
 

 

3.00.21 

Σημαντικές Αλλαγές – Νέες Δυνατότητες 

 

Γενικά 

Η έκδοση περιλαμβάνει την αύξηση του ανώτατου ποσού υπολογισμού εισφορών των 

ταμείων ΕΦΚΑ, όπως αυτή εφαρμόστηκε κατά τη διαδικασία υποβολής ΑΠΔ την 18/3/2019. 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.2 του Ν. 4387/2016 πραγματοποιήθηκε αύξηση του 

ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών το οποίο συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού 

που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού 

και διαμορφώνεται στο ποσό των 6.500 ευρώ. 

Με την έκδοση 3.00.21 έχουν ενημερωθεί με το νέο ποσό 6.500, όλοι οι Ασφαλιστικοί 

Οργανισμοί της εφαρμογής, οι οποίοι έχουν την ένδειξη «ΙΚΑ» στο πεδίο Είδος Ταμείου και 

το προηγούμενο ανώτατο όριο ήταν 5860,80 όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 



 

Μισθοδοσία 

Για τον ορθό υπολογισμό της μισθοδοτικής περιόδου Φεβρουαρίου 2019 και την υποβολή 

ΑΠΔ της αντίστοιχης περιόδου, για τις περιπτώσεις εργαζομένων που αμείβονται με 

μικτές αποδοχές άνω των 5.860,80 ευρώ, πρέπει να εργασθείτε ως εξής: 

 

Περίπτωση 1: 

Έχει υπολογιστεί η μισθοδοσία Φεβρουαρίου με παλιό πλαφόν (5860,80) και δεν έχει 

υποβληθεί ΑΠΔ. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κάνετε επαναϋπολογισμό μισθοδοσίας  (CTRL+Y)    

ΜΟΝΟ για τους εργαζόμενους που έχουν αποδοχές πάνω από 5.860,80 ευρώ. 

Προσοχή: Επειδή με τον επαναϋπολογισμό της μισθοδοσίας θα τροποποιηθούν τα 

ποσά των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ο Φ.Μ.Υ, η εισφορά αλληλεγγύης 

καθώς και το ποσό των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, θα πρέπει ΠΡΙΝ τον 

επαναϋπολογισμό να κρατήσετε το ποσό των πληρωτέων αποδοχών της αρχικής 

κίνησης και να το καταχωρήσετε στο πεδίο «Προκαταβολή». 

Τέλος επειδή υπάρχει πιθανότητα το νέο ποσό των πληρωτέων αποδοχών να 

προκύψει αρνητικό, παρακαλούμε όπως ελέγξετε με προσοχή το ποσό της 

προκαταβολής που θα καταχωρήσετε.  

Στη συνέχεια μπορείτε να υποβάλετε ΑΠΔ Φεβρουαρίου. 

 

Περίπτωση 2: 

Έχει υπολογιστεί η μισθοδοσία Φεβρουαρίου με παλιό πλαφόν (5860,80) και έχει υποβληθεί 

ΑΠΔ. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κάνετε «Υπολογισμό Αναδρομικών Ανώτατης    

Κλίμακας Ταμείου», από την επιλογή «Μισθοδοσία/Κύριες Εργασίες/Υπολογισμός   

Αναδρομ. Ανωτ. Κλίμ. Ταμείων» σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. 



 

 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλετε Συμπληρωματική ΑΠΔ για το μήνα Φεβρουάριο, 

επιλέγοντας στο πεδίο Είδος Αποδοχών: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ σύμφωνα 

με την παρακάτω εικόνα. 

 

 

Περίπτωση 3: 

Στην περίπτωση που έχετε αλλάξει μόνοι σας τα Ανώτατα Όρια στους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς, δεν απαιτείται να κάνετε κάποια επιπλέον ενέργεια.  

 

 

 


