
Treinamento 13º Salário



O que é 13º Salário?

O décimo terceiro salário é uma gratificação salarial paga a todo o trabalhador com carteira

assinada.

O benefício é sancionado pela Lei 4.090/62, e seu Art. 1º estabelece que o 13º salário

deve ser pago no mês de dezembro de cada ano.

A gratificação deve ser paga pelo empregador em duas parcelas.

A primeira parcela será paga entre o dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro.

Já a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro.



13º Adiantamento no eSocial

• O art. 2º da Lei 4.749 determina que entre os meses de fevereiro e novembro de cada

ano, o empregador pagará o adiantamento do 13º salário, correspondente a metade do

valor do salário recebido no mês anterior.

• Será enviado por meio do evento S-1200 referente à remuneração da competência em 

que esse adiantamento foi incluído.

• O Prazo de Envio será até o dia 15 do mês seguinte, juntamente com a folha mensal do 

mês.



Adiantamento integral do décimo terceiro salário 

antes do mês de dezembro.

• Não é o pagamento integral e sim um adiantamento superior ao valor devido e deve ocorrer

na rubrica correspondente ao adiantamento.

• O empregador que antecipar o pagamento integral do 13º salário até o mês de novembro

deve pagar o correspondente ao valor líquido;

• Na folha do 13º salário, em dezembro, ao descontar o valor adiantado em mês anterior, o

valor líquido restaria zerado.

• Caso seja feito esse procedimento, o único encargo a ser calculado será o FGTS. O INSS e

o IRRF serão calculados somente no 13º Integral. Fique atento ao cálculo e aos encargos,

para que os proventos sejam maiores do que os descontos.



Exemplo:

O valor do 13º salário de um empregado é R$ 1.000,00.

O desconto correspondente à contribuição previdenciária é de R$ 80,00.

Se o empregador vai pagar o valor integral do 13º na competência novembro de 2019,

deve incluir no evento S-1200 da competência 11/2019 a rubrica de “Adiantamento 13º

salário” no valor de R$ 920,00.

Ao calcular o 13º o valor total devido será R$ 1.000,00 e como descontos: o valor do

adiantamento do 13º pago em novembro (R$ 920,00) e o valor da contribuição

previdenciária (R$ 80,00). A folha anual, portanto, ficaria com valor líquido zerado.



Alternativa

O empregador pode pagar o adiantamento do 13º salário normalmente e realizar o 

pagamento da segunda parcela nos primeiros dias do mês de dezembro.

Ou seja: 

• Adiantamento calcula em 30 de novembro

• 13º Integral calcula em 01 dezembro



13º Integral eSocial

• Será enviado por meio do evento S-1200 13º Salário;

• Somente pode ser calculado e enviado na competência de dezembro;

• O prazo de envio é entre os dias 01 e 20 de dezembro;

• Deve ser enviado o evento S-1299 13º Salário, após a transmissão do evento;



Encargos no 13º Salário

• FGTS - É calculado no 13º Adiantamento e no 13º Integral.

• INSS - É calculado somente no 13º Integral.

• IRRF - É calculado apenas no 13º Integral, sendo que este possui cálculo exclusivo

para 13º, ou seja, não soma as bases.



Como fica no Portal eSocial?
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