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Guia de Implantação NF de Produtor (Funrural)
O objetivo deste GUIA é auxiliar os profissionais na operação de recebimento de
mercadoria de produtor rural com a geração da GPS - Guia de Previdência Social
correspondente ao Funrural e conferência da Escrita Fiscal.
Glossário:
Funrural é uma contribuição social que deve ser paga pelo produtor rural em percentual
sobre o valor total de suas receitas. Quem recolhe esta contribuição é a empresa para
quem o produtor vendeu, mas o contribuinte é o produtor.
1. Parametrização FUNRURAL
Menu de Acesso: Fiscal→ Configurações → Central de Tributos
Na parametrização é imprescindível configurar o Fato Gerador para o INSS do
FUNRURAL e Cálculo Gerador para Recolhimento de Tributos correspondente a GPS
do Funrural conforme ilustrado abaixo.

Fato gerador para o INSS do FUNRURAL:

Cálculo da GPS do FUNRURAL:
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Obs.: A alíquota do FUNRURAL é disponibilizada pelo Sistema é cadastrado pela equipe
de desenvolvimento da Bluesoft e sendo atualizada conforme dinâmica e alterações da
legislação.
2. Cadastro do Fornecedor
Menu de Acesso: Compras → Cadastros → Pessoas → Fornecedores
Pela tela de cadastro de pessoas na ABA Fornecedor informe que esse é produtor rural e
preencha as demais informações (código e descrição da natureza jurídica, retenção funrural
e matrícula CEI), conforme ilustrado abaixo:

IMPORTANTE:
É de senso comum que uma pessoa física não possui inscrição estadual. Isto é válido para
a maioria dos casos, mas não pode ser tomado como uma verdade absoluta.
O produtor rural é uma exceção a esta regra. Portanto, no cadastro de fornecedor do seu
sistema de gestão, você precisa informar a Inscrição Estadual e o Indicador da IE como
Contribuinte.
Esta é a primeira cilada. Normalmente as empresas desconhecem este detalhe, não
informam a Inscrição Estadual e acabam definindo o Indicador da IE como Não contribuinte.
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3. Recebimento de Mercadoria
Menu de Acesso: Estoque e NFe → Recebimento de Mercadorias
Realize o lançamento da NF normalmente vinculando o pedido de compra. Ao finalizar o
recebimento o Sistema realizará o cálculo do FUNRURAL e te redirecionará para
Faturamento da Nota Fiscal para emissão da contra NF, conforme ilustrado.

IMPORTANTE: Segundo a lei nº 11.718 de 20/06/2008, o produtor rural pessoa física é
aquele que desenvolve atividades relacionadas à agrícola, agropecuária, pesqueira ou
extração de produtos vegetais ou animais, independente de ser proprietário ou não.
Logo, se ele é pessoa física, não emite NF-e. Então, faz-se necessária a comprovação de
entrada dessas mercadorias.
O Inciso I do Art. 136 do RICMS/2000 obriga a emissão de NF-e de compra de qualquer
mercadoria ou bem remetido por produtor ou pessoa não obrigada à emissão de
documentos fiscais.
Isso quer dizer que sempre que a sua empresa comprar algum produto de um produtor rural
é preciso emitir uma NF-e de compra.
4. Geração da GPS
Menu de Acesso: Fiscal → Central de Tributos
Após o lançamento da(s) nota(s) para fazer a geração da GPS acesse a tela de Central de
Tributos, clique no botão
tipo INSS sobre funrural.
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Avance clicando no botão
loja e competência e clique em

. A tela será recarregada é necessário selecionar a
conforme ilustrado.

Selecione as notas fiscal de interesse para gerar as guias de recolhimento e clique no
botão
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Confirme a geração da GPS Funrural.

Após confirmação o Sistema gerará a duplicata corresponde ao imposto e disponibilizará
impressão da guia.
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5. Escrita Fiscal
Menu de Acesso: Fiscal → Lançamentos → Conferência da Escrita Fiscal
O Funrural estará destacado no totalizado da conferência da escrita fiscal.

Checklist Implantação
1.
2.
3.
4.
5.

Parametrização
Cadastro de Fornecedor
Recebimento de Mercadoria
Central de Tributos
Escrita Fiscal

Documentações Auxiliares
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-fiscal/gps-funrural/6139
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-fiscal/parametros-modulo-fiscal/2792
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