Relacionamento de
Incidências para
eSocial - Folha de
Pagamento

Implementamos um novo processo na Folha de pagamento chamado
Relacionamento de Incidências para eSocial, este processo encontra-se
em: Utilitários / Saneamento e Adequações ao eSocial / Relacionamento de
incidências para eSocial, onde disponibilizamos os ajustes das incidências
tributárias do eSocial, possibilitando uma conferência de forma funcional
ao usuário e sugerimos as incidências tributárias, porém é
RESPONSABILIDADE do cliente a conferência.
A rotina está vinculada a geração da Tabela de Rubricas S -1010, sendo
assim a revisão é fundamental para o envio de dados concreto ao eSocial, a
mesma deve ser revisada antes da Configuração do eSocial.

Como existe interpretações diferentes sobre as incidências tributárias: É DE
RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO a conferência e configuração de todos
os eventos, sem exceção.
Após a execução do processo projetaremos no cadastro de eventos a
configuração sugerida pelo usuário.
Para realizar o procedimento de Relacionamento de incidências para
eSocial serão solicitados os seguintes parâmetros:
EVENTOS
Preencher o campo com o código do evento que deseja realizar a
conferência, caso exista a necessidade da conferência de todos os eventos
deixar o campo em branco.

TRAZER NÃO CONFERIDOS E CONFERIR ATÉ A DATA
Neste campo informar a data que deseja fazer a visualização para
conferência.

E F9 para executar

A conferência deve ser realizada evento a evento individualmente,
selecionar o evento e com dois cliques abrirá a tela a seguir:

Após a conferências dos campos deverá clicar no ícone ATUALIZAR, o
sistema retorna para a tela da seleção dos eventos com a atualização das
colunas: Conferido, Data Conferência e Status para concluir o processo o
usuário deve clicar no ícone SALVAR na barra de ferramentas .

Este ajuste foi necessário pois as incidências das Rubricas possuem códigos
específicos no eSocial diferentes das configurações de incidências que
utilizamos no cálculo da folha.
É importante destacar que o primeiro passo para ter sucesso na
apresentação do eSocial é termos informações precisas, também
importante lembrar que muitas informações que anteriormente não tinham
tanta relevância no cadastramento passam a ser validadas no eSocial,
portanto sendo necessário sua conferência, sempre buscando atender as
exigências desta nova obrigação.

Fone: 49 3361.8100
www.questor.com.br

