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Introdução:
Implementação de campo para seleção do período a ser enviado ao eSocial,
com relação as tabelas iniciais.
eSocial Copan:
Caso haja necessidade de enviar como inclusão uma das tabelas iniciais, uma
vez já tendo sido entregue anteriormente, será necessário:
- Selecionar a tabela desejada
- marcar a opção inclusão
- Selecionar a data de incídio de Validade

Caso queira enviar com data da competência atual com relação ao mês vigente,
basta apenas selecionar a tabela ao qual deseja enviar, selecionar a opção
inclusão e selecionar o botão
ferramenta de transmissão.

no canto direito da

Se for o caso de primeiro envio, não é necessário selecionar nenhuma das
opções de data anteriores, basta apenas enviar a tabela como inclusão.
Caso tenha havido o caso em que, houve uma exclusão de entrega diretamente
no eSocial, sem que tenha sido efetuada pela ferramenta de exclusão da Copan
e amesma tenha sido enviada pela aplicação da Folha, será necessário realizar
o seguinte procedimento:
- Selecionar a tabela ao qual deseja corrigir o histórico
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- Excluir qualquer envio posterior a data que deseja corrigir, exemplo:
Na opção de alteração, é possível verificar em quais períodos foram
enviados dados da tabela selecionada, veja na figura abaixo:

•
•

Para corrigir o envio apagado de 10-2017, será necessário enviar a
exlcusão de 01-2020 antes.
Após exclusão do envio de 01-2020, envie como inclusão a data 102017, caso seja a data de obrigatoriedade ao esocial, não será
necessário utilizar essa opção, basta apenas enviar como inclusão.
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