
Tutorial de entrega do
Livro Caixa Digital do Produtor Rural



Na página inicial do
site da RFB, clique
em “e-CAC”



Na página seguinte,
clique em “ACESSAR”
para acesso ao
sistema e-CAC



Em seguida, selecione
o tipo de certificado a
ser utilizado no
acesso ao portal.

IMPORTANTE:
O acesso ao portal deve ser efetuado utilizando certificado digital para entrega do LCDPR.



Dentro do ambiente
do Portal e-CAC,
clique em “Cobrança
e Fiscalização”



Em seguida, clique em
“Obrigação Acessória
– Formulários online e
Arquivo de Dados”.



Em seguida, clique no
ícone correspondente à
ação “enviar” da obrigação
acessória “Livro Caixa
Digital do Produtor Rural”.



Selecione em seu
computador a pasta onde
será salvo o arquivo do
programa validador.



Abra e execute o arquivo baixado.



No programa 
validador, selecione o 
tipo de entrega, se 
“Original” ou 
“Retificadora”.

IMPORTANTE:
As entregas retificadoras substituem 
completamente o arquivo anterior e 
devem ser fornecidas com todas as 
informações, inclusive as que não 
foram objeto de alteração



Selecione o
ano calendário
abrangido
pela entrega.



Clique em “Adicionar
Arquivos” para
selecionar em seu
computador o arquivo
do LCDPR a ser entregue



Selecione em seu computador o 
arquivo do LCDPR a ser entregue 
e depois clique no botão “Abrir”.

Obs.: O procurador deve repetir 
todo o procedimento para cada 
contribuinte representado.

Caso seja procurador, certifique-
se de que o arquivo selecionado
contém informações relativas ao
contribuinte para o qual foi feito
o acesso no sistema e-CAC.



Após a carga dos 
dados, clique na seta 
correspondente à 
ação “validação”, para 
o programa testar e 
validar o arquivo do 
LCDPR.



Caso o arquivo seja validado
com sucesso, clique em
“Transmitir” para iniciar o
processo de entrega do
LCDPR.



Selecione o certificado
Digital a ser utilizado
na entrega



Caso a transmissão ocorra
com sucesso, o programa
apresentará uma
mensagem informativa
dessa situação e o recibo
de entrega será salvo
automaticamente no
computador.



O recibo salvo identifica o
contribuinte, traz o seu
código md5 e o número
do recibo de entrega (no
quadro no canto inferior
direito da página).

Obs.: O código md5 funciona 
como uma assinatura eletrônica 
que identifica o arquivo entregue.


