Μισθοδοσία 2Κ

ADPsoftware

ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΔΘΓΝΠΔΩΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
2.169.00
25 Νθησβξίνπ 2017
>
IKA. Ξξνζηέζεθαλ ζε όιεο ηηο Γελ.Θαηεγνξίεο βάζε ππνινγηζκνύ ΗΘΑ
θαη γηα ηα Ξ.Θ. 1 θ 2
2.168.00
13 Νθησβξίνπ 2017
>
Νινθιεξώζεθαλ νη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο αξθεηώλ θξαηήζεσλ ζηα
λέα δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θ ηνπ 4.5% ηνπ ΚΡΞ. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα ηερληθήο
ππνζηήξημεο.
>
Κνπζηθνί ΝΡΑ. Αλαπξνζαξκόζηεθαλ νη βαζηθνί ηνπο κηζζνί, ζύκθσλα
κε ην αξζ.103, ηνπ λ.4483/31-7-2017
2.166.00
29 Καίνπ 2017
>
Κηζζνιφγηα.
Ξξνζηέζεθε ε κεηαβιεηή A_PRTYPE ε νπνία ζηαδηαθά ζα
αληηθαηαζηήζεη ηελ A_MKTYPE, νπόηε ζην κεηαβαηηθό ζηάδην ζα
ζπκπιεξώλνληαη θαη νη δύν. Νη ηηκέο θ ε αληηζηνηρία είλαη νη εμήο :
Κηζζνιφγην
A_PRTYPE A_MKTYPE
Λ.4354
12
2
Λ.4024
11
1
Λ.3205
10
4
Λ.2530 (ΡΔΗ)
09
8
Λ.2470
08
7
2.164.00
5 Καίνπ 2017
>
N.4354. Κεηαηξνπή ζε πίλαθα ησλ πνζνζηώλ πξνζαύμεζεο ησλ
ππεξσξηώλ (Ωξεο ΑΑ θ ΒΒ) γηα κεγαιύηεξε επειημία
2.163.00
3 Καίνπ 2017
>
ΔΦΘΑ. Ζ εγθύθιηνο 17/28-3-2017 έθαλε αλαπξνζαξκνγή ζηα ΞΘ. 0801,
0802, 0811, 0812, 0821, 0822, 0831, 0832 ρσξίο όκσο λα ιάβεη ππόςε
ηεο ην επηθνπξηθό. Δπνκέλσο από ηνπο πίλαθεο ηνπ ΗΘΑ αθαηξνύληαη νη
αιιαγέο απηέο (νη νπνίεο είραλ εθαξκνζηεί ζε πξνεγνύκελε έθδνζε)
2.162.00
28 Καξηίνπ 2017
>
ΔΦΘΑ. Δθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ 4, ζρεηηθά κε ην Ξαθέην Θάιπςεο,
Θσδ.Δηδηθόηεηαο, ΘΑΓ θ Ρύπν Απνδνρώλ ησλ κειώλ Γ.Π.
>
Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Γελ εκθαληδόηαλ ν θόξνο ειεπζ.επαγγεικαηηώλ
ζην ηκήκα ησλ αθνξνιόγεησλ ή απηνηειώο θνξνινγνύκελσλ.
2.158.00
14 Φεβξνπαξίνπ 2017
>
ΔΦΘΑ. Πηα πιαίζηα ησλ αιιαγώλ, πνπ επηβάιιεη ν λ.4387/2016,
ελεξγνπνηήζεθαλ ηα εμήο :
1. πνινγηζκόο ηνπ θιάδνπ ζύληαμεο (παιαην 0824) κε ηε λέα
βάζε
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2. Δλεξγνπνίεζε επηιεθηηθήο θξάηεζεο εξγνδόηε γηα ηνλ θιάδν
ζύληαμεο
3. Αιιαγή πνζνζηώλ πγεηνλνκηθήο θαη ΡΓΘ
4. Αιιαγή βάζεο ππνινγηζκνύ ζε ΡΞΓ/ΡΞΓΘ/ΡΞ ΛΞΓΓ
2.157.00
16 Γεθεκβξίνπ 2016
>
Θαζνιηθφ. Ξξνζηέζεθαλ πεδία γηα ηνλ έιεγρν θαη ηηο πεξηόδνπο
εθηύπσζεο εγγξαθώλ από ελνπνηεκέλα κεηξώα (A_MJPRINT,
A_MJFROMY, A_MJFROMM, A_MJTOY, A_MJTOM). Ζ αλάγθε απηή
πξνέθπςε, από ηελ απαίηεζε ηνπ ΡΞΓΘ γηα αλαιπηηθή εθηύπσζε
εηζθνξώλ ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο ησλ ππαιιήινπο πνπ έρνπλ
ζπληαμηνδνηεζεί. H δηαρείξηζε θαη εθηύπσζε γίλεηαη κέζα από ζρεηηθή
εξγαζία ηνπ ADPShell.
2.156.00
12 Γεθεκβξίνπ 2016
>
ΓΔΩΡΔ. Ξξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο θξάηεζεο 5% ππέξ Γεσηερληθνύ
επηκειεηεξίνπ. Δπίζεο πξνζηέζεθε εηήζηα θξάηεζε €15 (A_GEOTE=1)
ή κεληαία €1,25 (A_GEOTE=2)
2.155.00
25 Λνεκβξίνπ 2016
>
Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Ξαξνπζηάζηεθε θάπνην πξόβιεκα θαηά ηε
δεκηνπξγία αξρείνπ εθνξίαο.
2.154.00
9 Λνεκβξίνπ 2016
>
Ππλεξγεία. Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο από ζπλεξγείν πνπ
είλαη αξρεηνζεηεκέλν ζε ππνθάθειιν έηνπο
2.153.00
7 Λνεκβξίνπ 2016
>
Γηθαζηηθά. Δμνκνίσζε ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ δηθαζηηθώλ (X?L) θαη
ηόθσλ (X?Z) ζε Γ.Θ. Β θαη G
>
Ξίλαθεο. Ξξνζζήθε θιάδσλ 2076 θ 2077
2.152.00
14 Νθησβξίνπ 2016
>
Αλαδξνκηθά ΡΞΓ-ΓΘ. Ξξνζηέζεθε πεδίν κε ην νπνίν κπνξνύκε λα
θάλνπκε αλαδξνκηθή παξαθξάηεζε εηζθνξώλ ππέξ ΡΞΓ-ΓΘ
2.151.00
19 Πεπηεκβξίνπ 2016
>
Ππκςεθηζκφο ΡΠΚΔΓΔ. Ξξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο (C?T) γηα ην
ζπκςεθηζκό ηεο θαηάξγεζεο ηεο Δηδηθήο Ξξνο/ζεο ηνπ ΡΠΚΔΓΔ από
1/1/2016
2.150.12
2 Πεπηεκβξίνπ 2016
>
Αλαδξνκηθά ΗΘΑ. Ξξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο (C?I) ζηελ ΓΘ D
2.150.06
4 Απγνχζηνπ 2016
>
Αλαδξνκηθά ΗΘΑ. Δγηλαλ θάπνηεο κηθξνδηνξζώζεηο.
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2.150.00
3 Απγνχζηνπ 2016
>
Αλαδξνκηθά ΗΘΑ. Ξξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο (C?I) ησλ αλαδξνκηθώλ
πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πξόζθαηε αύμεζε 1,00% (0,5% ν εξγνδόηεο
θαη 0,5% ν αζθαιηζκέλνο) ζηηο εηζθνξέο ηνπ ΗΘΑ. Ν ππνινγηζκόο καο
επηηξέπεη λα επηιέμνπκε αλ νη αλαδξνκηθέο εγγξαθέο ζα ελζσκαησζνύλ
ζε θαλνληθή ΑΞΓ (αλ δελ έρνπκε ππνβάιεη ήδε) ή ζε ζπκπιεξσκαηηθή,
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΗΘΑ.
>
Αλαδξνκηθά λ.4354 – Γελ.Θαη.G. Νηαλ ππήξρε επηδόηεζε αζζελείαο
δελ ππνινγίδνληαλ ζσζηά.
2.149.00
12 Ηνπιίνπ 2016
>
Δθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ ηνπ ΔΔΡΑ ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε ηνπ 3.5%
2.148.00
7 Ηνπιίνπ 2016
>
Ξξνζζήθε ησλ λέσλ πνζνζηώλ ηνπ ΗΘΑ : ΝΠΘ κε εκ/λία 5/7/2016
2.147.00
15 Ηνπλίνπ 2016
>
Δθαξκνγή ηεο λέαο θιίκαθαο θνξνινγίαο (θόξνο κηζζσηώλ θαη εηδηθή
εηζθνξά αιιειεγγύεο)
>
Δθαξκνγή ησλ αιιαγώλ ζηηο εηζθνξέο ηνπ ΡΠΚΔΓΔ
2.146.01
11 Καίνπ 2016
>
Δθ παξαδξνκήο ζηνλ λ.4354 δελ είρε πξνζηεζεί ε ζηήιε Δπηδφκαηνο
Θέζεο Δπζχλεο από θξίζε κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πξόβιεκα ζηνλ
ππνινγηζκό ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ΚΡΞ.
2.145.02
27 Απξηιίνπ 2016
>
Θαη.Β θαη G. Δπεηδή νη ηόθνη δελ εκθαλίδνληαη ζην αξρείν ΘΔΞΝ,
θξίζεθε ζθόπηκν λα ππάξρνπλ ζε μερσξηζηή εγγξαθή εμ αξρήο, νπόηε
ππνινγίδνληαη κε θσδηθό X?Z. Ωο εθ ηνύηνπ ζηνλ ππνινγηζκό ησλ
δηθαζηηθώλ (X?L) δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηόθνη.
2.145.01
26 Απξηιίνπ 2016
>
Θαη.Β θαη G. Θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ δηθαζηηθώλ (X?L) ην πνζό ησλ
δηθαζηηθώλ θνξνινγείηαη κε 20% (ΦΚ) ζην πνζό ησλ δηθαζηηθώλ
κείνλ νη θξαηήζεηο θαη ην πνζό ησλ ηόθσλ κε 20% (Φόξνο Διεπζέξσλ
Δπαγγεικάησλ)
2.145.00
15 Απξηιίνπ 2016
ν
ν
>
ΗΘΑ - ΑΞΓ. Ξξνζηέζεθαλ 3 θ 4 παθέηα θάιπςεο
2.144.00
17 Καξηίνπ 2016
>
λ.4354/2015.
 Ζ κείσζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ θ ε πξνζσπηθή δηαθνξά
εθρσξνύληαλ αλάπνδα κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη
πξόβιεκα ζηελ ΔΑΞ
 Δλεξγνπνηήζεθε ν ππνινγηζκόο ζηηο Γ.Θ. Α θ F

Μισθοδοσία 2Κ
>

ADPsoftware

Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Γηνξζώζεθε έλα πξόβιεκα, πνπ πξνέθπςε κεηά
ηελ πξνζζεθε ησλ θσδηθώλ 47 θ 48, θ ην νπνίν κνπ εκθάληδε κήλπκα
ιάζνπο «Κεδεληθόο αξηζκόο απνδνρώλ»

2.143.00
8 Καξηίνπ 2016
>
λ.4354/2015.
Ξξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο ππεξσξηώλ
>
Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Ξξνζηέζεθαλ νη θσδηθνί 47 θ 48 ηνπ αξρείνπ
βεβαηώζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ ΞΝΙ 1016 (ΦΔΘ 305/Β/15-2-2016)
2.142.00
19 Φεβξνπαξίνπ 2016
>
λ.4354/2015.
Ξξνζηέζεθε ε εξγαζία ζύγθξηζεο απνδνρώλ γηα πξνζδηνξηζκό
πξνζσπηθήο δηαθνξάο ε νπνία ιακβάλεηαη ππόςε θαη ζηνλ ππνινγηζκό
ηεο κηζζoδνζίαο
2.141.00
12 Φεβξνπαξίνπ 2016
>
ΡΠΚΔΓΔ. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ σθεινπκέλσλ κεραληθώλ από ηα
θνηλσθειή πξνγξάκκαηα ηνπ ΝΑΔΓ, ελεξγνπνίεζεθαλ ηα θάησ όξηα
απνδνρώλ (693,35 €)
>
ΡΠΚΔΓΔ. Νη εκεξνκελίεο έλαξμεο θ ιήμεο επεξεάδνπλ θαη ηα θάησ όξηα
>
λ.4354/2015.
Γηεθπεξαίσζε θαηάηαμεο κε πνινγηζκό εηώλ ππεξεζίαο θαη θιηκάθην
θαηάηαμεο. Γελ γίλεηαη ζύγθξηζε απνδνρώλ γηα πξνζδηνξηζκό
πξνζσπηθήο δηαθνξάο, αθόκα
πνινγηζκόο κηζζoδνζίαο, ρσξίο πξνζσπηθέο δηαθνξέο
>
Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Ρξνπνπνηήζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ αξρείνπ
ππνβνιήο
2.138.01
29 Πεπηεκβξίνπ 2015
>
ΡΠΚΔΓΔ – Θιάδνο Πχληαμεο, Δηδηθή Ξξνζ/ζε. Πηνλ πξνεγνύκελν
ππνινγηζκό, εάλ νη εκ/λίεο έλαξμεο ή / θαη ιήμεο είλαη θελέο δελ
ππνινγίδεηαη Δηδ.Ξξνζ/ζε. Γηνξζώζεθε
2.138.00
28 Πεπηεκβξίνπ 2015
>
ΡΠΚΔΓΔ – Θιάδνο Πχληαμεο, Δηδηθή Ξξνζ/ζε. Ν ππνινγηζκόο ηεο
εηδηθήο πξνζ/ζεο επεξεάδεηαη από ην δηάζηεκα απαζρόιεζεο.
Δλεξγνπνηήζεθε, ινηπόλ, ζηελ γελ.θαηεγ D (ζε επόκελεο εθδόζεηο θαη
ζηηο επόκελεο ΓΘ) ν ππνινγηζκόο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ κηζζνινγηθή
πεξίνδν θαη ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο (A_STARTPAY) θαη ιήμεο
(A_STOPPAY) ηεο απαζρόιεζεο.
>
Θαζνιηθφ. Θαηά ην άλνηγκα ζπλεξγείνπ γίλεηαη έιεγρνο ζην Θαζνιηθό
γηα ηελ ύπαξμε ησλ κηζζ/λσλ. Πε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ιόγσ
πξνβιήκαηνο ζηα αξρεία δεηθηώλ ηνπ Θαζνιηθνύ, κπνξεί λα πξνζηεζνύλ
κηζζ/λνη ζην Θαζνιηθό νη νπνίνη ήδε ππάξρνπλ κε απνηέιεζκα λα
έρνπκε πεξηηηέο δηπινεγγξαθέο . Πηελ έθδνζε απηή ινηπόλ, ε
εθαξκνγή, ξσηάεη ηνλ ρξήζηε αλ επηζπκεί ηελ θαηαρώξεζε ησλ
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«λέσλ» κηζζ/λσλ ή λα αθπξώζεη ην άλνηγκα θαη λα εθηειέζεη ηελ
εξγαζία reindex θαηά ην άλνηγκα ηνπ Θαζνιηθνύ.
2.137.00
20 Πεπηεκβξίνπ 2015
>
Δθηππψζεηο Windows. Αιιαμε, εζσηεξηθά, ν ηξόπνο απνζηνιήο
εθηππώζεσλ γηα εθηύπσζε ζε Windows εθηππσηέο, ώζηε λα γίλεη
ζπκβαηόο κε ην DosBox (DOS console ε νπνία επηηξέπεη ζηελ εθαξκνγή
λα εθηειεζηεί ζε πεξηβάιινλ Windows 64-bit). Απαηηείηαη ε
εγθαηάζηαζε ηεο έθδνζεο 1.4.3345.15263 ηνπ ADPShell.
Δπηπιένλ δελ ρξεηάδεηαη, πιένλ, ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο
D2WPrin3
2.136.00
16 Πεπηεκβξίνπ 2015
>
Θαηεγνξία D. Ξξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο ππέξ ΗΘΑ-ΔΙΞΘ (Α?C)
2.135.00
5 Απγνχζηνπ 2015
>
Θαηεγνξία Ε. Ξξνζηέζεθε ην πεδίν ΦΚ-Κήλεο πνινγηζκνχ
(A_FEMONTHS) ην νπνίν καο επηηξέπεη λα θαζνξίζνπκε ην αξηζκό ησλ
κελώλ εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην ΦΚ.
>
Θαηεγνξία D. Ξξνζηέζεθε ε θξάηεζε ΡΠΚΔΓΔ - Δηδηθή Ξξνζαύμεζε
2.133.00
3 Ηνπλίνπ 2015
>
Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Ξξνζηέζεθε ν ΑΚΘΑ ηνπ θνξνινγνύκελνπ
ζηελ εθηύπσζε ηεο βεβαίσζεο απνδνρώλ.
>
Ππγρξνληζκφο κε PayrAll.Net. Ξξνζηέζεθε ζρεηηθό πεδίν ζηα
ζηνηρεία νκάδαο/ζπλεξγείνπ πνπ θαζνξίδεη ηνλ θσδηθό ηεο
ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο/ζπλεξγείνπ κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε εηζαγσγή
ζηε λέα εθαξκνγή.
2.132.00
25 Κατνπ 2015
>
Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Ξξνζηέζεθε ε απνδεκίσζε Βηβιηνζήθεο θαη
Ππκκεηνρήο ζε Ππλέδξηα ζαλ αθνξνιόγεην.
>
Ππγρξνληζκφο κε PayrAll.Net. Ξξνζηέζεθε εξγαζία ελεκέξσζεο ηνπ
πεδίνπ A_ACTIVE ζην Θαζνιηθό από ηνπο ελεξγνύο ππαιιήινπο ηνπ
ζπλεξγείνπ. Ρν πεδίν απηό ζπγρξνλίδεηαη κε αληίζηνηρν πεδίν ζηελ
εθαξκνγή PayrAll.Net θαη καο δέηρλεη πνηνη ππάιιεινη είλαη ελεξγνί ζηελ
εηαηξεία.
2.131.18
6 Κατνπ 2015
>
Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Δγηλαλ αιιαγέο ζηνπο λόκνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ έληππε κνξθή ησλ βεβαηώζεσλ.
2.131.16
24 Απξηιίνπ 2015
>
Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Πην αξρείν ΘΔΞΝ, όηαλ ην ΑΚΘΑ είλαη
κεδεληθό εκθάληδε 11 κεδεληθά αληί θελά. Γηνξζώζεθε
2.131.09

