ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΙΚΑ ΑΠΟ 1/6/2016
Όπως γνωρίζετε με τον ν.4387/2016 άλλαξαν τα ποσοστά επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ από
1/6/2016 .

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα το ΙΚΑ ούτε διευκρινιστική εγκύκλιο έχει εκδώσει για τον τρόπο
χειρισμού της μισθοδοσίας Ιουνίου και ιδιαίτερα για την απεικόνιση στην ΑΠΔ του μήνα αυτού,
δεδομένου ότι αυτή την στιγμή μπορεί να σταλεί ΑΠΔ με τα παλαιά ποσοστά , ούτε έχουν
αναπροσαρμόσει τα βοηθητικά τους αρχεία που ακόμα έχουν ημερομηνία 2/7/2014 με ένδειξη
«νέο»(!!!!!!!) (http://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/home.cfm)
Επειδή δεν έχουμε εικόνα σήμερα αν η ΑΠΔ του Ιουνίου και οι εισφορές του μήνα θα ζητηθούν
από το ΙΚΑ με τα νέα ποσοστά ή θα ζητηθούν με τις παλιές και σε μεταγενέστερη ΑΠΔ θα
αναγραφεί η διαφορά των ποσοστών σε ξεχωριστή στήλη με ξεχωριστό τύπο αποδοχών
αποφασίσαμε μέχρι να είμαστε 100% σίγουροι για την «πολιτική» που θα ακολουθήσει το ΙΚΑ
να μην προβούμε σε κάποια ενέργεια στο πρόγραμμα.
Παρόλα αυτά κατανοώντας το πρόβλημα δίνουμε την δυνατότητα στους χρήστες μας
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία να αλλάξουν τα ποσοστά των πακέτων κάλυψης που
επιθυμούν και να αναπροσαρμόσουν τα ταμεία των ασφαλισμένων σε όποια εταιρεία
επιθυμούν με εύκολο τρόπο .
Βήμα 1ο :

Μεταφέρεστε στο μενού Βοηθητικές εργασίες \ Γενικές εργασίες \ Πίνακες αρχείων \ Ταμεία
και με την χρήση του tab κάνετε επεξεργασία του ΚΠΚ που επιθυμείτε αλλάζοντας τα ποσοστά
ασφαλισμένου και εργοδότη

Βήμα 2Ο :

Επιλέγετε την εταιρεία που επιθυμείτε και μεταφέρεστε στο μενού Διαχείριση \ Εργαζόμενοι \
Ενημέρωση στοιχείων εργαζομένων \ Ενημέρωση ποσοστών κυρίου ταμείου εργαζομένων

Στο μενού αυτό οι επιλογές φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Επιλέγετε ενημέρωση ταμείων
από ταμεία χρήστη και για τον μήνα Ιούνιο και έπειτα .

Στην επιλογή ασφαλιστικών ταμείων δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ιδιαίτερή επιλογή μια και
το πρόγραμμα θα αλλάξει μόνο τα ταμεία που έχετε τροποποιήσει .
Εφόσον πατήσετε εκτέλεση το πρόγραμμα θα κάνει την ενημέρωση στους εργαζόμενους με τα
ΚΠΚ που αλλάξαν και θα εμφανίσει και σχετικό μήνυμα για τις αλλαγές οι οποίες έγιναν .
Πλέον μπορείτε να υπολογίσετε μισθοδοσία με τα καινούργια ποσοστά εισφορών
ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν προχωρήσετε στην αλλαγή των ΚΠΚ τότε η διαδικασία θα είναι ΜΗ αναστρέψιμη
παρά μόνο με την επαναφορά backup . Επομένως προτείνουμε να έχετε πάρει ολικό
backup της εφαρμογής πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια .

