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LCDPR

(Livro Caixa Digital do Produtor Rural)

O que é

LCDPR

O Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) é um novo instrumento
de escrituração contábil para pessoa física que mantêm uma operação
rural. O objetivo é apurar os resultados da atividade no campo, incluindo
investimentos, receitas, despesas de custeio, entre outros.
O LCDPR foi instituído por meio da Instrução Normativa RFB Nº
1.848/2018 e exige a apresentação das informações referente ao anocalendário 2019, o que requer que o contador esteja ciente das regras
para o produtor não ter problema com o Fisco.

Nosso sistema está preparado para atender às exigências do LCDPR, em relação aos lançamentos da atividade rural.

O sistema do

LCDPR
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Ele dispõe de duas versões dentro do módulo Contábil, são elas:
•
•

Livro Caixa / Processamentos / LCDPR – Digitação de Lançamentos
Contabilidade / Guias e Arquivos Magnéticos / LCDPR – Preparação dos Lançamentos Contábeis

Veja nas próximas páginas as principais funcionalidades

Utilizando o sistema
Rateio dos lançamentos
de condomínio rural
Você registra os lançamentos
de atividade rural dos condomínios
e parcerias uma única vez.
O sistema fará a distribuição dos
valores para cada produtor, conforme
o seu percentual de rateio:

Contábil/Livro Caixa/Processamentos - Lançamentos LCDPR: Detalhe do Valor Rateado para cada produtor
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Utilizando o sistema
Cadastro de Imóveis
Após ter cadastrado os produtores,
vincule os mesmos aos imóveis
explorados, defina o tipo de exploração
e o percentual de participação.

Cadastro de Imóveis – Distribuição dos Percentuais de Participação entre os produtores
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Utilizando o sistema
Cadastro de Produtores
Selecione um produtor cadastrado,
clique em ‘Visualizar’ na coluna
‘Imóvel’ e identifique todos os imóveis
explorados por ele.

Cadastro de Produtores e seus imóveis explorados
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Utilizando o sistema
Lançamentos LCDPR
É possível acompanhar o andamento da
atividade rural de cada produtor e identificar
se ele é ou não obrigado a declarar o LCDPR
por meio da coluna Saldo Final.

Consulta Lançamentos e Saldos por Produtor
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Utilizando o sistema
Enviar Lançamentos LCDPR
Defina também quais lançamentos
deverão ou não ser exportados para
o arquivo TXT do LCDPR em 2020

Indicador ‘Enviar para LCDPR: Sim ou Não’
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Utilizando o sistema
Lançamentos LCDPR
módulo Contábil/Livro Caixa
Você obtém automaticamente, para o LCDPR,
os lançamentos registrados no módulo
Contábil/Livro Caixa do sistema Prosoft.
É facil visualizar e digitar novos lançamentos
na grade, por meio dessa nova versão

Contábil/Livro Caixa/Processamentos – LCDPR: Digitação de Lançamentos
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Utilizando o sistema
Lançamentos LCDPR
módulo Contábil/Contabilidade
É possivel obter para o LCDPR, os lançamentos
registrados no módulo Contábil/Contabilidade
do sistema Prosoft.
Facilmente você visualiza eles na grade
e pode complementar com as demais
informações exigidas, de forma que fiquem
preparados para atender à obrigação a ser
entregue em 2020

Contábil/Contabilidade/Guias e Arquivos Magnéticos – LCDPR: Preparação dos Lançamentos Contábeis
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Quando utilizar o módulo Contábil/Contabilidade, você ainda
pode contar com a funcionalidade de Importação Excel.

Veja como funciona!

Utilizando o sistema

Se o seu produtor rural realiza o fluxo de

Depois basta fazer a importação

caixa da para
atividade
rural por meio de um
Você obtém automaticamente,
o LCDPR,
ERP, você
pode solicitar que ele extraia
os lançamentos registrados
no módulo
Contábil/Livro Caixa do
sistema
desse
ERP Prosoft.
as informações financeiras por

dessas informações constantes

meio
de uma planilha Excel.
É facil visualizar e digitar novos
lançamentos
na grade, por meio dessa nova versão:

na planilha para a contabilidade,
que alimentará o LCDPR
automaticamente.

Clique aqui para saber mais detalhes sobre a Importação Excel.
Contábil/Livro Caixa/Processamentos – LCDPR: Digitação de Lançamentos
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Utilizando o sistema
Identificador LCDPR
(Planos de Contas e de Categorias)
Defina o identificador LCDPR para as contas
dos planos de categorias (CXA) e/ou de
contas contábeis (CTB).
Assim, os lançamentos obtidos para o LCDPR
serão complementados automaticamente
com essa informação
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Utilizando o sistema
Rapidamente você pode identificar os
lançamentos que foram obtidos dos
módulos CXA e/ou CTB e ainda não foram
complementados com as novas informações
obrigatórias para o LCDPR (Imóvel, Conta
Bancária, Tipo de Documento
e/ou Participante).
As informações faltantes estarão destacadas
em amarelo e existe um link para filtrar
somente os lançamentos inconsistentes
(que ainda não atendem todas as exigências
do LCDPR)
Lançamentos LCDPR Inconsistentes
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Utilizando o sistema
Use ações em lote para complementar
as informações do LCDPR para vários
lançamentos ao mesmo tempo, agilizando
o seu trabalho

Lançamentos LCDPR – Alteração em Lote: Imóvel, Conta Bancária, Participante e Tipo de Documento
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Quer saber
mais sobre
o LCDPR?
Clique aqui!