21 Απξηιίνπ 2015
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Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Πην αξρείν ΘΔΞΝ πξνζηίζελην θαη νη ηόθνη ησλ
δηθαζηηθώλ, ελώ δελ πξέπεη. Γηνξζώζεθε

2.131.02
8 Απξηιίνπ 2015
>
Θαηεγνξίεο B,G. Ξξνζηέζεθε έιεγρνο ππέξβαζεο ηνπ 25% ησλ
κεληαίσλ απνδνρώλ από ην ζύλνιν ησλ απνδεκηώζεσλ γηα ππεξσξηαθή
εξγαζία.
>
Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Δγηλαλ νη αλαγθαίεο αιιαγέο γηα ηελ ελαξκόληζε
ηεο εθαξκνγήο κε ηελ λνκνζεζία.
2.130.03
25 Φεβξνπαξίνπ 2015
>
ΡΑΞΗΡ. Δλζσκαηώζεθε ν ππνινγηζκόο ηνπ ΡΑΞΗΡ ζηνλ ππνινγηζκό
ηνπ ΗΘΑ κέζσ δηπιώλ παθέησλ θάιπςεο.
>
ΡΑΔΓ. Δλεξγνπνηήζεθε ε θξάηεζε ππέξ ΡΔΑΓ ζηελ Δθινγηθή
Απνδ/ζε (X?C) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ θιάδν Γ (Α_ΡΑΝ)
2.129.25
25 Γεθεκβξίνπ 2014
>
Λ.4024. Ππκπιεξσκαηηθέο δηνξζώζεηο ζηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ
ΡΔΑΓ. Ππγθεθξηκέλα ε πξνεγνύκελε έθδνζε ζπλέθξηλε ηηο ηξέρνπζεο
απνδνρέο κε ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπ λ.3205, ελώ έπξεπε λα
ζπγθξίλεη κε ην ζύλνιν ησλ απνδνρώλ (εθηόο Θηλ.Απόδνζεο) ηνπ
λ.3205.
2.129.07
18 Γεθεκβξίνπ 2014
>
Λ.4024. Ρξνπνπνηήζεθε ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ ΡΔΑΓ
2.128.00
23 Νθησβξίνπ 2014
>
Λ.4024. Ρξνπνπνηήζεθε ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ Σξνλνεπηδόκαηνο
ζηνπο Γηθεγόξνπο.
2.127.00
26 Ηνπλίνπ 2014
>
ΔΑΞ. Θαηά ηελ επηινγή παξακέηξσλ ΔΑΞ, όηαλ ην είδνο εηζνδήκαηνο
(Income Type) είλαη Απνδεκίσζε Αδείαο (5) ή Δηεξνρξνληζκέλε (6),
ελεξγνπνηνύληαη ηα πεδία Ξεξίνδνο Από – Δσο ηα νπνία θαη
ζπκπιεξώλνπκε
>
Αλαδξνκηθά θαη ΗΘΑ. Ωο γλσζηόλ ζηα αλαδξνκηθά ηύπνπ D
(δηθαηνύηαη-έιαβε) νη ππνινγηζκνί αλαιύνληαη αλά κήλα. Πηελ έθδνζε
απηή πξνζηίζεηαη θαη ε πιεξνθνξία Κήλαο/Δηνο/Από/Δσο γηα ηελ θάζε
επηκέξνπο πεξίνδν. Απηή ε πιεξνθνξία πξνζηίζεηαη θαη ζηηο
ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο (νη νπνίεο αλαιύνληαη θαη απηέο αλά κήλα)
2.126.00
24 Ηνπλίνπ 2014
>
Θαηεγνξία C (Αηξεηνί θιπ). Δλεξγνπνηήζεθε ν ππνινγηζκόο ΦΚ κε
πνζνζηό ζην Πχλνιν Απνδνρψλ (Α_FECODE=3,
A_FEPOS=<Ξνζνζηό> ) θαη Πχλνιν Απνδνρψλ-Θξαηήζεηο
(Α_FECODE=1, A_FEPOS=<Ξνζνζηό>). Δπίζεο ελεξγνπνηήζεθε ε
Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγύεο
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ΗΘΑ. Αιιαγή ησλ πνζνζηώλ βάζεη ησλ πηλάθσλ ηνπ ΝΠΘ ηεο 18-62014

2.125.00
27 Καίνπ 2014
>
Θαηεγνξία C (Αηξεηνί θιπ). Δπαλήιζε ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ βάζεη
θιίκαθαο
2.124.09
5 Καίνπ 2014
>
Αξρείν ΘΔΞΝ. Δγηλαλ νη εμήο αιιαγέο :
Απνδεκηώζε Πύληαμεο (X?G) θαη Δθάπαμ λ.103/75 (X?J) πεγαίλνπλ ζην
θσδηθό 33
2.124.05
31 Καξηίνπ 2014
>
Αλαδξνκηθά. Πηνλ ππνινγηζκό αλαδξνκηθώλ κε ηε δηαδηθαζία
Γηθαηνύηαη / Διαβε ελεξγνπνηήζεθε ν ππνινγηζκόο δηαθνξώλ θαη ζηα
επηδόκαηα ηνπ λ.3205 ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο θξαηήζεηο νη νπνίεο
ππνινγίδνληαη ζηηο απνδνρέο απηέο
>
ΔΑΞ. Νηαλ επηιέμνπκε, ζηηο παξακέηξνπο ππνινγηζκνύ,
εηεξνρξνληζκέλε πιεξσκή (6), νη εκεξνκελίεο από ηα πεδία
A_PRDDATEx ελεκεξώλνπλ ηα αληίζηνηρα C_PRDDATEx
2.123.00
4 Φεβξνπαξίνπ 2014
>
Δλεξγνπνίεζε ησλ αιιαγώλ πνπ ηζρύνπλ από 1/12/2013 ζην ΡΔΑΓ
>
πνινγηζκόο αλαδξνκηθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξαπάλσ αιιαγή
(Α?Δ)
>
πνινγηζκόο αλαδξνκηθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ δηαθνξεηηθό
ππνινγηζκό ησλ εηζθνξώλ ππεξ ηνπ ΚΡΞ από 1/11/2011. (Α?Δ)
2.122.00
16 Γεθεκβξίνπ 2013
>
Γ.Θ.(F). Δλεξγνπνίεζε ηνπ ΚΡΞ Γαπαλψλ ζηελ θαηεγνξία απηή.
2.121.01
28 Λνεκβξίνπ 2013
>
Γ.Θ.(Ε). Πηελ γελ.θαηεγ. Ε πξνζηέζεθε έιεγρνο Ξξαθηηθήο Αζθεζεο
(A_PRAKTASK), ώζηε όηαλ έρνπκε πξαθηηθά αζθνύκελνπο λα
ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ην πεδίν C_PRAKTASK θαηά ηνλ ππνινγηζκό
ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο, αληί γηα ην πεδίν C_SUBTOT. Ρν πξόβιεκα
πξνέθπςε εμ’ αηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη ε κεηαβιεηή C_SUBTOT δελ έρεη
αληίζηνηρν θσδηθό ΔΑΞ.
>
IKA – Δηδηθφο Ινγ/ζκφο Ξαηδηθψλ Θαηαζθελψζεσλ. Γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο εηήζηαο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο ησλ € 20,00 ζύκθσλα κε
ηελ εγθύθιην 63/2013, πξνζηέζεθε ν θσδηθόο κηζζνδνζίαο A?C ζηηο
Γελ.Θαηεγ. Α,Β,Δ,F,G,Z
>
Γ.Θ.(D). Ξξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο ΚΡΞ Γαπαλψλ 3%
(C_MTPYD3, ΔΑΞ 4003109) γηα ηελ θάιπςε ηεο κίζζσζεο έξγνπ ησλ
θαζαξηζηώλ/ξηώλ. Απηό επηηπγράλεηαη βάδνληαο θσδηθό ΚΡΞ 8
(A_MTPY=8)
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2.120.00
15 Νθησβξίνπ 2013
>
Ρκήκαηα. Δρεη πξνζηεζεί ην πεδίν A_TMHMA θαη ζην Θαζνιηθό (από
πξνεγνύκελε έθδνζε, αιιά δελ είρε γίλεη ζρεηηθή κλεία ) κε δπλαηόηεηα
ελεκέξσζεο από θαη πξνο ην Ππλεξγείν.
>
Ρκήκαηα. Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα ηεο επηινγήο ηκήκαηνο (ζην
Ππλεξγείν θαη ζην Θαζνιηθν) από ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηκεκάησλ.
2.119.00
11 Νθησβξίνπ 2013
>
Αλαδξνκηθά. Πηνλ ππνινγηζκό ησλ αλαδξνκηθώλ δελ ιακβάλνηαλ
ππόςε ην Δπίδνκα Θέζεο από θξίζε (C_THESHK) κε απνηέιεζκα λα
ππνινγίδεηαη ιαλζαζκέλα ην ΚΡΞ.
>
Αλαδξνκηθά. Ξξνζζήθε ηνπ πεδίνπ A_DFFMY κε ην νπνίν ειέγρνπκε
ηνλ ππνινγηζκό θόξνπ ζηα αλαδξνκηθά.
>
Θαζνιηθφ. Ξξνζζήθε ηνπ πεδίνπ A_HRSTATUS (Θαηάζηαζε
Κηζζ/λνπ) θαη A_HRSDESCR (Δπηπιένλ ζρφιηα) όπνπ
ελεκεξώλνπκε εάλ έλαο ππάιιεινο είλαη εληόο ή εθηόο κηζζνδνζίαο,
έρεη ζπληαμηνδνηεζεί θιπ. Ξξνζνρή ε ελεκέξσζε γίλεηαη ρεηξνθίλεηα.
2.118.00
20 Απγνχζηνπ 2013
>
Ξξνζζήθε Κηζζ/λνπ. Γελ ελεκεξώλνληαλ νη πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο.
>
Δπέθηαζε ηνπ πεδίνπ Ππληειεζηήο Κηζζνχ (A_PAYFACT) ζηηο Γ.Θ.
A,G
2.117.00
9 Ηνπιίνπ 2013
>
ΦΚ. Ξξνζαξκόζηεθε ην αξρείν Ππγθεληξσηηθψλ Θαηαζηάζεσλ
ζηηο λέεο πξνδηαγξαθέο
>
ΔΑΞ. Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα, ζηνπο ππνινγηζκνύο, ηνπ ειέγρνπ θαη
αιιαγήο ηνπ Δίδνο Δηζνδήκαηνο (Income Type)
2.115.01
26 Ηνπλίνπ 2013
>
Γ.Θ.C. Πηηο απνδεκηώζεηο Γ.Π. (X?4) ην ΚΡΞ εκθαληδόηαλ δύν θνξέο.
Γηνξζώζεθε
2.115.00
26 Ηνπλίνπ 2013
>
Γ.Θ.Β. Ξξνζηέζεθαλ ππνινγηζκνί γηα Δμνδα θίλεζεο εθηφο έδξαο θαη
ζπγθεθξηκέλα :
X?R -> Ζκεξήζηα απνδεκίσζε κε θξαηήζεηο ΡΔΑΓ-ΡΑΓΘ 3%,
ΡΞΓ-ΡΑΓΘ 1% θαη ΚΡΞ 1% (κε κέηνρνη) ή 2% (κέηνρνη)
X?S -> Ινηπέο Γαπάλεο κε θξαηήζεηο ΚΡΞ 1% (κε κέηνρνη) ή 2%
(κέηνρνη)

>

Ρν πεδίν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη ην A_MOVEEXP θαη ην απνηέιεζκα
θαηαρσξείηαη ζην πεδίν C_EXODKIN
Γ.Θ.A θαη F. Ξξνζηέζεθαλ ππνινγηζκνί γηα Δμνδα θίλεζεο εθηφο
έδξαο θαη ζπγθεθξηκέλα :
X?R -> Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ΚΡΞ 1% (κε κέηνρνη) ή 2%
(κέηνρνη)
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X?S -> Ινηπέο Γαπάλεο κε θξαηήζεηο ΚΡΞ 3% θαη Σαξηόζεκν 2%
(ζην ΚΡΞ) θαη ΝΓΑ Σαξηνζήκνπ (20% ζην Σαξηόζεκν)

