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Exportação é à saída de produtos, bens, serviços de um país para outros países.

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

Na Exportação Direta não há incidência de contribuição para a Previdência Social sobre o 
valor da receita de exportação, só há para o SENAR conforme orientação prevista no Art. 170, 
parágrafos 1º e 3º da IN/RFB n° 971/2009.

COMO DECLARAR NO SEFIP/GFIP

a) O exportador deverá declarar  o valor da receita de exportação em sua GFIP na tela 
Movimento de Empresa menu Receitas  campo Comercialização  Produção - Pessoa Jurídica 
ou no campo Comercialização Produção  - Pessoa Física, conforme for o caso (Art.3º,§ 1º da 
IN/RFB n° 1.338/2013).

EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

FORMAS DE EXPORTAÇÕES:

EXPORTAÇÃO DIRETA – É Quando o produtor rural exporta diretamente sua produção para 
o adquirente no exterior. Neste caso, o produtor é responsável por todo o processo da 
exportação.

EXPORTAÇÃO INDIRETA – É Quando o produtor rural vende sua produção no mercado 
interno para uma empresa intermediária, seja ela uma empresa comercial 
exportadora/importadora ou Trading Company, a qual posteriormente exporta o produto, sem 
qualquer alteração de sua natureza, para um adquirente no exterior. Neste caso todo o 
processo da exportação é de responsabilidade da empresa intermediária.



EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

b) Lançar no campo COMPENSAÇÃO da tela Movimento de Empresa, menu Informações 
Complementares o valor resultante da multiplicação 2.6% sobre a receita de exportação no 
caso da Pessoa Jurídica ou 2.1% no caso de Pessoa Física e nos campos Período Início e 
Período Fim a competência do recolhimento.

Exemplos práticos: 

A empresa Agropecuária Campo Verde LTDA, CNPJ nº 33.333.333/0001-91, realizou durante o mês de 
Março de 2015 as seguintes operações: 

- Vendeu diretamente sua produção rural para adquirente no exterior no valor de R$ 10.000,00;

 - Pagou Folha de salário e Pró-Labore conforme  resumo abaixo:

Com base na operação acima, a Empresa procedeu as seguintes informações no SEFIP/GEFIP.

2100



EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

DECLARAÇÃO NA GFIP DA MOVIMENTAÇÃO DA EMPRESA

1º Passo - Abrir o movimento, marcar a participação da empresa, importar sua Folha de pagamento ou 
digitar diretamente no SEFIP/GFIP a remuneração, de cada empregado e contribuintes individuais a seu 
serviço, bem como indicar a modalidade de cada um, conforme tela abaixo.

2º) PASSO: Informar o valor da receita de exportação na tela Movimento de Empresa, 
menu Receitas, campo Comercialização  Produção - Pessoa Jurídica.

3°) Lançar  no campo COMPENSAÇÃO da  tela Movimento de Empresa, menu  Informações 
Complementares  o valor de 520,00 (20.000,00 x 2,6%) e nos campos Período Início e 
Período Fim a mesma competência do recolhimento.
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EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

NOTA: Na receita de exportação direta só há incidência de recolhimento para o SENAR, neste 
caso o contribuinte deverá lançar no campo compensação o valor correspondente a 
Contribuição Previdenciária + RAT ( 20.000,00 X 2.6% = 520,00).

4º PASSO: Da informação prestada pelo contribuinte o Sistema gerou as seguintes GPS:
GPS - 2100 - Folha de Pagamento  - GPS - 2607 – Comercialização Rural .

GPS 2607 - DA COMERCIALIZAÇÃO

NOTA: É aconselhável colocar na GPS de código de pagamento 2100 a seguinte observação: “ 
Compensação efetuada na forma da IN/RFB 1.338/2013”

GPS 2100 - DA FOLHA DE PAGAMENTO
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EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

EXPORTAÇÃO INDIRETA

Na exportação indireta é devida a contribuição tanto para a Previdência Social como para o 
SENAR, conforme previsto no art. 170,§ 2°, da IN/RFB n° 971/09.

