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Para você Segurado Especial 
que não possui um profissional 
para fechamento da folha de 
pagamento mensal do seu em-
pregado, saiba como enviar as 
informações ao eSocial simplifi-
cado de forma manual.
A informação declarada como 
folha de pagamento no eSocial 
servirá de base para os cálculos 
da Contribuição Previdenciária 
(INSS) e FGTS. 

eSocial Simplificado – Segurado Especial –      
Comercialização da Produção

Acompanhe o passo a passo:

Acesse: https://login.esocial.go-
v.br/login.aspx, insira seu código 
de acesso, número do CPF e a 
senha ou sua conta gov.br. 
Clique em “Login”:



Selecione folha de pagamentos, dados da folha 
de pagamentos, e selecione a competência 
(mês) desejada, clique em “Comercialização da 
Produção e Folha de Pagamentos”



Clique em comercialização de produção e no + ao lado do endereço 
do estabelecimento.

Depois deverá ser escolhido qual o tipo de comercialização:



Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a 
consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produ-
tor rural pessoa física.

Neste caso, o Segurado Especial terá que recolher 1,2% do valor da 
comercialização para a previdência social, 0,1% para o custeio de aci-
dentes de trabalho e 0,2% para o Senar, totalizando 1,5% do valor da 
comercialização de sua produção. Estes valores serão incluídos no 
DAE e deverão ser recolhidos até o dia 07 do mês seguinte ao da co-
mercialização. 

Informações necessárias: 
• Valor Comercializado

Após Salvar



Comercialização da produção for para Vendas a PJ ou intermediário 
PF.

Neste caso, não há nenhum recolhi-
mento de responsabilidade do Se-
gurado Especial, pois a obrigação é 
do adquirente que terá que reter os 
valores e repassar à Previdência 
Social.  
Devem ser informados neste item 
todos os valores de comercialização 
para pessoas jurídicas ou interme-
diários pessoas físicas, inclusive a 
produção isenta de contribuições 

Informações necessárias: 

• CNPJ/CPF do adquirente           • Valor total Comercializado

Após Incluir e salvar



Comercialização da produção isenta, de acordo com a Lei Federal 
13.606/18  
Deve ser informado neste item a produção isenta comercializada 
para outro produtor rural pessoa física ou outro segurado especial. 
Neste caso, o Segurado Especial terá que recolher 0,2% do valor da 
comercialização para o Senar. Este valor será incluído no DAE e 
deverá ser recolhido até o dia 07 do mês seguinte ao da comerciali-
zação. 

Informações necessárias:  

• CNPJ/CPF do adquirente 
• Valor total Comercializado
 

Após Incluir e salvar 



Comercialização da produção para entidade inscrita no Programa 
de aquisição de alimentos.
Neste caso, não há nenhum recolhimento de responsabilidade do 
Segurado Especial, pois a obrigação é da adquirente que terá que 
reter o valor do Senar e repassar à Previdência Social.  
Devem ser informados neste item todos os valores de comercializa-
ção no âmbito do PAA, inclusive a produção isenta de contribuições 
previdenciárias. 

Informações necessárias: 

• CNPJ/CPF do adquirente
• Valor total Comercializado

Após Incluir e salvar



Comercialização para o mercado externo.
Neste caso, o Segurado Especial terá que recolher 0,2% do valor da 
comercialização para o Senar. Este valor será incluído no DAE e 
deverá ser recolhido até o dia 07 do mês seguinte ao da comerciali-
zação.

Informações necessárias: 

• Valor total Comercializado Após salvar

Depois confirmar alterações 



Encerrar mês e aparecerá o Resumo para ser confirmado



E deverá ser emitida a Guia
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