Ρν πεδίν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη ην A_MOVEEXP θαη ην απνηέιεζκα
θαηαρσξείηαη ζην πεδίν C_EXODKIN
2.114.00
2 Ηνπλίνπ 2013
>
Θαηά ηε δεκηνπξγία βεβεαηώζεσλ εθνξίαο, αλ ππήξραλ εγγξαθέο θαη
ζηα δύν εμάκελα (εληόο-εθηόο ΔΑΞ) πάλσ ζηηο νπνίεο ππνινγίδνηαλ
αθνξνιόγεηα, ην απνηέιεζκα δελ ήηαλ ζσζηό.
2.113.00
23 Καίνπ 2013
>
Γηόξζσζε πξνβιήκαηνο ζηελ επηιεθηηθή δεκηνπξγία βεβαηώζεσλ
εθνξίαο
>
Ξξνεπηινγέο ζην Ππλεξγείν θαη ζην Θαζνιηθό γηα ζπκπιήξσζε
ζηνηρείσλ γηα Πηαηηζηηθά Θόκβνπ
2.112.00
15 Καίνπ 2013
>
Γηαρσξηζκόο ΡΑΡΔΘΩ Αζζελείαο ΡΑΞ-ΝΡΔ (4010400) ζε ΡΑΡΔΘΩ
ΔΝΞ ΡΑΞ-ΝΡΔ (4055001) θαη ΡΑΡΔΘΩ Αζζέλεηα ζε ρξήκα
(4054901)
2.111.00
22 Απξηιίνπ 2013
>
Ξξνζηέζεθε ην πεδίν Ππληειεζηήο Κηζζνχ (A_PAYFACT) ζε όιεο ηηο
Γ.Θ. ην νπνίν έρεη πξνεπηιεγκέλε ηηκή 1. Κε ην ζπληειεζηή απηό
κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε ην πξνζνζηό ηνπ κηζζνύ – απνδνρώλ πνπ
ιακβάλεη ν ππάιιεινο. Ν ζπληειεζηήο απηόο καο θαιύπηεη θαη ηελ
πεξίπησζε ηεο δπλεηηθήο αξγίαο. Ν ζπληειεζηήο απηόο ιακβάλεηαη
ππόςε, πξνο ην παξόλ, κόλν ζηελ Γ.Θ.Β
2.110.05
20 Καξηίνπ 2013
>
Θαζνιηθφ.
Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζηαηηζηηθώλ πξνζσπηθνύ, πξνζηέζεθε ην πεδίν :
A_HR_STATS Ππκπεξηθνξά ππαιιήινπ ζηα ζηαηηζηηθά πξνζσπηθνύ.
-1 : Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη πνηέ
0 : Ππκπεξηιακβάλεηαη, κόλν αλ ερεη κηζζνδνηεζεί
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν
1 : Ππκπεξηιακβάλεηαη πάληα
2.110.00
6 Καξηίνπ 2013
>
Αλαδξνκηθά.
Πηα αλαδξνκηθά εθείλα, όπνπ δεκηνπξγνύληαη κία ζεηηθή θαη κία
αξλεηηθή εγγξαθή, αληηκεησπίδνπκε πξόβιεκα κε ηηο εηζθνξέο ηνπ
ΗΘΑ. Νη εηζθνξέο θαη ζηηο δύν εγγξαθέο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κε ηα
πνζνζηά πνπ ηζρύνπλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ππνινγηζκνύ. Πηελ
εθδνζε απηή ινηπόλ νη εηζθνξέο ζηηο ζεηηθέο εγγξαθέο ππνινγίδνληαη
ζύκθσλα κε ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνύ θαη ζηηο αξλεηηθέο εγγξαθέο
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αλαπξνζαξκόδνληαη ζηα αληίζηνηρα πνζνζηά.
Θαζνιηθφ.
Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζηαηηζηηθώλ πξνζσπηθνύ, πξνζηέζεθε ην πεδίν :
A_ORGOFFIC Θσδηθόο γξαθείνπ νξγαληθήο ζέζεο.

2.109.00
26 Φεβξνπαξίνπ 2013
>
Κεηξψα.
 Θαηαξγήζεθαλ νη εξγαζίεο «Κεηαθνξά εγγξαθώλ νηθνλνκηθνύ
έηνπο» θαη «Γηαγξαθή εγγξαθώλ νηθνλνκηθνύ έηνπο», ιόγσ
κεησκέλεο ρξεζηκόηεηαο θαη απόδνζεο. Πην εμήο ζην κεηξών ζα
πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εγγξαθέο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο κόλν θαη
πξηλ από θάζε ελεκέξσζε ην αξρείν θαζαξίδεηαη. Δπίζεο ζηελ
αιιαγή δνκήο επίζεο θαζαξίδεηαη απηόκαηα.
 Θαηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ κεηξώνπ, ζηα απνινγηζηηθά εκθαλίδνληαη
επηπιένλ νη ζηήιεο «Φνξνινγνύκελεο Απνδνρέο», «Φόξνο
Διεπζέξσλ Δπαγγεικάησλ (ΦΔΔ)» θαη «ΦΚ Δηδηθή Δηζθνξά
Αιιειεγγύεο»
>
Θαζνιηθφ.
Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζηαηηζηηθώλ πξνζσπηθνύ :
Δλεξγνπνηήζεθαλ θαη ζην Θαζνιηθό ηα εμήο πεδία, ηα νπνία
ελεκεξώλνληαη απηόκαηα θαηά ην άλνηγκα ησλ ζπλεξγείσλ :
A_CCEC
Θέληξν Θόζηνπο – Θαηεγ. Κηζζ/λσλ
A_CCWS1
Θέληξν Θόζηνπο – Θσδ.πεξεζίαο 1
A_CCWS2
Θέληξν Θόζηνπο – Θσδ.πεξεζίαο 2
A_1CAT
Βαζκίδα Δθπ/ζεο
A_1GRADE
Βαζκόο
A_1MK
Κηζζνινγηθό Θιηκάθην
θαη πξνζηέζεθαλ ηα πεδία :
A_MARRIAGE Νηθνγελεηαθή θαηαζηαζε
A_POSTGRAD Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
A_FRGNLANG Ξηπρίν μέλσλ γισζζώλ
2.108.00
18 Φεβξνπαξίνπ 2013
>
ΡΠΚΔΓΔ-Δηδηθή Ξξνζαχμεζε. Κεηά ηελ επηθνηλσλία πνπ είρακε κε
ην ΡΠΚΔΓΔ, μεθαζαξίζηεθαλ ηα εμήο :
 Νζνη, λένη αζθαιηζκέλνη κηζζσηνί, ηελ 30-6-2011 είραλ
ζπκπιεξώζεη 3 ρξόληα ζηνλ θιάδν ηεο Δηδηθήο Ξξνζαύμεζεο ζαλ
ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαηαηάζνληαη ζηελ 2ε Αζθ.Θιάζε θαη
παξακέλνπλ εθεί. Νινη νη ππόινηπνη παξακέλνπλ ζηελ 1ε
Αζθ.Θιάζε.
 Ν έιεγρνο 5εηίαο γίλεηαη κε ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ζηελ Δηδηθή
Ξξνζαύμεζε.
Θαηόπηλ ηνύηνπ πξνζηεζεθαλ ηα πεδία :
1. A_TSM_5YEP πνπ ειέγρεη ηελ 5εηία γηα ηελ Δηδηθή Ξξνζ/ζε –
αληίζηνηρν ηνπ A_TSM_5YR
2. A_TSM_EPAK όπνπ θαηαρσξνύκε ηελ Αζθ.Θιάζε (1 ή 2)
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2.107.06
12 Φεβξνπαξίνπ 2013
>
ΡΠΚΔΓΔ-Δηδηθή Ξξνζαχμεζε. Δθ παξαδξνκήο ε 2ε Αζθαιηζηηθή
Θιάζε, πνπ εθαξκόζηεθε από 1/1/2013, ιακβάλνηαλ ππόςε θαη γηα
εηζθνξέο ζε απνδνρέο πνπ αθνξνύλ πεξηόδνπο πξνγελέζηεξεο ηεο
1/1/2013.
2.107.05
11 Φεβξνπαξίνπ 2013
>
Κεηξψα. Πηελ ελνπνίεζε κηζζ/θώλ θαηαζηάζεσλ νη θαηαζηαζεηο
ελεκεξώλνληαη απηόκαηα γηα πηζαλά πεδία πνπ ιείπνπλ (ζύλνια
Ξαξαθαηαζεθσλ θιπ).
>
Δπηζηξνθή Απεξγίαο. Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο εθ
παξαδξνκήο παξαθξαηεζεο απεξγίαο. Ρα ζρεηηθά πεδία είλαη
A_APR_RETL (έιεγρνο) θαη A_APR_RETP (πνζό). Ρν πνζό απνδίδεηαη
ζηνλ θσδηθό ΔΑΞ [186.Ινηπέο Απνδεκηώζεηο] θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ
ππνινγηζκό ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΚ.
2.107.03
8 Φεβξνπαξίνπ 2013
>
ΡΠΚΔΓΔ-Δηδηθή Ξξνζαχμεζε. Δθ παξαδξνκήο ζηηο εηζθνξέο δελ
γηλόηαλ δηάθξηζε αλάκεζα ζε παιαηό θαη λέν αζθαιηζκέλν.
2.107.00
7 Φεβξνπαξίνπ 2013
>
λ.4024. Ξξνζηέζεθε πεδίν ειέγρνπ ηεο Αδεηαο Αλεπ Απνδνρώλ. Πηελ
πεξίπησζε απηή νιόθιεξν ην πνζό ησλ απνδνρώλ κεηαθέξεηαη ζηα
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα (C_KA_3242)
>
ΡΠΚΔΓΔ-Δηδηθή Ξξνζαχμεζε. Δλεξγνπνηήζεθαλ νη αζθαιηζηηθέο
θιάζεηο ζηνλ θιάδν Δηδηθήο Ξξνζαύμεζεο. Ξξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ην
εμήο :
Ζ εκεξνκελία εγγξαθήο ζην ΡΠΚΔΓΔ επεξεάδεη ηελ 5εηία θαη επνκέλσο
ην πνζνζηό κείσζεο ζηηο εηζθνξέο, ελώ
Ζ εκεξνκελία εγγξαθήο ζηνλ θιάδν ηεο Δηδηθήο Ξξνζαύμεζεο
επεξεάδεη ηελ αζθαιηζηηθή θιάζε θαη θαη’ επέθηαζε ην πνζό πάλσ ζην
νπνίν ππνινγίδεηαη ε εηζθνξά γηα ηνλ θιάδν απηό.
2.106.01
31 Ηαλνπαξίνπ 2013
>
ΦΚ 2013. Αλαπξνζαξκόζηεθε ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο κείσζεο
θόξνπ (2100) ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΞΝΙ 1010/25-1-2013
2.106.00
31 Ηαλνπαξίνπ 2013
>
ΦΚ. Πηηο Γ.Θ. G θαη Ε πξνζηέζεθε ην πεδίν A_FEMONDAY κε ην νπνίν
ειέγρνπκε ηηο ζπλνιηθέο εκέξεο εξγαζίαο αλά κήλα, πνπ κπνξεί λα
δνπιεύεη έλαο εξγαδόκελνο θαη σο εθ ηνπηνπ λα θνξνινγείηαη. Γηα λα
γίλεη πην μεθάζαξν αο δώζνπκε δύν παξαδείγκαηα :
1. Δξγαδόκελνο πιεξώλεηαη αλα 15εκεξν δύν θνξέο ην κήλα. Πε
απηό ην κηζζ/λν, νη εκέξεο εξγαζίαο είλαη 15 (A_DAYS), νη
εκέξεο εξγαζίαο κήλα (A_MONTHDAY) 30 θαη νη εκέξεο κήλα γηα
ηελ εθνξία (A_FEMONDAY) 30. Γειαδή ζα πιεξσζεί 15/30
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(A_DAYS/A_MONTHDAY) ηνπ κεληαίνπ κηζζνύ ηνπ. Απηό ην πνζό
ζα αλαρζεί ζε κεληαίν εηζόδεκα (30/15) (A_FEMONDAY/A_DAYS)
θαη κεηά ζε εηήζην (x12 ή x14) γηα λα ππνινγηζζεί ν θόξνο.
2. Δξγαδόκελνο πιεξώλεηαη κία θνξά ην κήλα κε κεησκέλεο εκέξεο
εξγαζίαο, έζησ 17. Πε απηό ην κηζζ/λν, νη εκέξεο εξγαζίαο είλαη
17 (A_DAYS), νη εκέξεο εξγαζίαο κήλα (A_MONTHDAY) 30 θαη νη
εκέξεο κήλα γηα ηελ εθνξία (A_FEMONDAY) 17. Γειαδή ζα
πιεξσζεί 17/30 (A_DAYS/A_MONTHDAY) ηνπ κεληαίνπ κηζζνύ
ηνπ. Απηό ην πνζό ζα αλαρζεί ζε κεληαίν εηζόδεκα (17/17)
(A_FEMONDAY/A_DAYS) θαη κεηά ζε εηήζην (x12 ή x14) γηα λα
ππνινγηζζεί ν θόξνο.
Φφξνο Διεπζέξσλ Δπαγγεικάησλ. Νη ζπκβαζηνύρνη έξγνπ
απνδίδνπλ 20% θόξν ειεπζέξσλ επαγγεικάησλ θαη όρη
Φόξν κηζζσηώλ ππεξεζηώλ. Πηηο Γ.Θ. G θαη D αλ ζην πεδίν θσδηθόο
θόξνπ (A_FECODE) δώζνπκε ηελ ηηκή 90, ηόηε ν θόξνο ππνινγίδεηαη
20% ζην ζύλνιν απνδνρώλ θαη εθρσξείηαη ζην πεδίν θόξνπ ειεπζέξσλ
επαγγεικάησλ (C_FEE)

2.105.00
22 Ηαλνπαξίνπ 2013
>
ΦΚ 2013. Δθαξκόζηεθαλ νη λέεο θιίκαθεο θόξνπ κηζζσηώλ
ππεξεζηώλ
2.104.02
19 Γεθεκβξίνπ 2012
>
λ.3986. Πηελ Απνδεκίσζε Ππληαμηνδόηεζεο (X?G) ζηηο Γ.Θ B/G
ππνινγίδνηαλ ε εηζθνξά ππέξ ΝΑΔΓ. Θαηαξγήζεθε
>
λ.4024. Πηηο ηξίκελεο απνδνρέο δελ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ε
ππεξβάιινπζα κείσζε. Γηνξζώζεθε.
2.104.01
19 Γεθεκβξίνπ 2012
>
Λ.3986. Δθ παξαδξνκήο νη εηζθνξέο ηνπ λ.3986 δελ ππνινγίδνηαλ
όηαλ ν κηζζ/λνο ήηαλ ζε θαζεζηώο ηξηκήλσλ απνδνρώλ. Γηνξζώζεθε
2.104.00
18 Γεθεκβξίνπ 2012
>
Λ.4024. Ξξνζηέζεθε καδηθόο ππνινγηζκόο αλαδξνκηθώλ ππεξσξηώλ
(C?A)
>
ΑΠΞΑΗΡΔ. Απελεξγνπνηήζεθε ν κεραληζκόο ηνπ πιαθόλ ζηηο εηζθνξέο
αζθαιηζκέλνπ ΡΠΚΔΓΔ.
>
Δθηππψζεηο – Ππλνδεπηηθά. Γηνξζώζεθε ε ζπλνδεπηηθή θαηαζηαζε
ΚΡΞ
2.103.04
11 Γεθεκβξίνπ 2012
>
Π.Π.Ηδηση.Ρνκέα. Ξξνζηέζεθε ε Δζληθή Ππιινγηθή Πχκβαζε κε
θσδηθό 900
2.103.00
10 Γεθεκβξίνπ 2012
>
λ.3986. Ξξνζηέζεθε ππνινγηζκόο αλαδξνκηθώλ, ζηελ Ραθηηθή
κηζζνδνζία, γηα ηελ Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγχεο. Ξεδία
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A_3986EEAN θαη A_3986EEAL
Γάλεηα. Ξξνζηέζεθαλ αζξνηζηέο γηα ηα δάλεηα ΚΡΞ, Ξαξαθαηαζεθώλ
θαη Ραρπδξ.Ρακηεπηεξίνπ, ώζηε ζηα θιεηζίκαηα λα εκθαλίδνληαη κόλν
έλαο θσδηθόο γηα θάζε Γάλεην. Νη ελεκέξσζε ησλ αζξνηζηώλ απηώλ
γίλεηαη απηόηκαηα κε ην άλνηγκα ηεο κηζζ/θήο θαηάζηαζεο γηα
εθηύπσζε.

