.O.U. em 13 de fevereiro de 2019, 

modificando a IN 1.867/19). 

 

 

O produtor rural que não entregar a GFIP ou a DCTFWeb (eSocial) na forma, no prazo 

e nas condições estabelecidos pela RFB não terá direito à expedição da certidão de prova 

de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. 
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Atenção: Conforme a RETIFICAÇÃO Instrução Normativa RFB 1.867/2019, o 

produtor que optar pelo recolhimento do Funrural sobre a folha de pagamento, contribuirá ao 

SENAR, na alíquota de 0,2%, sobre a comercialização da produção rural. 

 Além dos valores acima, deverá recolher, ainda, a parcela previdenciária do 

empregado rural, sendo que, quanto a esta, reterá do empregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o produtor rural poderá optar pelo recolhimento do Funrural sobre a folha de 

pagamento? 

 Mediante pagamento das contribuições previstas no art. 22 da Lei 8.212 de 1991 

relativas ao mês de janeiro de 2019. 

 Ao produtor que decidir pelo pagamento na folha, mas, no entanto, já comercializou a 

produção no mês de janeiro e o adquirente fez a retenção do valor do FUNRURAL, 

recomendamos que faça a declaração abaixo (Anexo XX), entregue ao adquirente (ainda este 

mês) e solicite a restituição do valor pago (1,3%) referente ao faturamento. 

O SENAR sempre será recolhido na COMERCIALIZAÇÃO (RETIFICAÇÃO da RFB), não 

pode haver recolhimento do SENAR na folha de pagamento. 

 

Importante: O produtor Rural Pessoa Jurídica (exceção da agroindústria) poderá 

optar pelo recolhimento na folha de pagamento (Art. 25 da Lei 13.606/2018). 

 

O produtor rural pessoa física ou jurídica que fizer a opção pela folha de pagamento 

deverá apresentar à empresa adquirente, consumidora, consignatária ou cooperativa, ou à 

pessoa física adquirente não produtora rural, a declaração de que recolhe as contribuições 

previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei nº 8.212, conforme modelo constante do Anexo 

XX da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009. 

*Acreditamos que esta declaração (Anexo XX) deverá ser entregue ainda no mês de 

janeiro para as comercializações já efetuadas. 

Segundo o Ato Declaratório Executivo no 01, de 28 de janeiro de 2019, 

para proceder ao pagamento da contribuição, o produtor rural pessoa 

física deverá preencher a guia com o Código do FPAS 787. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
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ANEXO XX 

 

(Anexo XX da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009) 

 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO RECOLHIMENTO DAS 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PREVISTAS NOS INCISOS I E II DO ART. 

22 DA LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 (Instrução Normativa RFB nº 971, art. 

175, § 9º) 

 

MATRÍCULA  

NOME  

Declaro, sob as penas da Lei, para fins do disposto no § 9º do art. 175 da 

Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, que o produtor rural acima identificado 

recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento prevista 

nos incisos I e II do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991. Declaro também ter 

conhecimento de que a opção tem caráter irretratável. 

________________________,_______ de _____________________ de _________. 

Local Data 

Representante legal 
 

Nome: 
 

Qualificação: 
 

CPF: 
 

Assinatura: 
 

 

OBS. Recomendamos que as declarações sejam sempre expedidas em duas vias, para 

que uma via fique com o adquirente e outra seja guardada com o produtor rural 

contendo o recibo datado e assinado pelo adquirente. 

É provável que todo ano o produtor rural caso mantenha a opção do recolhimento pela folha 

de pagamento, deva apresentar esta declaração ao adquirente. 

Caso o adquirente solicite esta declaração a cada comercialização realizada (meses 

seguintes), o produtor poderá entregar sem nenhum problema a declaração de opção do 

recolhimento da contribuição social em folha de pagamento. 
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5. Opção pela comercialização 

Caso o produtor rural faça a opção pelo recolhimento no faturamento da 

comercialização, como deve efetuar o cálculo? 

Aos produtores que optarem em manter o recolhimento da contribuição social sobre o 

faturamento nada foi alterado nos procedimentos adotados até o mês de dezembro de 2018.  

Informamos que os produtores devem ficar atentos ao destacar os valores e alíquotas 

nas notas fiscais emitidas pelo adquirente da produção que deverá reter e proceder ao 

recolhimento junto à Receita Federal do Brasil. 

Quando o produtor for enquadrado na qualidade de Segurado Especial: 

 1,2% para Previdência; 

 0,1% para RAT; e 

 0,2% para Senar. 

  

Quando o produtor for enquadrado na qualidade de Empregador Rural: 

 1,2% para Previdência; 

 0,1% para RAT; 

 0,2% para Senar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Importante: o produtor rural pessoa física ficará responsável pelo recolhimento das 

contribuições acima caso a produção seja comercializada com destinatário incerto, se não for 

comprovada, formalmente, a destinação da produção; ou se a empresa adquirente da 

produção for impedida de efetuar a retenção e o recolhimento da contribuição por força de 

decisão judicial proferida em ação judicial proposta pelo produtor rural pessoa física ou pelo 

segurado especial. 

  

 

 

Segundo o Anexo III da IN 971 modificada pela IN 1.867/19, 

para proceder ao pagamento da contribuição o produtor rural deverá 

continuar preenchendo através da FPAS 744. (Ver Art. 25 e art. 30 

da Lei 8.212 de 1991).. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
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7. Conclusão 

 

Em todos os casos, a Aprosoja Brasil e as Aprosojas estaduais sugerem que o produtor 

avalie com cuidado e com a orientação de seu contador sobre qual a melhor forma de realizar 

a contribuição social dos seus colaboradores. 

A Aprosoja Brasil solicita, ainda, que eventuais problemas sejam comunicados à entidade 

através do e-mail aprosojabrasil@aprosojabrasil.com.br a fim de que ações possam ser 

tomadas na defesa de seus interesses. 

 

 

 

Brasília, 13 de fevereiro de 2019. 

 

 

Aprosoja Brasil 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98322
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http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/60743409
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/63171483
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/63171483

