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Procedimento E-Social - Recolhimento de Diferenças na guia da DCTF WEB 
Férias e Rescisão e Parte Patronal Folha 

 
 

O Governo mudou na competência 03/2022 alguns códigos de rubrica no S1010, na qual foi 
corrigido na última versão do Sistema de Folha da Syspel.  

 
Quando existir Férias ou Rescisão e constatando que, ocorreu erros no preenchimento e-
social, aconselhamos excluir os códigos de evento na pagina e-social para após reenviar  

novamente na Folha da Syspel os arquivos: 
 
Acesse a pagina www.esocial.gov.br, Empregador, Tabela Rubrica. 
 
Por exemplo Férias: 
 
Exclua eventos 124-Férias, 125 1/3 Férias, 651 – INSS s/Férias (caso já tenha sido 
enviado anteriormente) 
 
Entre no menu: Folha Pagamento, Gestão, mês por ex: 02/2022 e clique em Reabrir 
Folha assine para excluir S1299.  
 
Em seguida, clique em Trabalhadores, Pagamento, clique na seta para excluir pagamento. 
 
Clique em Trabalhadores, Remuneração Devida, clique na seta baixo para excluir 
remuneração. 
 
Retorne na Folha Syspel na competência e gere: S1010, S2230, S1200, S1210 de forma 
parcial do empregado e informe numero do empregado. 
 
Por exemplo Rescisão: 
 
Exclua evento 470-Saldo de Salario, 462–13.Salario, 463 -13 Salário Indenizado, 
597 inss, 529 – INSS s/13.Salario, os eventos será de acordo com recibo digitado no 
mês. 
 
Entre no menu: Folha Pagamento, Gestão, mês por ex: 02/2022, clique em 
Trabalhadores, Pagamento, clique na seta baixo para excluir pagamento. 
 
Em seguida, clique na Aba Empregado, Gestão Empregado, informe o nome 
empregado, aparecerá na pagina o conteúdo clique no botão movimento, e excluir, 
assine para excluir o conteúdo da rescisão da pagina do esocial. 
 
Retorne na Folha Syspel na competência e gere: S1010 Eventos, S2250-Aviso Trabalhado, 
S2299 Rescisão, S1210 Liquido Rescisao de forma parcial com número do empregado. 
 
Antes de gerar o arquivo S1210, entre no meu computador C:\ESOCIAL\CNPJ\Retorno, e 
localize o registro S2299 Consulote, de dois cliques em cima arquivo para copiar o 
número do Recibo de entrega da rescisão, na tela do E-Social Syspel, mude s1210 e 
informe parcial o numero do empregado para gerar S1210 e transmitir. 
 
Estes passos de Férias e Rescisão é para corrigir o segurado na pagina do E-Social. 
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Divergëncia Valores Parte Patronal Empresa 
 

Quanto á parte Patronal do INSS da empresa, se a empresa não é optante do simples 
nacional, deve ser gerado na competência 01/2022 o FAP 0,5 % ( isto vai variar conforme 
certidão FAP WEB na pagina da previdência social), ou 07/2018 inicio da obrigatoriedade. 

Se do simples 01/2019 ou 01/2022. 
 
Ao gerar na folha o S1005 sem movimento e enviar no e-social, e em seguida, retorne na 
Folha no mês que esta escriturando, e gere  S1299-fechamento, automaticamente irá 
corrigir na DCTF WEB os valores do inss da parte patronal + terceiros se houver, após 
transmita como retificadora na pagina do ECAC, no item Declarações e Demonstrativos, 
Assinar e Transmitir DCTF WEB. 
 

Clique ícone olho. 

 

 

Ao abrir a Janela clique no botão: Abater Pagamentos Anteriores, selecione o número 

da guia já paga anteriormente e clique ok e confirme s-sim, Clique em Emitir Darf, para 

impressão da guia com a diferença restante a recolher no banco.  

ATT 

Suporte Tecnico  

 

 