2.102.03
22 Λνεκβξίνπ 2012
>
λ.4024. Θαηάξγεζε ησλ δόζεσλ ζην πνζό εμνκάιπλζεο ιόγσ κεησζεο
απνδνρώλ από ηνλ λ.3205 ζηνλ λ.4024
2.102.02
13 Λνεκβξίνπ 2012
>
Δμαγνξά Βαξέσλ. πήξρε θάπνην πξόβιεκα ζηνλ ππνινγηζκό ηεο
θξάηεζεο.
2.102.00
25 Νθησβξίνπ 2012
>
ΚΡΞ. Δθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ πεξί ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ζε ζρέζε κε ην Δπίδνκα Θέζεο θαη ηελ
ππεξβάινπζα αύμεζε/κείσζε ηνπ λ.4024.
>
ΚΡΞ. Αλάιπζε ησλ εηζθνξώλ ζηα επηκέξνπο πνζνζηά θξάηεζεο (4%,
2%, 1%, Ππληαμεο)
2.101.26
18 Νθησβξίνπ 2012
>
IKA. Δθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ πεξί αθύξσζεο κείσζεο εξγνδνηηθώλ
εηζθνξώλ
2.101.25
18 Νθησβξίνπ 2012
>
IKA. Γηπιά Ξαθέηα. Ν ππνινγηζκόο ησλ εηζθνξώλ, ζηνπο κηζζ/λνπο
κε δηπιά παθέηα, γίλεηαη πιένλ ζηηο απνδνρέο ηνπ λ.3205 θαη γηα ηα δύν
παθέηα.
2.101.24
16 Νθησβξίνπ 2012
>
IKA. Δλεξγνπνίεζε εθ λένπ ηεο εγθπθιίνπ πεξί κείσζεο εξγνδνηηθώλ
εηζθνξώλ, επεηδή ην ΗΘΑ έρεη πξνζαξκόζεη ηα ζπζηήκαηα ηνπ ζηα λέα
κεησκέλα πνζνζηά.
2.101.23
11 Νθησβξίνπ 2012
>
ΚΡΞ. Ξξνζηεζεθε ζηνπο αηξεηνύο (Γ.Θ. C) ν ππνινγηζκόο εηζθνξώλ
ππέξ ΚΡΞ 2%.
>
Λ.4024. Ξξνζζήθε εκεξώλ ππνινγηζκνύ γηα ην Δπηθίλδπλν/Αλζπγηεηλό
επίδνκα
>
Δμαγνξά Βαξέσλ. Ν ππνινγηζκόο γίλεηαη πιένλ ζηηο απνδνρέο
31.10.2011
>
ΗΘΑ. Δθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ πεξί αθύξσζεο κείσζεο εξγνδνηηθώλ
εηζθνξώλ.
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2.101.12
3 Νθησβξίνπ 2012
>
Λ.4024. Ξξνζζήθε 3εο δόζεο εμνκάιπλζεο κείσζεο κηζζνύ από ηνλ
λ.3205 θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο 2εο.
>
ΚΡΞ. Βάζεη ζρεηηθήο εγθπθιίνπ, ε ππεξβάιινπζα αχμεζε ηνπ
λ.4024 δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ησλ
εηζθνξώλ. Γηνξζσζεθε.
>
ΗΘΑ. ΝΔΘ θαη ΝΔΔ. Από 1-9-2012 θαηαξγνπληαη νη εηζθνξέο εξγνδόηε
πνπ θαηαβάιινληαη ζην ΗΘΑ θαη αθνξνύλ ηνλ Νξγαλ.Δξγαη.Θαηνηθίαο
θαη ηνλ Νξγαλ.Δξγαη.Δζηίαο. Απηό επηθέξεη ζπλνιηθή κείσζε 1.1% ζηα
Ξ.Θ. εθείλα πνπ πεξηέρνπλ ηνπο δύν απηνύο θιάδνπο. Κέρξη ε αξκόδηα
ππεξεζία ηνπ ΗΘΑ λα ελεκεξώζεη ην αληίζηνηρν αξρείν, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηνύκε, γηα λα ελεκεξώζνπκε ηνπο πίλαθεο ηεο εθαξκνγήο,
έρνπκε εθαξκόζεη ηηο αιιαγέο ζηα παξαθάησ Ξ.Θ. :
101, 103, 105, 106, 131, 435, 481, 4113.
>
Θαηεγ.Ε. Ρν επίδνκα εμ ειεπζεξηφηεηαο δελ επεξεάδνηαλ, όηαλ
είρακε ιηγώηεξεο ηνπ κελόο εκέξεο εξγαζίαο. Γηνξζώζεθε
>
Ξαξαπιεγηθφ Δπίδνκα. πνινγηζκόο παξαπιεγηθνύ επηδόκαηνο, ζηηο
Γ.Θ. B θαη G
2.100.53
15 Ηνπλίνπ 2012
>
Δθινγηθή Απνδεκησζε. Ιόγσ πξνδηαγξαθώλ ηεο ΔΑΞ ε εθινγηθή
απνδεκίσζε, ζηηο Γ.Θ. B θαη G, κεηαθέξεηαη ζηα πεδία A_ELECTORL θαη
C_ELECTORL.
2.100.00
16 Καίνπ 2012
>
IKA επηδφηεζε αζζελείαο. Ιόγσ πξνδηαγξαθώλ ηεο ΔΑΞ ε
επηδόηεζε αζζελείαο απνηειεί θξάηεζε, ην πνζό ηεο νπνίαο
επηζηξεθεηαη πίζσ ζηνλ θνξέα. Ωο εθ ηνύηνπ πξνζηέζεθε ην πεδίν
C_IKASICK ην νπνίν εκθαλίδεηαη δεμηά κεηά ηηο απνδνρέο θαη
πεξηιακβάλεηαη ζην ζύλνιν θξαηήζεσλ. Δπηπιένλ δελ επεξεάδεηαη ην
ζύλνιν απνδνρώλ.
2.99.018
7 Καίνπ 2012
>
Λ.4024. Αλαδξνκηθά λένπ κηζζνινγίνπ γηα ηελ Γ.Θ.G. Ξεξηιακβάλνληαη
θαη νη πεξηπηώζεηο κηζζ/λσλ πνπ πιεξσλνληαλ κε Π.Π.. Ξξνζνρή ή
έθδνζε είλαη αθόκα δνθηκαζηηθή ζηα αλαδξνκηθά απηά
2.99.006
4 Καίνπ 2012
>
Λ.4024. Αλαδξνκηθά λένπ κηζζνινγίνπ. πήξρε θάπνην πξόβιεκα ζηνλ
ππνινγηζκό ηεο εηζθνξάο ππέξ ζχληαμεο θαη δηνξζώζεθε.
2.99.001
3 Καίνπ 2012
>
Γ.Θ.G. πνινγηζκόο θόξνπ ζηελ απνδεκίσζε αδεηαο (Δ5) κε 20%
>
Λ.4024. Αλαδξνκηθά λένπ κηζζνινγίνπ. Θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ
θξαηήζεσλ γηα αζθαιηζηηθά ηακεία, επηθνπξηθά θαη ινηπά, γηλόηαλ
παξαθξάηεζε ελώ δελ πξέπεη.
>
Κεηξσα. Πηελ πξνβνιή ΚΘ θαη κε ηελ επηινγή Alt+F8, πξνζηέζεθε
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επηινγή πξνζζήθεο ησλ πεδίσλ C_DFDATE1 θαη C_DFDATE2
2.98.003
27 Απξηιίνπ 2012
>
ΦΚ. Βεβαηψζεηο Απνδνρψλ. Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο
θεηκέλνπ (ζπλήζσο ππνγξαθή) ζηηο βεβαηώζεηο απνδνρώλ
>
ΗΘΑ ΑΞΓ. Βεβαηψζεηο Δξγνδφηε. Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα
εθηύπσζεο θεηκέλνπ (ζπλήζσο ππνγξαθή) ζηηο βεβαηώζεηο εξγνδόηε
2.98.000
27 Απξηιίνπ 2012
>
Λ.4024. Αλαδξνκηθά λένπ κηζζνινγίνπ γηα ηελ Γ.Θ.G. Θαιύπηνληαη
κόλν νη πεξηπηώζεηο κηζζ/λσλ πνπ πιεξσλνληαλ κε ην λ λ.3205. Νη
κηζζ/λνη πνπ πιεξσλνληαλ κε Π.Π. δελ θαιύπηνληαη αθόκα.
>
Ππιι.Ππκβ. Ηδησηηθνχ Ρνκέα. Ξξνζηεζεθε ε δπλαηόηεηα
ππνινγηζκνύ κηζζνδνζίαο ζηελ Γ.Θ.Ε κε αλαιπζε κηζζνύ βαζεη
Ππιι.Πύκβαζεο.
>
Κεηξσα. Πηηο εθηππώζεηο «Δθηππσζε Ιίζηαο» θαη
«ΔθηππσζεΡακείσλ» , όζνλ αθνξά ηνλ Φόξν (Ρακεην=3) ζην ζύλνιν
απνδνρώλ εκθαλίδνληαη νη απνδνρέο πνπ θνξνινγνύληαη κόλν.
>
Κεηξσα. Πηελ πξνβνιή ΚΘ θαη κε ηελ επηινγή Alt+F8, πξνζηέζεθε
επηινγή πξνζζήθεο ηνπ πεδίνπ C_FEBASE όπνπ θαηαρσξείηαη ην
θνξνινγεηέν πνζό θαη είλαη απηό ην νπνίν εκθαλίδεηαη πιένλ θαη ζηηο
εθηππώζεηο γηα ζπκθσλία θόξνπ.
2.97.000
20 Απξηιίνπ 2012
>
ΘΔΞΝ E7 Κεηά από επαλέιεγρν ησλ πξνδηαγξαθώλ, ζα πξεπεη ν
ραξαθηεξηζκόο ησλ αλαδξνκηθώλ γηα ην αλ ζα θνξνινγεζνύλ ζηελ
ηξέρνπζα ρξήζε (θσδ.08 θαη 80/20) ή ζηηο ρξήζεηο πνπ αλαγνληαη λα
γίλεηαη από ην κεηξών θαη πξηλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ
βεβαηώζεσλ. Αξα ε επηινγή ραξαθηεξηζκνύ ησλ απνδνρώλ ηελ σξα ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ ΘΔΞΝ θαηαξγείηαη.
>
Απηφκαηα Αλαδξνκηθά. Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα επηινγήο αξρείνπ
κε κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, από ηηο νπνίεο ζα αληιεζνύλ νη
απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο.
2.96.000
12 Απξηιίνπ 2012
>
Λ.4024 Αλαδξνκηθά. Κερξη ησξα ν δηαρσξηζκόο αξλεηηθώλ
αλαδξνκηθώλ από ζεηηθά γηλόηαλ κε θξηηεξην ηηο θαζαξέο απνδνρέο. Από
εδσ θαη ζην εμήο ζεηηθά αλαδξνκηθά ζεσξνύληαη απηά ζηα νπνία
Απνδνρέο, Αθαζαξηζηα θαη Θαζαξά είλαη ζεηηθά. Πηηο ππόινηπεο
πεξηπηώζεηο ηα ζεσξνύκε αξλεηηθά
2.95.000
4 Απξηιίνπ 2012
>
Λ.4024 Ξξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο ηνπ επηδόκαηνο Δπηθίλδπλεο θαη
Αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, πνπ ζα ηζρύζεη από 1/5/2012.
2.94.008
30 Καξηίνπ 2012
>
ΘΔΞΝ E7 Θαηά ηε δεκηνπξγία αξρείνπ ΘΔΞΝ καο δίλεηαη ε
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δπλαηόηεηα, νη απνδνρέο πνπ αθνξνύλ πξνεγνύκελεο ρξήζεηο, αλ ζα
θνξνινγεζνύλ ζηε ρξήζε είζπξαμεο (θσδ-08) ή ζηελ ρξήζε πνπ
αθνξνύλ (θσδ-09).
2.94.007
30 Καξηίνπ 2012
>
Δ.Α.Ξ. Ρξίκελεο απνδνρέο. Ξξνζηέζεθε ν δηαρσξηζκόο ησλ ηαθηηθώλ
(Θσδ.ΔΑΞ=0) από ηηο ηξίκελεο απνδνρέο (Θσδ.ΔΑΞ=2). Θαη ζηηο δύν
πεξηπηώζεηο νη κηζζνδνζίεο ππνινγίδνληαη κε θσδηθό «Ρ» θαη ν
δηαρσξηζκόο ηνπο γίλεηαη εζσηεξηθά. Δπίζεο ζηηο ηξίκελεο απνδνρέο ν
θσδηθόο θ.θ. (C_CCPT1) γίλεηαη 92 από 1.
>
Δ.Α.Ξ. Δηεξνρξνληζκέλε πιεξσκή ηαθηηθώλ απνδνρώλ. Γηα λα
αληηκεησπίζνπκε ηελ πεξίπησζε απηή ζην πεδίν C_CCPT1 δίλνπκε ηηκή
91. Ζ εθρώξεζε γίλεηαη κε ην ρέξη ή νκαδηθή εθρσξεζε (F3) θαη κόλν
γηα ηηκέο C_CCPT1=1
2.94.006
29 Καξηίνπ 2012
>
Λ.4024. Απεξγία. Πηελ Γ.Θ. G ν ππνινγηζκόο απεξγίαο ζηα επηδόκαηα
δελ γηλόηαλ ζσζηά.
2.94.000
27 Καξηίνπ 2012
>
Γ.Θ.C (Αηξεηνί). Δλεξγνπνηήζεθε ε Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγύεο
Δηζνδεκάησλ (λ.3986) ηνπ 2012
>
ΑΠΞΑΗΡΔ, Ωξνκίζζηνη, ΡΠΚΔΓΔ.
- Δμαίξεζε Δηδηθήο Ξξνζαύμεζεο από ηα Γώξα θαη Δπίδ.Αδείαο.
- Δλεξγνπνίεζε εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ ζηνπο παιαηνύο κηζζ/λνπο
πνπ νη ζπλνιηθέο απνδνρέο ηνπο δελ μεπεξλνύλ ην όξην ηεο 1εο
Αζθ.Θιάζεο θαη δελ θαηαβάινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Πηελ
πξνεγνύκελε έθδνζε (2.93.000) δελ ππνινγίδνηαλ θαζνινπ
εηζθνξέο.
2.93.000
23 Καξηίνπ 2012
>
ΑΠΞΑΗΡΔ, Ωξνκίζζηνη, ΡΠΚΔΓΔ. Δλεξγνπνηήζεθε ε Δηδηθή
Ξξνζαχμεζε ζηνλ ππνινγηζκό ηαθηηθήο κηζζνδνζίαο σξνκηζζίσλ
εθπαηδεπηηθώλ. Δπίζεο ελεξγνπνηεζεθε ε πξνζσξηλή αλαζηνιή
ππνινγηζκνύ εηζθνξώλ ΡΠΚΔΓΔ (A_TSMEDENO). Απηή ε δπλαηόηεηα
ζε ζπλδπακό κε ηελ πξνζζήθε ζρεηηθώλ ειέγρσλ καο δίλεη ηελ
δπλαηόηεηα λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ ππνινγηζκό ή όρη εηζθνξώλ
ΡΠΚΔΓΔ ζε παιαηνύο κηζζ/λνπο νη νπνίνη έρνπλ πνιιαπινύο
ππνινγηζκνύο αλά κηζζνινγηθή πεξίνδν.
2.92.029
19 Καξηίνπ 2012
>
Λ.4024. Αλαδξνκηθά. Κεδεληζκόο θξαηήζεσλ κε ζηαζεξά πνζά.
>
Λ.4024. Απεξγία. Δλεξγνπνίεζε ηνπ ππνινγηζκνύ απεξγίαο ζαλ
θξάηεζε ζηελ ΓΘ.G
>
Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγχεο (λ.3986) ζηα εηζνδήκαηα.
Δλεξγνπνίεζε ζην Γώξν Ξάζρα.
>
Ξξνβνιή Πηνηρείσλ Κηζζ/λνπ. Πηελ πξνβνιή ζηνηρείσλ ππαιιήινπ