COMO DECLARAR NA GFIP

O exportador deverá declarar o valor da receita de exportação em sua GFIP, na tela 
Movimento de Empresa, menu Receitas, campo Comercialização Produção - Pessoa Jurídica 
ou  no campo Comercialização Produção - Pessoa Física conforme for o caso.

Nota: Da informação prestada pelo contribuinte na tela acima o sistema o  SEFIP/GFIP 
gera uma Guia da Previdência Social - GPS de código de pagamento 2607 para a 
Pessoa Jurídica ou 2704 para a Pessoa Física, com recolhimento tanto para a 
Previdência Social como para o SENAR. 
 
DECLARAÇÃO NA GFIP DE RECEITAS DECORRENTES E NÃO DECORENTES 
DE EXPORTAÇÃO

Para declarar as receitas decorrentes e não decorrentes de exportação rural, o contribuinte 
deverá proceder de acordo com o Art. 3º, § 2º da IN/RFB N° 1.338/2013, conforme abaixo:

“Quando no campo “Comercialização da Produção - Pessoa Jurídica” ou no campo 
“Comercialização da Produção - Pessoa Física” forem declaradas receitas decorrentes e não 
decorrentes de exportação de produtos rurais, deverá ser lançado no campo “Compensação” 
somente o valor da contribuição previdenciária sobre a receita decorrente de exportação de 
produtores rurais, que deverá ser apurado a parte pelo declarante”.

COMO DECLARAR NA GFIP

a) O exportador deverá declarar  o valor do somatório da receita de exportação + a receita 
da comercialização interna em sua GFIP na tela Movimento de Empresa menu Receitas  
campo Comercialização  Produção - Pessoa Jurídica ou no campo Comercialização 
Produção  - Pessoa Física, conforme for o caso (Art.3º,§ 2º da IN/RFB n° 1.338/2013.
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EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

  Quando o produtor rural Pessoa Física vende sua produção a Pessoa Jurídica, esta fica 
responsável pelo recolhimento devido pelo Produtor Rural Pessoa Física na qualidade de 
sub-rogado da obrigação.

b) Lançar no campo COMPENSAÇÃO da tela Movimento de Empresa, menu Informações 
Complementares o valor resultante da multiplicação 2.6% sobre a receita de exportação no 
caso da Pessoa Jurídica ou 2.1% no caso de Pessoa Física e nos campos Período Início e 
Período Fim a competência do recolhimento.

Exemplos práticos:
A empresa Agropecuária Campo Verde LTDA, CNPJ nº 33.333.333/0001-91, realizou 
durante o mês de Março de 2015 as seguintes operações:-
 Vendeu diretamente sua produção rural para adquirente no exterior no valor de R$             
10.000,00; -
 Vendeu o mercado interno produção rural no valor de R$ 20.000,00
 – Pagou folha de pagamento e pro-labore, conforme resumo abaixo:

* 
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EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

DECLARAÇÃO NA GFIP DA MOVIMENTÇÃO DA EMPRESA 

1º Passo - Abrir o movimento, marcar a participação da empresa, importar sua Folha de 
pagamento ou digitar diretamente no SEFIP/GFIP a remuneração, de cada empregado e 
contribuintes individuais a seu serviço, bem como indicar a modalidade de cada um, 
conforme tela abaixo.

2º PASSO - Informar o somatório da receita de exportação + a receita da comercialização 
interna no campo  Comercialização  Produção - Pessoa Jurídica 

3º) PASSO: Lançar no campo COMPENSAÇÃO  da tela Movimento de Empresa, menu  
Informações Complementares o  valor de 260,00 (10.000,00 X 2.6% ) e no campo Período 
Inicio e Período Fim a competência do recolhimento.
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EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

NOTA: Na Receita de Exportação Direta + Comercialização Interna, só há incidência de 
contribuição para a Previdência sobre a receita da comercialização interna, porém para o 
SENAR será sobre  ambas as receitas. Neste caso o contribuinte deverá lançar o campo 
compensação o valor correspondente a 2.6% da receita de exportação direta ( 10.000,00 x 
2.6% = 260,00)

