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INFORME AO PRODUTOR APROSOJA Nº 237/2019 
19 de dezembro de 2019 

 
 

 FUNRURAL: Opção de recolhimento pela folha de pagamento.  
 

A Lei nº 13.606/2018, regulamentada posteriormente pela Receita Federal,  

trouxe a possibilidade de recolhimento do Funrural pela folha de salários a partir de 

janeiro de 2019, antes a contribuição somente poderia ser feita com base no 

faturamento bruto da produção.  

Caso o produtor opte pelo recolhimento na Folha de Salários e não mais pelo 

valor bruto da produção, precisa informar ao adquirente antes de realizar o primeiro 

faturamento do ano, utilizando para isso a Declaração de Opção, conforme 

demonstrado abaixo. Vale lembrar que a escolha é anual e não pode ser alterada nos 

meses seguintes. Recomendamos que o produtor faça as contas e identifique qual o 

modelo menos oneroso de contribuição. 
 

 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 

REVIDENCIARIAS 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) 

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

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 ________. 

Nome do representante legal: 

Qualificação: 

CPF: 

Assinatura: 
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Referências (Links) 

 

▪ Informe nº 221/2019: http://www.aprosoja.com.br/download/informe-
tecnico/2019-02-13-09-08-042019_13_02_retificacao_funrural.pdf 

▪ Anexo III – Alíquotas e Códigos: Contribuição sobre a Produção Rural 

▪ Anexo IV – Alíquotas e Códigos: Contribuição sobre a Folha de Pagamento 

▪ Instrução Normativa nº 1.867/2019 (íntegra) 

▪ Ato Declaratório Executivo Codac nº 1/2019 (íntegra) 

 

 

 

Mais informações através do Canal do Produtor: (65) 3027-8100. 
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