Μισθοδοσία 2Κ

ADPsoftware

(Αξρεία>Κεηαβνιέο>Κηζζ/λνη Γεληθά θαη κεηά F5) ηα πεδία
εκθαλίδνληαη ζε κία ζηειε κόλν θαη εκθαλίδεηαη θαη ην όλνκα ηεο
κεηαβιεηήο.
2.92.012
14 Καξηίνπ 2012
>
Λ.4024. Αλαδξνκηθά. Πηε δεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθώλ αλαδξνκηθώλ
ε εθαξκνγή καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα θαζνξίζνπκε ηνλ θσδηθφ
(C_MC) θαη ηελ πεξηγξαθή (C_KATASTAS) ησλ ζπγθεληξσηηθώλ
εγγξαθώλ, θάηη ην νπνίν καο δηεπθνιύλεη ζηηο κεηέπεηηα ελνπνηήζεηο.
2.92.003
12 Καξηίνπ 2012
>
Λ.4024. Αλαδξνκηθά λένπ κηζζνινγίνπ γηα ηελ Γ.Θ.A.
>
Λ.4024. Πηνλ ππνινγηζκό ησλ αλαδξνκηθώλ, όηαλ ππάξρνπλ κόλν
εκέξεο ή κόλν ώξεο απεξγίαο ζηνλ κήλα, πνπ ππνινγίδνληαη ηα
αλαδξνκηθά, θαη ζην ζπλεξγείν ππάξρνπλ ώξεο ή κέξεο αληίζηνηρα ηόηε
ππνινγίδνληαη θαη κέξεο θαη ώξεο. Γηνξζώζεθε
2.92.002
9 Καξηίνπ 2012
>
Λ.4024. Αλαδξνκηθά λένπ κηζζνινγίνπ γηα ηελ Γ.Θ.Β.
Ππκςεθηζκόο αξλεηηθώλ/ζεηηθώλ επηδνκάησλ παιαηνύ κηζζνινγίνπ θαη
γηα ηηο αξλεηηθέο εγγξαθέο. Πηελ έθδνζε 2.92.000 ν ζπκςεθηζκόο
γηλόηαλ κόλν γηα ηηο ζεηηθέο
2.92.000
>
>
>
>
>

9 Καξηίνπ 2012

ΦΚ. Θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο ειηθίαο, εκθαλίδνληαη πξνεηδνπνηήζεηο
Κεηξψα. Ζ ελεκέξσζε πεδίσλ/ηηκώλ ή ηηκώλ κόλν ζηελ ΔΑΞ κε
Alt+F8 απινπνηήζεθε ζε κία εξγαζία πνπ ηα θάλεη θαη ηα δύν.
Κεηξψα. Πηελ εθηππσζε Ιίζηαο θαη γηα ην ηακείν ΦΚ πξνζηέζεθε θαη
ε Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγύεο.
Λ.4024. Ξξνζηέζεθε πεδίν ρξνλνεπηδφκαηνο (A_1XE) γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ Γηθεγόξσλ.
Λ.4024. Αλαδξνκηθά λένπ κηζζνινγίνπ γηα ηελ Γ.Θ.Β.
Ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε θσδηθό C?A θαη παξάγνληαη 2 εγγξαθέο (κία
ζεηηθή κε ηνλ λ.4024 θαη κία αξλεηηθή γηα ηνλ λ.3205) γηα θάζε εγγξαθή
ιεθζεηζώλ απνδνρώλ εθηόο από ηα αλαδξνκηθά, όπνπ παξάγεηαη κία
αξλεηηθή εγγξαθή.
Κέζα από ηηο εθηππώζεηο, από ηελ επηινγή :

Δγγξαθέο>Γεκ/γία Ππγθεληξσηηθώλ Δγγξαθώλ

παξάγνληαη 2 αξρεία, έλα κε ζεηηθέο θαζαξέο απνδνρέο (C?B) θαη έλα
κε ηηο αξλεηηθέο (C?C).
Δπηιέγνληαο από ηηο εθηππώζεηο ην αξρείν (C?C), από ηελ επηινγή :

Δγγξαθέο>Γεκ.δόζεσλ Αξλεη.Αλαδξνκηθώλ

Ξαξάγνπκε ηόζα αξρεία, όζεο είλαη νη δόζεηο. Ρα αξρεία απηά
ελνπνηνύκε κε ηηο αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο ηαθηηθώλ απνδνρώλ γηα λα
γίλεη ν ζπκςεθηζκόο. Πηηο θαηαζηαζεηο πνπ έρνπκε ΗΘΑ πξέπεη ν κήλαο
(C_IKAMONTH) λα είλαη ίδηνο κε ηνλ κήλα ηεο ηαθηηθήο κηζζνδνζίαο γηα
λα κελ έρνπκε πξόβιεκα ζηελ ΑΞΓ.

Μισθοδοσία 2Κ

>
>

Αξρεία δόζεσλ θηηάρλνπκε ζε πεξίπησζε πνπ ε επηζηξνθή ζέινπκε λα
είλαη ηζόπνζε.
Βνεζεηηθά. Ξξνζηέζεθε ζηηο ελνπνηήζεηο αξρείσλ, ν ηξόπνο 5
(Νλνκαηεπώλπκν, ΔΘΚ, Θσδ.Κηζζ/ζίαο) γηα λα καο δηεπθνιύλεη ζηηο
ελνπνηήζεηο αξρείσλ αλαδξνκηθώλ (C?A)
Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Δλεξγνπνηήζεθαλ όια ηα πεδία πνπ
πξνζηεζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο (π.ρ. λ.3986 θιπ)

2.91.000
>
>
>
>
>

>

>

>

17 Ηαλνπαξίνπ 2012

λ.4024 Δλεξγνπνηήζεθε ν ππνινγηζκόο απεξγίαο, ζύκθσλα κε ην λέν
κηζζνιόγην.

2.87.000
>

20 Ηαλνπαξίνπ 2012

λ.4024. ΡΠΚΔΓΔ ππνινγηζκόο κε παιαηό/λεν
v.4024. πεξσξίεο. Ξξνζηέζεθε ε ελεκέξσζε ηνπ πεδίνπ C_CGM

2.88.000
>

27 Ηαλνπαξίνπ 2012

λ.4024. Δλεξγνπνηήζεθαλ νη πεξσξίεο ζύκθσλα κε ηνλ 4024 ζηελ
ΓΘ A.
πνινγηζκφο απεξγίαο. Ξξνζηεζεθε ε δπλαηόηεηα ηεο ρξήζεο
ζηαζεξνύ πνζνύ πεξηθνπήο απεξγίαο.

2.89.000
>
>

23 Φεβξνπαξίνπ 2012

ΗΘΑ. Ξξνζηέζεθε ην πεδίν C_IKA_EEB όπνπ θαηαρσξείηαη ην πνζό
πάλσ ζην νπνίν εθαξκόδεηαη ε επηδόηεζε εξγνδόηε
ΓΘ G. Δλεξγνπνηήζεθε ε θξάηεζε ππέξ ΡΑΞΗΡ ζηηο ππεξσξίεο
λ.4024. Δλεξγνπνηήζεθε ε εθπαηδεπηηθή άδεηα (Σ?Ζ) ζηελ ΓΘ.Β
λ.4024. Πην ΚΡΞ θαη ζην ΡΠΑ νη εηζθνξέο ππνινγίδνληαη ζηηο
απνδνρέο ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ.
ΓΘ C. O ππνινγηζκόο ηνπ θόξνπ 20% γηλόηαλ πάλσ ζην ζύλνιν
απνδνρώλ, ην νπνίν όκσο πεξηιακβάλεη θαη ηηο εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ
(C_KRATCASF) πνπ απνδίδεη ν θνξέαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ κηζζ/λνπ.
Ρώξα πιένλ ην πνζό απηό εμαηξείηαη από ηνλ ππνινγηζκό.
ΓΘ C. Ν θόξνο ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη θφξνο ειεπζέξσλ
επαγγεικάησλ θαη όρη θφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ. Γηα θαιύηεξε
δηαρείξηζε ην πνζό απηό θαηαρσξείηαη πιένλ ζην πεδίν C_FEE θαη όρη
ζην C_FMY όπσο ίζρπε κέρξη ηώξα.

2.90.000
>

ADPsoftware

16 Ηαλνπαξίνπ 2012

Θαηά ηελ αληηγξαθή ζπλεξγείσλ ηεο γ.θ. C δελ αληηγξαθόηαλ ην αξρείν
θξαηήζεσλ νξγαληθήο ζέζεο.
Θαηά ηελ αληηγξαθή ζπλεξγείσλ ηεο γ.θ. Ε δελ αληηγξαθόηαλ ηα αξρεία
ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ.

2.86.319

13 Ηαλνπαξίνπ 2012

Μισθοδοσία 2Κ
>

Θαζεζηψο Δξγαζηαθήο Δθεδξείαο. Ξξνζηέζεθε ην πεδίν C_BASINIT
όπνπ απνζεθεύεηαη ν αξρηθόο Βαζηθόο Κηζζόο, πξηλ από ηελ κείσζε ηνπ
40%

2.86.318
>
>

>

>
>

>
>

10 Ηαλνπαξίνπ 2012

λ.4024. Ξξνζηέζεθε ην πεδίν C_M4EXODKI (έμνδα θίλεζεο λ.3205) γηα
δηεπθόιπλζε
λ.4024. Ξξνζηέζεθε ππνινγηζκόο απνδνρώλ βάζε Π.Π.Δ ζηελ Γ.Θ G
ώζηε λα είλαη εθηθηή ε ζύγθξηζε κε ηηο απνδνρέο ηνπ λ.4024.
Ρακείν Ξξνλνίαο ΝΠΔ. πνινγηζκόο ζηηο απνδνρέο ηνπ λ.3205

2.86.001-305
>
>

10 Ηαλνπαξίνπ 2012

Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγχεο (λ.3986) ζηα εηζνδήκαηα. Πηηο Γ.Θ
A,G,E δελ ππνινγίδνηαλ ζηηο θξαηήζεηο.

2.86.306
>

11 Ηαλνπαξίνπ 2012

λ.4024. Πηηο Γ.Θ Β,G δηνξζώζεθε ν ζπληειεζηήο βάζεο ππνινγηζκνύ
εηζθνξώλ παιαηνύ κηζζνινγίνπ, όηαλ ε πεξίνδνο δελ είλαη νιόθιεξνο
κήλαο
λ.4024. Ξξνζηέζεθε μερσξηζηή κεηαβιεηή γηα ην πνζό εμνκάιπλζεο
κείσζεο ιόγσ λένπ κηζζνινγίνπ (C_BASEX), ιόγσ ΔΑΞ θαη
Θσδ.Ξξνππνινγηζκνύ/ΘΑΔ.
ΔΑΞ θαη λ.4024. Ν Βαζκόο ζηελ ΔΑΞ ππνινγίδεηαη απηόκαηα από ηνλ
ζπλδπαζκό Βαζκόο/ΚΘ ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ.

2.86.308
>

12 Ηαλνπαξίνπ 2012

λ.4024. Πηηο Γ.Θ G ζηνλ ππνινγηζκό ΗΘΑ κε δηπιά παθέηα, ην
δεπηεξν παθέην ζπλέρηδε λα ππνινγίδεηαη κε ηηο λέεο απνδνρέο.
λ.4024. Δλεξγνπνηήζεθαλ νη πεξσξίεο ζύκθσλα κε ηνλ 4024 ζηελ
ΓΘ G.

2.86.314
>

12 Ηαλνπαξίνπ 2012

λ.4024. Ξξνζηέζεθαλ πξνεηδνπνηεηηθά κελύκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκό
θξαηήζεσλ ζηηο παιαηέο απνδνρέο (A_1BACTV) θαη ζύγθξηζε απνδνρώλ
λένπ/παιαηνύ κηζζνινγίνπ (A_1B3205C)

2.86.315
>

12 Ηαλνπαξίνπ 2012

Ξξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο Ρακείνπ Κεηάιινπ ζηελ θαηεγνξία G.
Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγύεο (λ.3986) ζηα εηζνδήκαηα. Πηε Γ.Θ D δελ
ππνινγίδνηαλ ζηηο θξαηήζεηο.

