
 

 

 

 

 

Οδηγίες 

για την απεικόνιση των Ασφαλιστικών Εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ στην ΑΠΔ Ιουνίου 2016 

σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ 22/11.7.2016 

 

 

Πριν την είσοδό σας στο πρόγραμμα πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε να ενημερώσετε την 

εφαρμογή με την τελευταία έκδοση (2.50.64). 

 

Προσοχή: για τις περιπτώσεις των εταιρειών στις οποίες έχετε υπολογίσει τον μήνα Ιούνιο με 

τα αυξημένα ποσοστά είτε γιατί αλλάξατε τα ποσοστά των ταμείων χειροκίνητα, είτε γιατί μετά 

την αύξηση των ποσοστών κάνατε επαναϋπολογισμό μισθοδοσίας θα πρέπει να αγνοήσετε τις 

παρακάτω οδηγίες και να υποβάλλετε την ΑΠΔ Ιουνίου 2016 

 

1. Αποστολή Κανονικής ΑΠΔ Ιουνίου 2016  

Σε περίπτωση που ο υπολογισμός της μισθοδοσίας Ιουνίου 2016 έχει γίνει με τα ποσοστά που ίσχυαν έως 

31/05/2016, και για τη διαφορά των ποσοστών έχετε υπολογίσει Αναδρομικά Ανώτατης Κλίμακας 

Ταμείων, θα πρέπει η ΑΠΔ Ιουνίου 2016 που θα υποβάλετε να περιλαμβάνει αθροιστικά τα ποσά 

εισφορών των παλαιών ποσοστών συν τις εισφορές των Αναδρομικών Ανώτατης Κλίμακας Ταμείων.  

Για το σκοπό αυτό προστέθηκε στην εκτύπωση και στην υποβολή της ΑΠΔ το πεδίο «Αναδρομικά Ανώτ. 

Κλίμακας», το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί με την τιμή «Συμψηφισμός με Τακτικές»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Αποστολή Συμπληρωματικής ΑΠΔ (Η Κανονική έχει υποβληθεί με τα παλαιά ποσοστά) 

Σε περίπτωση που ο υπολογισμός της μισθοδοσίας Ιουνίου είχε γίνει με τα ποσοστά που ίσχυαν έως 

31/05/2016 και έχει υποβληθεί η ΑΠΔ 6ου/2016,  θα πρέπει σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ 

22/11.7.2016 να υποβάλλετε Συμπληρωματική ΑΠΔ με τη διαφορά των ποσοστών η οποία προέκυψε από 

τον υπολογισμό Αναδρομικών Ανώτατης Κλίμακας Ταμείων. 

Για το σκοπό αυτό προστέθηκε στην εκτύπωση και στην υποβολή της ΑΠΔ στο πεδίο «Τύπος Δήλωσης» 

η νέα επιλογή «Συμπληρωματική εγκυκλίου ΙΚΑ 22-11.7.2016».  

 

Με τη νέα επιλογή «Συμπληρωματική εγκυκλίου ΙΚΑ 22-11.7.2016» έχετε τη δυνατότητα να 

υποβάλετε Συμπληρωματική ΑΠΔ μόνο για τη διαφορά των ποσοστών τα οποία θα εμφανίζονται στην 

ΑΠΔ με εγγραφή τύπου αποδοχών 17 και ΚΑΔ, Κωδικό Ειδικότητας και ΚΠΚ όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ 

αριθμό 22/11.7.2016 εγκύκλιο ΙΚΑ. 

Δηλαδή: Αν ο ΚΠΚ αφορά "Μικτά", τότε: ΚΑΔ=0010-ΚΕιδ=000203-ΚΠΚ=993 

  Αν ο ΚΠΚ αφορά "Βαρέα" , τότε: ΚΑΔ=0010-ΚΕιδ=000204-ΚΠΚ=994 και  

  Αν ο ΚΠΚ είναι 0265 (αυτοαπασχολούμενοι), τότε: ΚΑΔ=0010-ΚΕιδ=000202-ΚΠΚ=995 

 

 

 



 

 

 

 

Παρατήρηση: Κατά την διαδικασία εκτύπωσης και υποβολής της Συμπληρωματικής ΑΠΔ επειδή αυτό που 

περιλαμβάνεται στην συγκεκριμένη ΑΠΔ είναι μόνο τα Αναδρομικά Ανώτατης Κλίμακας, η εφαρμογή θα 

εμφανίσει προειδοποιητικό μήνυμα στο οποίο θα πρέπει να πατήσετε ΟΚ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Μεταφορά Αρνητικών πληρωτέων αποδοχών  

Επειδή μετά των υπολογισμό Αναδρομικών Ανώτατης Κλίμακας Ταμείων προέκυψαν αρνητικά πληρωτέα 

λόγω αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, θα πρέπει τα ποσά που αφορούν τους εργαζόμενους να 

μεταφερθούν και να αφαιρεθούν από τις πληρωτέες αποδοχές επόμενου μήνα. 

Για την μεταφορά θα πρέπει από το μενού Μισθοδοσία / Βοηθητικές Εργασίες / Μεταφορά αναδρομικών 

Εισφορών να επιλέξετε: «Από Μήνα» ΙΟΥΝΙΟΣ 2016, «Σε Μήνα» ΙΟΥΛΙΟΣ 2016, «Σε Είδος 

Αποδοχών» ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (αν επιθυμείτε το ποσό να αφαιρεθεί από τις Τακτικές 

Αποδοχές),«Προκαταβολή» Προκαταβολή 1η  

 

Σε περίπτωση όπου σε κάποιους από τους εργαζόμενους δε επιθυμείτε να μεταφέρετέ το ποσό το αρνητικών 

πληρωτέων κάντε κλικ στο check box αριστερά από το επώνυμο του και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο 

«Ενημέρωση» 

 

Προσοχή 

Σε περίπτωση όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια α) του Είδους των Αποδοχών τότε θα 

εμφανιστεί μήνυμα «Δεν μπορεί να αποθηκευτεί η τιμή στο επιλεγμένο πεδίο γιατί  δεν 

υπάρχει υπολογισμένη μισθοδοσία» σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπολογίσετε 

Τακτικές Αποδοχές και να επαναλάβετε τη διαδικασία. β) Αν το πεδίο Προκαταβολή 1η έχει 

ήδη χρησιμοποιηθεί για τυχόν υπολογισμό πραγματικής προκαταβολής τότε θα εμφανιστεί το 

μήνυμα «Η τιμή του επιλεγμένου πεδίου θα αντικατασταθεί στην επιλεγμένη μισθοδοσία» σε 

αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πατήσετε «Άκυρο» και στο πεδίο Προκαταβολή να επιλέξετε  

Προκαταβολή 2η διαφορετικά θα αντικατασταθούν όλες οι καταχωρημένες προκαταβολές του 

συγκεκριμένου Μήνα και Είδους Αποδοχών  



 

 

 

 

 


