
 

 

S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física 

Evento destinado as informações relativas à comercialização da produção rural, 

prestadas pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial. 

O produtor rural pessoa física contribuinte individual e o segurado especial, quando 

comercializarem sua produção ou nos casos definidos pela legislação pertinente em que 

ocorre o fato gerador da contribuição social previdenciária, ressaltando que se entende 

como produção rural, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou 

submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização rudimentar; 

 

SGRH > Movimento > Lançamento de Retenções/Receitas 

Será preciso criar em NOVO REGISTRO com o tipo da retenção Código 10 – Valores de 

Comercialização Produção Rural – Pessoa Física: 

 

 



 

Clicar em > Incluir adquirente: 

 

Informar o tipo de comercialização e quando solicitado informar o tipo da inscrição: 

 

As informações deste evento devem ser consolidadas (ou seja, informar o valor total da 
soma das notas de cada adquirente).  
 
Quando optarem pelo tipo de comercialização 2, informar apenas total da soma das 
notas de cada adquirente: 



 

 
 

 

E quando optarem pelas demais opções a partir do código 3 informar o tipo de inscrição e o total 

da soma das notas: 

 

 

Na aba NOTAS preencher as informações solicitadas de cada NFe: número, serie, data de 

emissão... 

 



 

 
Tipos de comercialização: 
 

2 - Comercialização da Produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a 
outro produtor rural pessoa física por Produtor Rural Pessoa Física, inclusive por Segurado 
Especial ou por Pessoa Física não produtor rural;  

3 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Vendas a PJ (exceto 
Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a Intermediário PF;  
7 - Comercialização da Produção Isenta de acordo com a Lei n° 13.606/2018; 

8 - Comercialização da Produção da Pessoa Física/Segurado Especial para Entidade inscrita 
no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;  
 
9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo.  
 
 
Ao produtor rural pessoa física, quando comercializar com consumidor pessoa física, no 
varejo, produtor rural pessoa física ou segurado especial, pessoa física não produtora rural, 
quando adquire produção para venda, no varejo, ou a consumidor pessoa física destinatário 
incerto ou quando não houver comprovação formal do destino da produção, recolher essa 
contribuição, preenchendo uma GPS avulsa no código 2712 (Comercialização da Produção 
Rural - CEI - Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SENAR)), gerada no SAL - Sistema 
de Acréscimos Legais, disponível no sítio da RFB, no endereço 
http://receita.economia.gov.br. 
 
a pessoa jurídica adquirente recolher essa contribuição, preenchendo uma GPS avulsa no 
código 2615 (Comercialização da Produção Rural – CNPJ - Pagamento exclusivo para Outras 
Entidades (SENAR)), gerada no SAL, disponível no sítio da RFB, no endereço 
http://receita.economia.gov.br. 
 
 
Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ou antes 

do envio do evento S-1299. 

http://receita.economia.gov.br/
http://receita.economia.gov.br/