2.86.316
>

ADPsoftware

πεξ Γεκνπ ζηνπο αηξεηνπο
Δληαίν Κηζζνινγην n.4024

5 Ηαλνπαξίνπ 2012

Μισθοδοσία 2Κ
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Θιίκαθα θόξνπ λ.4024 (αθνξνινγεην ζηα 5000€) (234)
Γ.Θ.B Πηνλ ππνινγηζκό Γηαρεηξηζηηθνύ (X?0 ) ην πνζό απνζεθεύεηαη ζην
C_DIAXEIRD πιένλ θαη όρη ζην C_DIAXEIR (266)
Λ.4024. Θαηά ηνλ ππνινγηζκό κηζζνδνζίαο, ζην Πύλνιν Απνδνρώλ δελ
ιακβάλνηαλ ππόςε ε εμνκάιπλζε ηεο αύμεζεο/κείσζεο κηζζνύ (266)
Κε ηηο αιιαγέο ζηελ έθδ.266 ην 0822 ην αζξνηδε 2 θνξέο (267)
ΡΞΓ ΛΞΓΓ εθηόο Γώξσλ/Δπηδ.Αδείαο (268)
Ρα εμνδα θίλεζεο ηνπ λ.3205, γηα ηε ζύγθξηζε απνδνρώλ,
ππνινγίδνληαλ κε ηηο εκέξεο από ην αξρείν νηθνλ.ζηνηρείσλ. Αιιαμε γηα
λα ππνινγίδεηαη κε 22εκέξεο ζηαζεξά (270)
To ΡΞΓ ΛΞΓΓ ππνινγηδόηαλ ζηνλ Βαζηθφ Κηζζφ θαη ην
Δπίδ.Θέζεο ηνπ παιαηνύ κηζζνινγίνπ, θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ λένπ
κηζζνινγίνπ θαη δηνξζώζεθε, σζηε λα ππνινγίδεηαη κόλν ζην βαζηθό.
(278)
To πεδίν C_CGM ελεκεξώλεηαη ιάζνο, όζνλ αθνξά ηνλ βαζκό, θαη
δηνξζώζεθε (279)
Δθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ ΦΔΘ.262 (16-12-2011) όζνλ αθνξά ηελ
εμαίξεζε ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο από ηελ ζύγθξηζε ζηηο κεηνύκελεο
απνδνρέο. (284)
Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγχεο (λ.3986) ζηα εηζνδήκαηα.
Δλεξγνπνηήζεθε ζηελ Γ.Θ Β (285)
Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγχεο (λ.3986) ζηα εηζνδήκαηα.
Δλεξγνπνηήζεθε ζηελ Γ.Θ A,G,E (286)
Δθαξκνγή θαζεζηώηνο εξγαζηαθήο εθεδξείαο
Δλεξγνπνηήζεθαλ νη πεξσξίεο ζύκθσλα κε ηνλ 4024 ζηελ ΓΘ Β (295)
Δλεκέξσζε Ππλεξγείνπ κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ λ.4024 από άιιν
ζπλεξγείν (305)
Δλεκέξσζε Δπηδ.Θέζεο ηνπ λ.4024 ζύκθσλα κε ην επηδ.ζέζεο ηνπ
λ.3205 (305)

2.86.000
>
>
>

>

20 Πεπηεκβξίνπ 2011

λ.3986. Ξξνζζήθε ησλ θξαηήζεσλ θαη ζηελ Απνδεκίσζε Πχληαμεο
(X?G) ζηελ Γ.Θ.Β
Αλαδξνκηθά λ.3986. Πηνλ ππνινγηζκό ηεο επηζηξνθήο ηνπ θηλήηξνπ
απφδνζεο, ζηελ Γ.Θ. G θαη ζηελ πεξίπησζε κεξηθήο απαζρφιεζεο ν
ππνινγηζκόο δελ γίλνηαλ ζσζηά.
Πεκεηψζεηο Δθηππψζεσλ. Νηαλ κία κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε έρεη
ζεκεηώζεηο, όηαλ ηελ αλνίγνπκε καο ελεκεξώλεη ζρεηηθά.
Θιείζηκν. ΘΑΔ θαη ζηα εζνδα

2.85.022
>

ADPsoftware

16 Πεπηεκβξίνπ 2011

Λ.3846/2010. Κείσζε πξνζαπμήζεσλ ππεξσξηώλ ζηηο D/Z.
25% -> 20%
50% -> 40%
75% -> 60%
Αλαδξνκηθά λ.3986. Πηνλ ππνινγηζκό ησλ αλαδξνκηθώλ θξαηήζεσλ

Μισθοδοσία 2Κ

>

γηα ηηο κηζζνδνζίεο εμόδσλ θίλεζεο ε Δηδ.Δηζθ.Αιιειεγγύεο (2%)
ππνινγίδνηαλ δύν θνξέο.
Αλαδξνκηθά λ.3986. Ξξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο αλαδξνκηθώλ ΗΘΑ

2.85.009
>

>

>
>
>

>

18 Απγνχζηνπ 2011

IKA. Δπηδφηεζε Δξγνδ.Δηζθνξάο. πήξρε θάπνην πξόβιεκα ζηνλ
ππνινγηζκό (δεκηνπξγήζεθε ζηελ έθδνζε 2.84.018) θαη δηνξζώζεθε
Α_ GOIKOG. Ξξνζηέζεθε ην πεδίν Νηθνγ.Δπίδνκα Γεληθά γηα ηηο
πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ζέινπκε ζηαζεξό πνζό απνδνρώλ, αιιά ην
νηθνγελεηαθό λα εκθαλίδεηαη μερσξηζηά.

2.84.018
>

12 Πεπηεκβξίνπ 2011

IKA. Δλεκεξώζεθαλ όια ηα Ξ.Θ. κε ηελ αύμεζε ζρεηηθά κε ηελ
αλεξγία, ζύκθσλα κε ηηο ιίζηεο ηνπ ΗΘΑ
Θίλεηξν Απφδνζεο. Κεηώζεθε θαηά 50%. πνινγηζκόο αλαδξνκηθήο
κείσζεο (Α?Β)
Δξεπλεηηθφ επίδνκα θαζεγεηψλ ΑΔΗ/ΡΔΗ. Κεηώζεθε θαηά 20%.
πνινγηζκόο αλαδξνκηθήο κείσζεο (Α?Β)
λ.3986/2011. Ξξνζζήθε ηνπ ππνινγηζκνύ ζηα έμνδα θίλεζεο θαη
θίλεηξν απφδνζεο. πνινγηζκόο αλαδξνκηθψλ θξαηήζεσλ (Α?Α)
θαη δεκηνπξγία ηζόπνζσλ δόζεσλ (Δθηππώζεηο>Δγγξαθέο>Γεκηνπξγία
Γόζεσλ Αξλεηηθώλ Αλαδξνκηθώλ). Πηηο αλαδξνκηθέο θξαηήζεηο απηέο
ππνινγίδνληαη θαη αλαδξνκηθά γηα ην ΡΞΓ-Ρνκέαο Γ, πνπ
εθαξκόζηεθε από 1/7/2011 ζύκθσλα κε ην λ.3996/Αξζ.47

2.84.021
>

14 Πεπηεκβξίνπ 2011

Γεκηνπξγία αξρείσλ δφζεσλ. Πηηο ζεκεηώζεηο ηεο Κ.Θ. από ηελ
νπνία παξάγνληαη ηζόπνζεο δόζεηο, αλαθέξνληαη ηα αξρεία ησλ δόζεσλ
Αλαδξνκηθέο θξαηήζεηο λ.3986. Ρν θίλεηξν απόδνζεο ιακβάλνηαλ
δύν θνξέο ζηνλ ππνινγηζκό ησλ θξαηήζεσλ. Γηνξζώζεθε.

2.85.000
>

14 Πεπηεκβξίνπ 2011

ΔΑΞ θαη Αλαδξνκηθέο θξαηήζεηο λ.3986. Δγηλαλ θάπνηεο ξπζκίζεηο
ώζηε λα ελεκεξώλνληαη θαηάιιεια νη παξάκεηξνη ηεο ΔΑΞ.
Ξξνζνρή, όηαλ ν Φνξέαο είλαη εληαγκέλνο ζην ζύζηεκα ηεο ΔΑΞ ΓΔΛ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη δόζεηο, αιιά νη πξσηνγελείο εγγξαθέο ησλ
αλαδξνκηθώλ. Ωο εθ ηνύηνπ ηα αλαδξνκηθά πξέπεη λα ππνινγηζηνύλ αλά
ηξίκελν, ώζηε λα εμνκνησζεί ε δηαδηθαζία ησλ δόζεσλ.

2.85.007
>

14 Πεπηεκβξίνπ 2011

Αλαδξνκηθή κείσζε Δξεπλεηηθνχ. πήξρε θάπνην πξόβιεκα ζηα
θαζαξά θαη δηνξζώζεθε.

2.85.008
>

ADPsoftware

5 Απγνχζηνπ 2011

ΡΔΑΓ. Δθ παξαδξνκήο ην αλώηαην όξην ησλ € 49.98 εθαξκόδνηαλ θαη

Μισθοδοσία 2Κ

ADPsoftware

ζηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο. Γηνξζώζεθε.
2.84.017
>

>

>

>

Λ.3986/1-7-2011/ΦΔΘ 152 (Κεζνπξόζεζκν).
 Δθαξκνγή ζηηο Γ.Θ A,F,Δ
 Αλαξηήζεθαλ ζηε ζειίδα ηεο ΔΑΞ νη θσδηθνί γηα ηηο θξαηήζεηο
απηέο. Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί θσδηθνί γηα θάζε
δηαθνξεηηθό θιάδν ηνπ ΡΞΓ. Ωο εθ ηνύηνπ πξνζηέζεθαλ 2 λένη
θσδηθνί γηα ΡΞΓ 1%. Γηα ηε θάιπςε ηνπ ΡΞΓ 1%, ινηπόλ,
έρνπκε ηηο εμήο κεηαβιεηέο :
Ππλεξγείν
Κηζζ/θέο Θαη/ζεηο Ξεξηγξαθή
A_3986TPDY
C_3986TPDY
ΡΞ-ΡΞΓΘ
A_3986TPD1
C_3986TPD1
ΡΞΓ
A_3986TPD2
C_3986TPD2
ΡΞ.ΛΞΓΓ (103/75)
Δπηπιένλ νη θξαηήζεηο απηέο ελζσκαηώλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηαζηάζεηο ηακείσλ.
ΗΘΑ. Δγθ.48/22-7-2011. Θαη’εθαξκνγή ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ
λ.3986, απμάλνληαη νη εηζθνξέο ππέξ ΝΑΔΓ θαηά 0.5% ηνπ εξγνδόηε
θαη 0.5% ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Ξεξηκέλνληαο ηελ αλάξηεζε ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΗΘΑ ώζηε λα ελεκεξώζνπκε όια ηα ΞΘ, έρνπκε ελεκεξώζεη ηα
παξαθάησ Ξ.Θ. κε ηηο απμήζεηο : 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 125, 126, 127, 128, 177,
435, 481.
ΔΑΞ. Δλεκέξσζε ησλ θσδηθώλ :
3082800 Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγύεο 2%
4013605 ΡΞΓ – Δηδ.Δηζθ. 1%
4036304 ΡΞ.ΛΞΓΓ (Ξξώελ 103/75) – Δηδ.Δηζθ. 1%
4038808 ΡΞ-ΡΞΓΘ – Δηδ.Δηζθ. 1%
4051700 Δηδηθή Δηζθνξά ππεξ ΝΑΔΓ 1%
ΗΘΑ. Α41/1 25-7-2011. Δλεκεξώζεθαλ ηα θαηώηαηα όξηα κηζζώλ θαη
εκεξνκηζζίσλ από 1/7/2011-30/6/2012.

2.84.008
>

>

24 Ηνπιίνπ 2011

Λ.3986/1-7-2011/ΦΔΘ 152 (Κεζνπξόζεζκν).
 Δθαξκνγή ζηηο Γ.Θ D,C
 Ξξνεπηινγή ησλ ζηειώλ (Ρακεία>Λ.3986) από ηελ πξνβνιή
Κηζζ/λσλ
 Ππλνδεπηηθέο εθηππώζεηο γηα ηηο 3 απηέο θξαηήζεηο

2.84.000
>

4 Απγνχζηνπ 2011

21 Ηνπιίνπ 2011

Λ.3986/1-7-2011/ΦΔΘ 152 (Κεζνπξόζεζκν). (ζε όιεο ηηο Γ.Θ)
 ΦΚ. Αιιαγή ζηηο θιίκαθεο θαη ζηα αθνξνιόγεηα
Λ.3986/1-7-2011/ΦΔΘ 152 (Κεζνπξόζεζκν) (ΓΘ Β,G)
 Δηδηθή Δηζθνξά Αιιειεγγχεο. 2% ζε όιεο ηηο απνδνρέο
(εθηόο θηλ.απόδνζεο θαη έμνδα θηλεζεο).

Μισθοδοσία 2Κ
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Δηδηθή Δηζθνξά ΡΞΓ. 1% ζε όιεο ηηο απνδνρέο (εθηόο
θηλ.απόδνζεο θαη έμνδα θηλεζεο).
Δηδηθή Δηζθνξά ππέξ ΝΑΔΓ. 1% ζε όιεο ηηο απνδνρέο (εθηόο
θηλ.απόδνζεο θαη έμνδα θηλεζεο).

Νη παξαπάλσ θξαηήζεηο παίξλνπλ ηηκέο :
0
1
>1

2.83.000
>
>

>

>

22 Καξηίνπ 2011

ΦΚ. Αλαπξνζαξκνγή ΦΚ ζύκθσλα κε ηελ ΞΝΙ 1188 / 21-12-2010

2.80.000
>
>

12 Απξηιίνπ 2011

Αιιαγή ζηελ γξακκνγξάθεζε ησλ αξρείσλ πξνϋπνινγηζκνύ γηα
θαιύηεξε δηαρείξηζε. Βιέπε νδεγίεο ζην ADPShell.
Θαηεγ.Β. Δθπαηδεπηηθή Αδεηα (X?H). Γελ ππνινγίδνηαλ ζσζηά κε ην
λ.3205/2003. Γηνξζώζεθε

2.81.000
>

14 Απξηιίνπ 2011

ΦΚ. Πηελ θαηεγνξία G ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ 15εκέξνπ ην εηζόδεκα
δελ ππνινγίδνηαλ ζσζηά (κεησκέλν εηζόδεκα κε απνηέιεζκα κεησκέλν
έσο κεδεληθό θόξν)

2.82.000
>

28 Απξηιίνπ 2011

Αηξεηνί. Νη θξαηήζεηο ηεο νξγαληθήο ζέζεο ησλ Αηξεηώλ δελ
ππνινγίδνηαλ ζσζηά ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο. Γηνξζώζεθε

2.82.001
>

8 Ηνπιίνπ 2011

Θαηεγ.F. πνινγηζκόο κεξηθήο απαζρόιεζεο κε θξαηήζεηο ζην ζύλνιν
ησλ απνδνρώλ
Θαηεγ.Α/F. Δλεξγνπνηήζεθε ν ππνινγηζκόο Ρακείνπ Ξξνλνίαο ΝΠΔ

2.82.019
>

Αλελεξγή
Δλεξγή
Ρν πνζό ηεο θξάηεζεο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν
αξηζκό, σζηε λα θαιύςνπκε ηα αλαδξνκηθά πνπ πξέπεη λα
θαηαβιεζνύλ.

