
 

 

 

 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 22 ΘΕΜΑ:  

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') 

αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.» 

 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω Εγκυκλίου παρακαλούμε  κάντε live update ώστε να 

ενημερώσετε την εφαρμογή Premium HRM Μισθοδοσία με την έκδοση 2.50.63 και στη συνέχεια 

διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω περιπτώσεις ώστε να ακολουθήσετε αυτή που αφορά τη δική σας 

περίπτωση.  

 

Περίπτωση 1η: Ο Υπολογισμός της μισθοδοσίας Ιουνίου 2016 ΕΧΕΙ γίνει με τα παλαιά ποσοστά (αυτά 

που ίσχυαν έως 31/5/2016) και ΔΕΝ έχει υποβληθεί η ΑΠΔ Ιουνίου 2016. 

Θα πρέπει να ακολουθήσετε ένα από τα δύο βήματα που περιγράφονται παρακάτω: 

Α) Από την επιλογή «Μισθοδοσία / Κύριες Εργασίες / Υπολογισμός Αναδρομ.Ανωτ.Κλιμ.Ταμείων» 

επιλέγετε Από Μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2016 Έως Μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2016 Σε Μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2016 σε Είδος Αποδοχών 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ και πατάτε το πλήκτρο «Υπολογισμός». Η Εφαρμογή θα υπολογίσει 

αυτόματα τη διαφορά των εισφορών του 1% σε κίνηση η οποία θα εμφανίζεται ως ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

Για την υποβολή της ΑΠΔ η οποία θα περιλαμβάνει αθροιστικά τα ποσά εισφορών των παλαιών ποσοστών 

συν τις εισφορές των ΑΝ.ΑΝ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ παρακαλούμε όπως αναμένετε νεότερη ενημέρωση από 

εμάς η οποία θα περιλαμβάνεται στο επόμενο update.  

Β) Από την επιλογή «Μισθοδοσία / Κύριες Εργασίες / Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου» επιλέγετε 

διαδοχικά τα είδη αποδοχών που έχετε υπολογίσει με μήνα Ιούνιο 2016 και πατάτε το συνδυασμό των 

πλήκτρων Alt + Y για μαζικό επαναϋπολογισμό των κινήσεων μισθοδοσίας Ιουνίου 2016. Στη συνέχεια 

μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή της ΑΠΔ Ιουνίου 2016. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση που επιλέξετε το βήμα Β θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εκτός των εισφορών θα 

αλλάξουν και τα ποσά των παρακρατηθέντων φόρων και της Εισφοράς Αλληλεγγύης. 

 



 

 

Περίπτωση 2η:  Ο Υπολογισμός της μισθοδοσίας Ιουνίου 2016 ΕΧΕΙ γίνει με τα παλαιά ποσοστά (αυτά 

που ίσχυαν έως 31/5/2016) και ΕΧΕΙ υποβληθεί η ΑΠΔ Ιουνίου 2016. 

Θα πρέπει να ακολουθήσετε και τα δύο βήματα που περιγράφονται παρακάτω 

Α) Από την επιλογή «Μισθοδοσία / Κύριες Εργασίες / Υπολογισμός Αναδρομ.Ανωτ.Κλιμ.Ταμείων» 

επιλέγετε Από Μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2016 Έως Μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2016 Σε Μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2016 σε Είδος Αποδοχών 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ και πατάτε το πλήκτρο «Υπολογισμός» 

Β) Περιμένετε να σας ενημερώσουμε με επόμενο update για την υποβολή Συμπληρωματικής ΑΠΔ η οποία 

θα αφορά τη διαφορά του ποσοστού ΙΚΑ σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην εγκύκλιο 22/11-7-2016 

 

Περίπτωση 3η:  ΔΕΝ έχετε προχωρήσει ακόμη στον υπολογισμό της μισθοδοσίας Ιουνίου 2016 

Μπορείτε μετά το live update να υπολογίσετε μισθοδοσία και να υποβάλετε ΑΠΔ 

 

Περίπτωση 4η:  Είχατε αλλάξει τα ποσοστά ΙΚΑ κατά 0,5% στον εργαζόμενο και 0,5% στον εργοδότη 

πριν τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ΔΕΝ έχετε υποβάλει ακόμη την ΑΠΔ: 

Μπορείτε μετά το live update να υποβάλετε την ΑΠΔ Ιουνίου 2016 

 

Σημαντική  Ενημέρωση: Σε περίπτωση όπου έχετε αποδοχές οι οποίες ξεπερνούν το πλαφόν του ΙΚΑ, 

το οποίο με το άρθρο 38 παρ. 2 του Ν 4387/2016 αυξήθηκε σε 5860,80 και η εφαρμογή ενημερώθηκε 

αυτόματα με αυτό σε προηγούμενο update, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επειδή το ΙΚΑ δεν έχει 

ακόμη κυκλοφορήσει τη σχετική εγκύκλιο η υποβολή της ΑΠΔ για αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι εφικτή. 

Γι’ αυτό παρακαλούμε να μην προχωρήσετε ακόμη στην υποβολή της ΑΠΔ Ιουνίου 2016 και να 

αναμένετε  νεότερη ενημέρωση από εμάς. 

    