4º Da informação prestada pelo contribuinte o Sistema gerou as seguintes GPS: 
GPS - 2100 - Folha de Pagamento    e GPS - 2607 – Comercialização

GPS 2607 - DA COMERCIALIZAÇÃO

GPS 2100 - DA FOLHA DE PAGAMENTO

780,00

75,00

855,00
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EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1338, DE 26 DE MARÇO DE 2013
(Publicado(a) no DOU de 27/03/2013, seção , pág. 23)  

Altera a Instrução Normativa RFB nº 880, de 16 de outubro de 2008, que altera o Manual da 
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social (GFIP) e do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações 
à Previdência Social (SEFIP) para usuários do SEFIP 8, bem como aprova a versão 8.4 do 
SEFIP e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que 
lhe conferem os incisos III e XVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista 
o disposto no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal, no art. 32 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, e nos arts. 165 e 170 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de 
novembro de 2009, resolve:

Art. 1º O art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 880, de 16 de outubro de 2008, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º O produtor rural, conforme definido no art. 165 da Instrução Normativa RFB 
nº 971, de 13 de novembro de 2009, quando da prestação de informações no SEFIP 
relativas às receitas decorrentes de exportação de produtos rurais alcançadas pela não 
incidência disciplinada no art. 170 da mesma Instrução Normativa, deverá observar o 
disposto neste artigo.

 § 1º Quando no campo “Comercialização da Produção - Pessoa Jurídica” ou no 
campo “Comercialização da Produção - Pessoa Física” forem declaradas somente receitas 
decorrentes de exportação de produtos rurais, a soma dos valores da Contribuição Patronal 
Previdenciária calculados pelo SEFIP e demonstrados no campo “Comprovante de 
Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social”, nas linhas 
“Comercialização Produção” e “RAT” da coluna FPAS 744, deverá ser lançada no Campo 
“Compensação” para efeitos da geração correta de valores devidos em Guia de Previdência 
Social (GPS).

 § 2º Quando no campo “Comercialização da Produção - Pessoa Jurídica” ou no 
campo “Comercialização da Produção - Pessoa Física” forem declaradas receitas 
decorrentes e não decorrentes de exportação de produtos rurais, deverá ser lançado no 
Campo “Compensação” somente o valor da contribuição previdenciária sobre a receita 
decorrente de exportação de produtos rurais, que deverá ser apurado à parte pelo 
declarante. 

§ 3º Os campos “Período Início” e “Período Fim” devem ser preenchidos com a 
mesma competência da GFIP/SEFIP.

§ 4º A dedução da compensação na GPS deverá ser feita primeiramente nos 
códigos de GPS referentes ao FPAS principal da empresa (2003, 2100, 2208, 2402 e 2429) e 
posteriormente nos códigos de GPS referentes ao FPAS 744 (2607, 2704 e 2437).

  5º A não incidência disciplinada no art. 170 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 
2009, não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar). § 6º O valor calculado pelo SEFIP a título do Senar não deverá ser lançado no 
campo compensação, sendo devido o seu recolhimento.”( NR)”.

 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
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LOCAL E DATA DE RECOLHIMENTO

Os pagamentos das Contribuições Previdenciárias deverão ser 
realizados na rede bancária ou em casa lotérica, até o dia 20 (vinte) 
do mês seguinte a comercialização de produção rural, 
antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente 
anterior, quando não houver expediente bancário no dia 20 
(Redação dada pelo Decreto  6.722/2008).

Contribuição Para Previdência e Para o SENAR 



Pio Guerra Júnior

Presidente do Conselho Administrativo

Adriano Leite Moraes

Superintendente

Rua São Miguel n° 1050 - Afogados - Recife - PE

Cep: 50.770-720

Fone: (81) 3312-8966 - Fax:(81) 3312-8950

E- Mail: arrecadacao@senar-pe.com.br
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