
                                                                

Versão 1.5.1 da EFD-Reinf 

 

R 2050 – Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria: 

 
O evento R-2050 é gerado através dos lançamentos realizados através da opção: 
Fiscal – Movimento=>Lançamento de Livro Fiscal, que sejam gerados para Pessoa 
Jurídica e que no campo 'Tipo de Documento' seja igual a 'Nota de Produtos Primários' 
e tenha a faixa FUNRURAL com valores. 
 
Com relação ao flag 'Operação com PAA', que é habilitado somente quando for 
informado no campo: 'Tipo de Documento' a opção: 'Notas de Produtos Primários', a 
regra quanto ao preenchimento ou não deste campo é a seguinte: 

• Nota de saída para cliente pessoa jurídica do tipo 'Nota de Produtos Primários', 
dentro do país sem estar marcado o flag 'Operação com PAA', vai gerar valor 1 na tag 
<indCom>. 
• Nota de saída para cliente pessoa jurídica do tipo 'Nota de Produtos Primários', 
dentro do país marcando o flag 'Operação com PAA', vai gerar valor 8 na tag 
<indCom>. 
• Nota de saída para cliente de outro país do tipo 'Nota de Produtos Primários', de 
exportação estando ou não marcado o flag 'Operação com PAA', vai gerar valor 9 na 
tag <indCom>. 
 

No arquivo XML existe uma separação pelos tipos de comercialização, onde de acordo 
com a informação de indicativo de comercialização, é somado valo total de todas as 
notas por indicativo de comercialização. 

 

R 2055 – Aquisição de Produção Rural 

O evento R-2055 é gerado através dos lançamentos gravados na opção: Fiscal – 
Movimento=>Lançamento de Livro Fiscal, de ENTRADAS, que sejam de Pessoa 
Jurídica ou Física que no campo 'Tipo de Documento' seja igual a 'Nota de Produtos 
Primários' e tenha a faixa FUNRURAL com valores.  

 A origem destes lançamentos pode ser pela própria tela do Livro Fiscal, ou 
gerados através de operações de entrada própria no módulo Faturamento do sistema 
Consisanet. 

           As informações para o registro R-2055 da EFD-Reinf podem ser alimentadas 
pelo Modulo Faturamento ou Modulo Fiscal, mas a que é levada para o evento é 
sempre a que está no Módulo Fiscal. 

Os valores para o evento R-2055 serão gerados no XML por Cliente/Fornecedor 
agrupando por Indicativos de Comercialização conforme o Leiaute da EFD-Reinf: 

OBS: O evento R-2055 da EFD-Reinf irá substituir o evento S-1250 do e-Social, onde 
a partir da simplificação do e-Social, não será mais aceito o envio do evento S-1250 
pelo e-Social, e sim através do evento R-2055 pela EFD-Reinf. 

           Mesmo que o evento S-1250 necessite de retificação de períodos anteriores, a 
partir da simplificação do e-Social deverá ser realizado um novo envio pela EFD-Reinf 
através do evento R-2055. 



                                                                
            Situações de períodos anteriores que por algum motivo deixou de ser enviado 
o evento S-1250, a partir da simplificação do e-Social deverão ser enviados somente 
pela EFD-Reinf. 

Quanto a geração da tag <indOpcCP>: Será gerada quando a opção pela 
contribuição previdenciária por parte do produtor rural for pela folha de pagamento. 

            O sistema Consisanet entende esta informação através da vigência que deve 
ser criada no cadastro do produtor, na seguinte opção: ERP (Menu Principal) - 
Geral=>Cliente/Fornecedor=>Cadastro de Cliente/Fornecedor, aba Produtor Rural, 
onde deve existir uma vigência ativa. 

           Se não existir nenhuma vigência ativa, ou existir vigência onde no campo 
‘Recolhimento da Previdência’ seja 1 – Sobre a comercialização da sua produção, não 
será gerada a tag <indOpcCP> conforme está definido no manual da EFD-Reinf. 

           Se existir vigência ativa onde no campo ‘Recolhimento da Previdência’ seja 2 – 
Sobre a folha de pagamento, será gerada a tag <indOpcCP> conforme está definido 
no manual da EFD-Reinf.    

Abaixo segue o tratamento no Livro Fiscal sobre como deve ser o lançamento para 
cada Indicativo da aquisição: 

1 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial 
em geral: 

     Para gerar na tag <indAquis> = 1, deve ser lançada nota de entrada de produtos 
primários, de pessoa física, sem marcar os flags ‘Operação com PAA’ e ‘Produção 
Isenta (Lei 13.606/2018)’. 

 2 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial 
em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos -PAA: 

     Para gerar na tag <indAquis> = 2, deve ser lançada nota de entrada de produtos 
primários, de pessoa física, marcando o flag ‘Operação com PAA’, mas sem marcar o 
flag  ‘Produção Isenta (Lei 13.606/2018)’. 

3 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade 
executora do PAA: 

     Para gerar na tag <indAquis> = 3, deve ser lançada nota de entrada de produtos 
primários, de pessoa jurídica, marcando o flag ‘Operação com PAA’, mas sem marcar 
o flag  ‘Produção Isenta (Lei 13.606/2018)’. 

4 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial 
em geral -Produção isenta (Lei 13.606/2018): 

      Para gerar na tag <indAquis> = 4, deve ser lançada nota de entrada de produtos 
primários, de pessoa física, sem marcar o flag ‘Operação com PAA’(este flag já vem 
padrão marcado pelo sistema), e marcando o flag  ‘Produção Isenta (Lei 
13.606/2018)’. 

5 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial 
em geral por entidade executora do PAA -Produção isenta (Lei 13.606/2018): 
    Para gerar na tag <indAquis> = 5, deve ser lançada nota de entrada de produtos 
primários, de pessoa física, marcando os flags ‘Operação com PAA’ e ‘Produção 
Isenta (Lei 13.606/2018)’. 

 



                                                                
6 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade 
executora do PAA -Produção isenta (Lei 13.606/2018): 

     Para gerar na tag <indAquis> = 6, deve ser lançada nota de entrada de produtos 
primários, de pessoa jurídica, marcando os flags ‘Operação com PAA’ (este flag já 
vem padrão marcado pelo sistema), e ‘Produção Isenta (Lei 13.606/2018)’. 

7 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial 
para fins de exportação: 

Não atendemos. 

 

Abaixo as telas do sistema com os campos mencionados anteriormente: 

Geral=>Cliente/Fornecedor=>Cadastro de Cliente/Fornecedor, aba Produtor Rural, 
onde deve existir uma vigência ativa. 
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