Μισθωτοί ΕΤΑΑ- Τομέας ΤΣΑΥ

Ενημέρωση αλλαγών σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 18/2017 Ένταξη στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α αρ. 18/2017

Πριν την είσοδό σας στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο «Live Update» ώστε να ενημερώσετε την
εφαρμογή με το τελευταίο update 2.50.89 και στη συνέχεια διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Μετά την εγκατάσταση της έκδοσης 2.50.89 σε όλα τα ταμεία όπου στο πεδίο «Είδος Ταμείου»
είχατε την τιμή «ΤΣΑΥ ΣΤΕΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ», η τιμή αυτή άλλαξε αυτόματα σε «ΙΚΑ», επί
πλέον σε αυτά τα ταμεία στο πεδίο «Τύπος» ενημερώθηκε αυτόματα η τιμή «Εισφορά Στέγης
Υγειονομικών».

2. Στη «Σύνδεση ΑΠΔ με 2ο ΠΚ» (Παράμετροι/ ΑΠΔ) για όλες τις εργασιακές καταστάσεις
(Υπάλληλος, εργάτης κ.τ.λ) και για τις Κατηγορίες Εργασιακών Καταστάσεων (Κανονική,
Ορισμένου, Δημοσίου) για τύπο αποδοχών 1-Τακτικές έχουν ενημερωθεί αυτόματα τα:
α) η σύνδεση του ταμείου που αφορά τη Στέγη Υγειονομικών και
β) η στήλη «Κωδ.Τύπου Αποδοχ. Σε» με την τιμή 95.
Σημείωση: σε περίπτωση που για κάποιον εργαζόμενο έχετε χρησιμοποιήσει διαφορετική Κατηγορία
Εργασιακής Κατάστασης από αυτές που προαναφέρονται παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εσείς τα
αντίστοιχα πεδία (Κωδ.Ασφαλ.Οργανισμού και Κωδ.Τύπου Αποδοχ.Σε)

3. Όσοι εργαζόμενοι, έχουν ταμείο που στο πεδίο «Τύπος» έχει πλέον τη νέα τιμή «Εισφορά Στέγης
Υγειονομικών» και έχουν κενά τα ΚΑΔ2, ΚΕιδ2, ΚΠΚ2 στα «Οικονομικά» (Εργαζόμενοι/ Κύριες
Εργασίες/ Διαχείριση Εργαζομένων), τα πεδία αυτά έχουν συμπληρωθεί πλέον αυτόματα με τις
τιμές ΚΑΔ2=0720, ΚΕιδ2=000480, ΚΠΚ2=0047.

4. Στην ΑΠΔ (εκτύπωση, αρχείο, ΑΠΔ χειρόγραφη και βεβαίωση εργοδότη) εμφανίζεται πλέον πρόσθετη
εγγραφή για το ταμείο «Στέγη Υγειονομικών» με την εξής μορφή:
Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0720»
Κωδικός Ειδικότητας «000480»
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «047»
Στην συγκεκριμένη εγγραφή εμφανίζεται ο «Τύπος Αποδοχών» 95 και στα πεδία «Εισφορά
Ασφαλισμένου» και «Συνολικές Εισφορές» το ποσό των δύο (2€) ευρώ. Τα πεδία «Ημέρες
Ασφάλισης», «Αποδοχές» και «Εισφορές Εργοδότη» παραμένουν κενά.