7 Φεβξνπαξίνπ 2011

Αξρείν Ρξάπεδαο. Αξηζκόο κηζζ/λσλ ζην αξρείν ηξάπεδαο (Eurobank)
Ρακεία Γηθεγφξσλ. Ξξνζηέζεθαλ ηα Θιάδνο Δπηθ.Αζθ.Γηθεγ
(ΘΔΑΓ), Θιάδνο Ξξνλνηαο/γείαο Γηθεγ.Αζελψλ
ΚΡΞ. Πην 4% πξνζηέζεθαλ ηα Γηδαθηηθήο Ξξνεηνηκαζίαο (C_DP),
Δμσδηδαθηηθήο Απαζρφιεζεο (C_EDA) θαη Ξάγηα Απνδ/ζε γηα
δεκηνπξγία θαη ελεκ.βηβιηνζήθεο (C_BS) θαη αθαηξέζεθε ην Δηδηθφ
Δξεπλεηηθφ Δπίδνκα (C_ER)

Μισθοδοσία 2Κ

2.79.000
>
>
>

>

>

18 Ηαλνπαξίνπ 2011

ΗΘΑ. Ξξνζηέζεθε ππνζηήξημε γηα ηελ επηδόηεζε εξγνδόηε ζύκθσλα κε
ηελ εγθύθιην 79/2010
Δθηππψζεηο. Νηαλ ε εθηύπσζε δελ ρσξά ζηνλ εθηππσηή ηόηε ην
ΡΠΚΔΓΔ θαη ηα Γάλεηα ηππώλνληαη ζπγθεληξσηηθά. Ρελ αλάιπζε ηελ
παίξλνπκε από ηηο θαηαζηάζεηο Ρακείσλ/Γαλείσλ
Δθηππψζεηο. Αιιαμε ε εκθάληζε ηνπ Θιεηζίκαηνο θαηάζηαζεο ην
νπνίν ηώξα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο Θ.Α.Δμόδσλ/Δζόδσλ αλ ππάξρνπλ
θαηαρσξεκέλνη.

2.78.006
>

ADPsoftware

7 Γεθεκβξίνπ 2010

πνινγηζκνί. Ξξνζηέζεθαλ νη ππνινγηζκνί Ρ?3 γηα κηζζνδνζία
πξνθαηαβνιήο (ην πνζό ηεο πξνθ/ιήο εκθαληδεηαη ζην Α’15ήκεξν) θαη
T?4 γηα εθθαζάξηζε κηζζνδνζίαο κε πξνθαηαβνιή, ζηηο ΓΘ D / G. Νη
κηζζνδνζίεο απηέο πξνζηέζεθαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αληίζηνηρεο
PeriodTypes 12 θαη 13 ηεο ΔΑΞ.
Δθηχπσζε ΚΘ > Γηάθνξα > Γεκηνπξγία Ππγθεληξσηηθψλ
Δγγξαθψλ. Νηαλ ζε κία ΚΘ ππάξρνπλ πνιιέο εγγξαθέο ζε έλα ή
πεξηζζόηεξα άηνκα, κε απηή ηελ εξγαζία δεκηνπξγνύκε έλα λέν αξρείν
ζπγθεληξώλνληαο ηηο πνιιαπιέο εγγξαθέο ζε κία.
Αλαδξνκηθά ΡΔΑΓ ΡΑΓΘ Βαξέα. Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Λ.3863/2010 ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ππάιιεινη πνπ απαζρνινύληαη ζηε
ζπγθνκηδή, απνθνκηδή, κεηαθνξά, δηαινγή, επηζηαζία, θαηαζηξνθή
απνξξηκάησλ θ.ά., ππάγνληαη ζε θαζεζηώο Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ
Δπαγγεικάησλ θαη ζηνλ θνξέα ηεο επηθνπξηθήο ηνπο αζθάιηζεο, δειαδή ζην
ηνκέα ΡΑΓΘ ηνπ ΡΔΑΓ. Κε ηελ ελ ιόγσ ξύζκηζε, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα
ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ από ηνλ θνξέα επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο ηνπ κε ηηο ίδηεο εηδηθέο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ θύξηνπ
θνξέα. Γηα λα ππάξμεη απηή ε δπλαηόηεηα πξέπεη νη εκπιεθόκελνη
κηζζνδνηνύκελνη λα αξρηζνπλ λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο θαλνληθά θαη
αλαδξνκηθά από 15-7-2010.

2.77.000
>
>

>
>

26 Νθησβξίνπ 2010

πνινγηζκνί. Ρν αξρείν παξακέηξσλ ππνινγηζκνύ, δηαγξάθεηαη όηαλ
δηαγξάθεηαη θαη ην αξρείν, ώζηε αλ ππνινγηζζεί κηζζνδνζία κε ίδην
θσδηθφ λα κελ «ζπκάηαη» ηηο πξνεγνύκελεο ξπζκίζεηο.
Κεηξψα>Ιίζηα Κηζζ/θψλ Θαηαζηαζεσλ>Ξξνβνιή. Πηελ επηινγή
ΗΘΑ (παηώληαο Alt+F8) έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμνπκε ηνλ ΘΑΓ
αλεμάξηεηα από ηηο άιιεο παξακέηξνπο (Θσδ.Δηδηθόηεηαο θαη Ξαθέηνπ
Θάιπςεο).
Βνεζεηηθά > Γηαρ/ζε Ξιεξσκψλ. Αιιαμε ιίγν ν ηξόπνο εηζαγσγήο
πιεξσκώλ από ην παιαηό ζύζηεκα ζην λέν.
Δμνδα Θηλεζεο ΝΡΑ. Ρν πνζό ηνπ ππνινγηζκνύ απνζεθεύεηαη πιένλ

Μισθοδοσία 2Κ

>
>

ζηελ κεηαβιεηή C_EXODKIN θαη όρη ζηελ C_APOZHMI.
Δμνδα Ξαξάζηαζεο Γεκάξρσλ. Ρν πνζό ηνπ ππνινγηζκνύ
απνζεθεύεηαη πιένλ ζηελ κεηαβιεηή C_BAS_EP θαη όρη ζηελ C_BAS.
ΡΔΑΓ-ΡΑΓΘ ΒΑΟΔΑ. Πηελ θαηεγνξία Β πξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο
ηεο θξάηεζεο ππέξ ΡΔΑΓ-ΡΑΓΘ (λ.3863/15.7.2010) γηα απηνύο πνπ
έρνπλ εληαρζεί ζηα Βαξέα θαη πιεξώλνπλ ήδε ην 4.3% ππέξ ζύληαμεο.
Ρα πνζνζηά είλαη 0.75% ν Δξγνδόηεο θαη 1.25% ν Αζθαιηζκέλνο.

2.76.004
>
>

>
>
>
>

>

16 Πεπηεκβξίνπ 2010

Θαηεγ.A. Ξξνζηέζεθε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ππέξ ζύληαμεο ην
επίδνκα Βηβιίσλ-Ππλεδξίσλ.
Θαηεγ.D. Ρν επίδνκα ηέθλσλ αζξνηδόηαλ ζην C_BASD θαη όρη ζην
C_OIKOGD κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ζην βαζηθό ζηα ζηαηηζηηθά.
Θαηεγ.Β. Λένη Αζθαιηζκέλνη. Ρν επίδνκα ζέζεο πξνζηίζεην δύν θνξέο
ζηε βάζε ηνπ ππέξ ζύληαμεο.

2.74.008
>

24 Πεπηεκβξίνπ 2010

Θαηεγ.A,B,E,G. Πηνλ ππνινγηζκό ησλ αλαδξνκηθώλ παιαηνηέξσλ
εηώλ, ηα δώξα θαη ην επίδνκα αδείαο ππνινγηδόηαλ κεησκέλν θαηά 30%.
Γηνξζώζεθε
Θαηεγ.Ε. Δλεξγνπνηήζεθε ε επηδόηεζε εξγνδόηε γηα ην ΗΘΑ

2.74.019
>

5 Νθησβξίνπ 2010

Θαηεγ.D. Δλεξγνπνίεζε ΚΡΞ 1% ζηηο ππεξσξίεο πνπ ππνινγίδνληαη
καδί κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία. Ξξνϋπόζεζε A_MTPY=0 (ζπλήζσο ερεη
ηηκή 2)
Θαηεγ.G. Γηνξζώζεθε έλα πξόβιεκα ζηνλ ππνινγηζκό ηεο Δθπ/θήο
Αδεηαο.
Θαηεγ.B. Ξξνζηέζεθε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ Γηαρεηξηζηηθνχ
επηδφκαηνο (X?0) ε δπλαηόηεηα γηα ππνινγηζκό κε εκέξεο
(A_APOZDAYS).
Θαζνιηθφ. Ξξνζηέζεθε πξνβνιή «Ρξάπεδα γηα ΗΒΑΛ» κε ηα ζηνηρεία
πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμαγσγή ζε Excel ηνπ θαζνιηθνύ γηα
ζπκπιήξσζε από ηελ ηξάπεδα ησλ ΗΒΑΛ.
Νξηζηηθή ΦΚ. Νη απνδνρέο παξειζόλησλ εηώλ εκθαλίδνληαη ζηελ
νξηζηηθή ζε μερσξηζηή γξακκή κε θσδηθό 12.

2.75.000
>

6 Νθησβξίνπ 2010

Θαηεγ.E. Γηόξζσζε ππνινγηζκνύ ΡΔΑΣ.
ΗΘΑ. Πην Ρ.Α.= 6 (Δπίδνκα Ηζνινγηζκνύ) ελεξγνπνηήζεθε ε Ξεξίνδνο
Από – Δσο.

2.76.000
>

ADPsoftware

6 Πεπηεκβξίνπ 2010

Θαηεγ.G Ξξνζηέζεθαλ ηα ζρεηηθά πεδία (A_SEIZURP, A_SEIZURL,
C_SEIZURE) γηα παξαθξάηεζε ιόγσ θαηάζρεζεο.

Μισθοδοσία 2Κ

2.74.000
>

>
>

>
>
>

>
>

25 Ηνπλίνπ 2010

Δθθαζαξηζηηθά ζεκείσκαηα. Ξξνζηέζεθε ζηελ επηθεθαιίδα ν Δληαίνο
Θσδηθόο Κηζζνδνζίαο (ΔΘΚ).
Θαηεγνξία D. Κε ηηο αιιαγέο ζηελ έθδνζε 2.27.63 απνξξπζκίζηεθε ν
ππνινγηζκόο απνδεκίσζεο αδείαο. Γηνξζώζεθε
Θαηεγνξία B. Κε ηηο αιιαγέο ζηελ έθδνζε 2.27.63 απνξξπζκίζηεθε ν
ππνινγηζκόο ππέξ ζύληαμεο ζην πνζό ησλ 140,80 €. Γηνξζώζεθε
Θαηεγνξία G. Ξξνζηέζεθε ππνινγηζκόο Δπηδφκαηνο Γηαρεηξηζηηθψλ
Ιαζψλ κε θσδηθό Σ?1. Δπεξεάδεηαη από ηηο εκέξεο εξγαζίαο (A_DAYS
/ 30).

2.72.063
>

28 Ηνπιίνπ 2010

Γηαρείξηζε Ρακείσλ. Ν αξηζκόο set ζηηο ΑΞΓ ΗΘΑ έγηλε 3ςήθηνο
Αλαδξνκηθά. Κε ζρεηηθή ξύζκηζε, ζηα ζηνηρεία ζπλεξγείνπ, ειέγρεηαη
ε δπλαηόηεηα, ώζηε νη ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο αλαδξνκηθώλ λα
αλαιύνληαη θαη απηέο αλά κήλα. Απηή είλαη απαίηεζε ηνπ ΡΠΚΔΓΔ αιιά
θαη ηεο ΔΑΞ (Δληαίαο Αξρήο Ξιεξσκώλ).
ΡΠΚΔΓΔ : Ζιεθηξνληθή ππνβνιή. πνζηεξίδνληαη πιένλ πνιιαπιέο
εγγξαθέο αλαδξνκηθώλ
Θαηεγ.Α,Β,F Ξξνζηέζεθαλ ηα ζρεηηθά πεδία (A_SEIZURP, A_SEIZURL,
C_SEIZURE) γηα παξαθξάηεζε ιόγσ θαηάζρεζεο.

2.72.072
>

3 Πεπηεκβξίνπ 2010

Πηαηηζηηθά πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ.
Ξξνζζήθε ζρεηηθώλ πεδίσλ (34-36) ζηα γεληθά ζηνηρεία
νκάδαο/ζπλεξγείνπ θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Κηζζ/λνπ (A_CCEC,
A_CCWS1, A_CCWS2). Δλεκεξώλνληαο ηα πεδία απηά θαη ζε ζπλδπαζκό
κε ζρεηηθή εξγαζία ζην ADPShell κπνξνύκε λα βγάινπκε εύθνια θαη
γξήγνξα ηα ζηαηηζηηθά πνπ δεηάεη ην .Ν. θαζώο επίζεο θαη άιια.
Δρεη πξνζηεζεί επίζεο ζηε δηαρείξηζε κεηξώνπ, ζηελ επηινγή
ελεκέξσζεο κηζζ.θαηαζηάζεσλ (Alt+f8), δπλαηόηεηα πξνζζήθεο ηεο
πιεξνθνξίαο θ.θ. ζε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ ππνινγηζηεί ζε
πξνγελέζηεξε ρξνληθή ζηηγκή, πξηλ ελεξγνπνηεζεί ην ζύζηεκα απηό.
Δπίζεο πξνζηέζεθε ε εξγαζία ηεο καδηθήο αλαλέσζεο ησλ
κηζζ.θαη/ζεσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζεη ζηαηηζηηθώλ. Ζ δηαρείξηζε ζεηο
ζηαηηζηηθώλ γίλεηαη από ηελ δηαρείξηζε Κεηξώνπ, κέζα από ην
ADPShell.

2.73.000
>
>

ADPsoftware

21 Ηνπλίνπ 2010

Ραθηηθή Κηζζνδνζία – Δπηδφκαηα. πνινγηζκόο ζύκθσλα κε ηηο
ηειεπηαίεο αιιαγέο ηόζν ζηηο απνδνρέο, όζν θαη ζην ηξόπν
ππνινγηζκνύ ηνπ ΦΚ.
Αλαδξνκηθά. Πηα αλαδξνκηθά ηύπνπ D πξνζηέζεθαλ ηα πεδία C_MDT,
C_CRDATE, C_TMHMA
Αλαδξνκηθά. Νη ηαθηηθέο απνδνρέο, ζηελ αλάιπζε δηαθνξάο,

Μισθοδοσία 2Κ

>

ππνινγίδνληαη αλά κήλα. Θα επεθηαζεί θαη ζην ζπγθεληξσηηθό
Δηζνδεκαηηθή Ξνιηηηθή. Φνξνιόγεζε ηε Θαη’απνθνπή Κεληαίαο
Απνδεκίσζεο (C_KAMNAPZ) κε 20%.

2.72.013
>
>

>
>
>

>
>

>

26 Κατνπ 2010

ΦΚ. Ρξνπνπνηήζεθε ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο
ζύκθσλα κε ηε ζπλάξηεζε :
[Δηήζην Δηζόδεκα] = ([Ππλνιν Απνδνρώλ]-[Πύλνιν Θξαηήζεσλ]) * 12
ΦΚ. Ρξνπνπνηήζεθε ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ ΦΚ ζηα Γώξα θαη
ζην Δπίδνκα Αδείαο.
ΦΚ. πνινγηζκόο ηνπ θόξνπ ησλ αηξεηώλ ζύκθσλα κε ηελ θιηκαθα
ΡΠΚΔΓΔ. Δλεξγνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ κεηαβιεηώλ A_TSM50ON
(από) θαη A_TSM50OFF ( έσο ) ε κείσζε θαηά 50% ησλ εηζθνξώλ
αζθαιηζκέλνπ, γηα ην θιάδν ζχληαμεο θαη ηελ εηδηθή πξνζαχμεζε,
γηα ηνπο 12 πξώηνπο κήλεο πνπ έπνληαη εθείλνπ ηεο γέλλεζεο ηνπ
παηδηνύ ζηηο γπλαίθεο εθείλεο πνπ έρνπλ γελλήζεη. (Λόκνο
3655/3.4.2008)
ΡΠΚΔΓΔ (ειεθηξνληθφ αξρείν). Πηηο ζπκςεθηζηηθέο εγγξαθέο ην
ζχλνιν απνδνρψλ παξέκελε αξλεηηθό θαη σο εθ ηνύηνπ ην αξρείν δελ
κπνξνύζε λα ππνβιεζεί.
Δηζνδεκαηηθή πνιηηηθή. Ππκπεξηιήθζεθε ε λέα κείσζε 8% ζηα
επηδόκαηα.

2.71.000
>

27 Κατνπ 2010

ΦΚ. Πηηο θαηεγνξίεο G θαη Ε ην εηζόδεκα δελ ππνινγίδνηαλ ζσζηά.

2.72.000
>

9 Ηνπλίνπ 2010

Δπίδνκα Αδείαο 2010. Φηηάρηεθε ν λένο ππνινγηζκόο γηα ηελ Γ.Θ. Α,
θαη γηα ην Κηζζνιφγην 3205

2.72.004
>

9 Ηνπλίνπ 2010

Δπίδνκα Αδείαο 2010. Φηηάρηεθε ν λένο ππνινγηζκόο γηα ηελ Γ.Θ. Α,
θαη γηα ην Κηζζνιφγην 2470 εθπ/θψλ ΡΔΗ/Γηθαζηηθψλ
ΦΚ. Ρξνπνπνηήζεθε, εθ λένπ, ώζηε λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηελ
δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην, ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ ΦΚ ζηε Ραθηηθή
Κηζζνδνζία, ζηα Γώξα θαη ζην Δπίδνκα Αδείαο. Γ.Θ.Α κόλν.

2.72.011
>

ADPsoftware

19 Κατνπ 2010

Ζ Δθδνζε απηή ππνζηεξίδεη ην ADP DOS Payroll Shell, έλα
παξαζπξηθό πεξηβάιινλ ην νπνίν πεξηθιείεη ηελ εθαξκνγή απηή θαη
άιιεο εθαξκνγέο ππνζηήξημεο παξαζπξηθέο. Ξεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
ζα βξείηε ζε ζρεηηθό θείκελν.
Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 2010. Δλζσκαηώζεθαλ νη λένη ζπληειεζηέο
θνξνπ.

Μισθοδοσία 2Κ

ADPsoftware

2.62 (000.013)

4 Κατνπ 2010

>

Αξλεηηθά Αλαδξνκηθά Δηζνδεκαηηθήο Ξνιηηηθήο 2010. Θαηεγ.Β
Γελ ππνινγίδνηαλ αξλεηηθό ΚΡΞ θαη ζην ΡΞΓ ζπκπεξηιακβαλόηαλ
ην επίδνκα ζέζεο.

2.62 (000.001)
>
>

ΑΞΓ ΗΘΑ. Ξξνζηέζεθε έιεγρνο γηα ην ΑΚΘΑ
Θαζνιηθφ. Ξξνζηέζεθε πεδίν – Ιάζε ηακείσλ (A_TAMERROR) – ην
νπνίν ελεξγνπνηείηαη όηαλ θάπνηνο κηζζνδνηνύκελνο εκθαλίζεη ιάζε
ζηελ επεμεξγαζία, πξνο ην παξόλ ηεο ΑΞΓ. Κέζα από ην ζρεηηθό
θίιηξν (Ιάζε Ρακείσλ) κέζα από ηελ δηαρείξηζε Θαζνιηθνύ κπνξνύκε
λα δνύκε θαη λα δηνξζώζνπκε απηνύο πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ιάζε.

2.61 (000.081)
>
>

12 Απξηιίνπ 2010

Γηόξζσζε πνζώλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ (θαηεγ. B/G)
πνινγηζκόο Δμφδσλ θίλεζεο εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ κε θξαηήζεηο θαη
θόξν 20% (X?M)

2.61 (000.001)
>

13 Απξηιίνπ 2010

Διεγρνο αξλεηηθψλ πνζψλ ζηα θιεηζίκαηα - εληάικαηα
Αλαδξνκηθά (αξλεηηθά) εμφδσλ θίλεζεο

2.61 (000.018)
>
>

14 Απξηιίνπ 2010

Γελ.Θαη.Α. Αξλεηηθά Αλαδξνκηθά Δηζνδεκαηηθήο Ξνιηηηθήο 2010
Ν πνινγηζκόο γίλεηαη κε C41. Ρελ Κηζζ.Θαηάζηαζε ηελ εθηππώλνπκε
κε ππνζύλνια γηα λα καο εκθαλίζεη ην ζπλνιηθό πνζό ηνπ θάζε
κηζζ/λνπ.
Από ηελ επηινγή Γηάθνξα > Ππγθεληξσηηθέο Δγγξαθέο παξάγνληαη
ηόζα αξρεία C42# ( # : ν αξηζκόο ηεο δόζεο) όζεο είλαη νη δόζεηο, νη
νπνίεο ππνινγίδνληαη απηόκαηα.

2.61 (000.019)
>
>

22 Απξηιίνπ 2010

Αξλεηηθά Αλαδξνκηθά Δηζνδεκαηηθήο Ξνιηηηθήο 2010
Ξξνζηέζεθε θαη ν ππνινγηζκόο γηα ηηο θαηεγνξίεο Β Δ G

2.61 (000.030)
>

27 Απξηιίνπ 2010

Αξλεηηθά Αλαδξνκηθά Δηζνδεκαηηθήο Ξνιηηηθήο 2010
Ρν επίδνκα ζέζεο δελ επεξέαδε ην ππέξ ζχληαμεο. Γηνξζώζεθε
Γεκηνπξγία αξρείσλ δφζεσλ αξλεηηθψλ αλαδξνκηθψλ γηα
ελζσκάησζε κε ηα αξρεία ηαθηηθήο κηζζνδνζίαο

2.61 (000.070)
>

28 Απξηιίνπ 2010

19 Καξηίνπ 2010

Δηζνδεκαηηθή Ξνιηηηθή 2010.
πνινγηζκόο Ραθηηθήο Κηζζνδνζίαο κε κεησκέλα επηδόκαηα.

Μισθοδοσία 2Κ

ADPsoftware

2.58 - 2.60
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Δηζνδεκαηηθή Ξνιηηηθή 2010.
πνινγηζκόο ησλ Γψξσλ Ξάζρα/Σξηζηνπγέλλσλ θαη Δπηδφκαηνο
αδείαο κε 30% κείσζε
Διεγρνο Γηπιψλ ΑΦΚ ζην ΘΔΞΝ
Θαζνιηθό. Ξξνζηέζεθε ηαμηλόκεζε θαηά εκεξνκελία εηζαγσγήο ζην
Θαζνιηθφ (A_INSDATE)
Λέα Γξακκνγξάθεζε ΡΠΚΔΓΔ
ADPMistAgent. Ξξνζαξκνγή ζην λέν ηξόπν ππνβνιήο αξρείνπ
ΡΠΚΔΓΔ
Ξαξάκεηξνη Σξήζηε. Δπηινγή δπλαηόηεηαο δηαηήξεζεο ζηειώλ, όηαλ
θάλνπκε επηινγέο ζην Browser ησλ Κηζζ/λσλ
Αξρεηνζέηεζε ΑΞΓ (ππό θαηαζθεπή)
D2WPrin3. Λέα έθδνζε
Δμαγσγή ζε Excel ηεο Ππγθεληξσηηθήο ΦΚ κε φια ηα ζηνηρεία
ησλ Κηζζ/λσλ.
Αξρείν Απεξγηψλ, Αδηθ.Απνπζηψλ (ππν θαηαζθεπή)
Αλάιπζε ΗΘΑ. Πηα Κεηξψα, αλάιπζε ΠΔΡ αλά κήλα
Ξξνζηέζεθε ην 4PLUSEA γηα λα ειέγρεη ηελ πξνζαχμεζε ζην
Δηδηθήο Απαζρφιεζεο.
Γηφξζσζε ηεο άζξνηζεο ηνπ C_0824A
Πηα δηθαζηηθά (Σ?4) ηεο ΓΘ (D) ελεξγνπνηήζεθε ε θξαηεζε ΗΘΑ
Πηελ ΓΘ (G) ην επίδνκα πιεξνθνξηθήο δελ εκθαλίδνηαλ ζσζηά.
Ξξνζηέζεθε ζηηο ππεξσξίεο ηεο ΓΘ (D)
Ξαξαθξάηεζε Ππιιφγνπ θαη ζηα Δμνδα Θίλεζεο (B D G)

2.57 (000.000)
>
>
>
>
>
>
>
>

23 Πεπηεκβξίνπ 2009

Δμαγνξά Βαξέσλ / Αλζπγηεηλψλ. Ξξνζηέζεθαλ πεδία
(A_0824XP/L) κε ην νπνίν κπνξνύκε λα θάλνπκε κεληαία θξάηεζε
ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ γηα όζν δηάζηεκα ρξεηαζηεί.
ΡΔΑΞΔΟΡ. Κεηνλνκάζηεθε ζε ΡΑΡΔΘΩ θαη πξνζηέζεθε θαη Γάλεην
ΡΑΡΔΘΩ.
Δπίδνκα Ξιεξνθνξηθήο. Ρν επίδνκα πιεξνθνξηθήο, όπσο θαη ηα
Θίλεηξν Απόδνζεο θαη Δηδηθήο Απαζρόιεζεο, ππνινγίδεηαη βάζεη εκεξώλ
εξγαζίαο.
ΑΞΓ ΗΘΑ. Δθηύπσζε βεβαηώζεσλ εξγνδόηε κε επηινγή απν Θαζνιηθό
Αξρείν Νηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ. Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα ηεο
επηινγήο κηζζ/λσλ ζην Θαζνιηθό από :
Αξρεία > Γηάθνξα > Δξγαζίεο Θαζνιηθνύ > Δπηινγή ζην Θαζνιηθό
πνινγηζκνί. πνινγηζκόο Ζκεξώλ Δπηδόκαηνο θαη Απνδεκίσζεο
Αδείαο (D/G)
Θαηεγ Β. Ρξίκελεο απνδνρέο ζηηο θξαηήζεηο
Δλνπνηήζεηο Αξρείσλ. Jointmp.scr

Μισθοδοσία 2Κ
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2.56 (000.001)
20 Ηνπλίνπ 2009
>
πεξσξίεο Ζκεξνκηζζίσλ (θαηεγ.D). Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαηά
ηελ επηινγή παξακέηξσλ λα θαζνξηζηεί γηα πνηέο θαηεγνξίεο
σξώλ/πνζώλ ζα γίλεη ππνινγηζκόο.
>
πεξσξίεο λ.3205. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαηά ηελ επηινγή
παξακέηξσλ λα θαζνξηζηεί γηα πνηέο θαηεγνξίεο σξώλ/πνζώλ ζα γίλεη
ππνινγηζκόο.
>
Ξξνζζήθε λένπ Κηζζ/λνπ. Απινπνηήζεθε ε δηαδηθαζία.
>
Δηζνδεκαηηθή Ξνιηηηθή 2009. Δλεξγνπνηήζεθε ε «Σνξήγεζε Δθάπαμ
πνζνύ έθηαθηεο νηθνλνκηθήο παξνρήο γηα ην έηνο 2009» (ΦΔΘ Β’/860/75-2009) γηα ηηο θαηεγνξίεο A. Ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε ζπλεξγεία ηνπ
2008, θαη θσδηθό κηζζνδνζίαο C40.
>
Πηήιε πνγξαθήο ζηηο Δθηππψζεηο.
Διέγρεηαη από ηνπο ππνινγηζκνύο
>
Θαζαξφ ζε Γξαρκέο. Θαηαξγήζεθε
>
Δλνπνηήζεηο. Κεηξώσλ θαη Θαηαζηάζεσλ ζε εληαίν αξρείν.
>
ΚΡΞ. Ξξνζηέζεθε ην πεδίν ΚΡΞ 1% ώζηε λα μερσξίδνληαη ηα
πνζά γηα ην ΚΡΞ από απηά γηα ην ίδην ηακείν, αιιά κε 1%
2.55 (000.003)
>

Δηζνδεκαηηθή Ξνιηηηθή 2009.
Πηελ Γελ.Θαηεγ. D ν ππνινγηζκόο ηνπ κηζζνύ γηλόηαλ κε 26 εκέξεο
(ζύκθσλα κε ην Γ.Δ.Λ.). Βγήθε όκσο κηα δηεπθξηληζηηθή από ην
Γελ.Ινγηζηήξην πνπ ην θαζνξίδεη ζε 25 εκέξεο.
Δπεηδή ε κηζζνδνζία ππνινγίδεηαη κε ζπλεξγεία ηνπ 2008, εκθάληδε
ζηελ εθηύπσζε ηεο Κηζζ.Θαη/ζεο Νηθνλ.Δηνο 2008. Γηνξζσζεθε.

2.55 (000.000)
>

>
>

26 Καίνπ 2009

Δηζνδεκαηηθή Ξνιηηηθή 2009. Δλεξγνπνηήζεθε ε «Σνξήγεζε Δθάπαμ
πνζνύ έθηαθηεο νηθνλνκηθήο παξνρήο γηα ην έηνο 2009» (ΦΔΘ Β’/860/75-2009) γηα ηηο θαηεγνξίεο B, D, G. Ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε ζπλεξγεία
ηνπ 2008, θαη θσδηθό κηζζνδνζίαο C40.

2.54 (000.002)
>
>

27 Καίνπ 2009

11 Καίνπ 2009

Αλίρλεπζε Κηζζ/λσλ. Γελ έθαλε ζσζηή αλίρλεπζε. Γηνξζώζεθε
Θαηεγ.C. Δλεξγνπνηήζεθε ην Σαξηφζεκν, αλεμάξηεηα από ηελ
επηινγή ησλ παξακέηξσλ κηζζνδνζίαο. Δάλ δελ ζέινπκε ηελ
παξαθξάηεζε ραξηνζήκνπ ην απελεξγνπνηνύκε από ην αληίζηνηρν πεδίν
ζηνλ κηζζνδνηνύκελν (A_XART)
Θαηεγ.C. Πε πεξίπησζε πνπ επηζπκνύκε λα ππνινγίδνπκε ζε μερσξηζηή
θαηάζηαζε ηελ πξνζαύμεζε 20% ζηηο απνδνρέο ησλ αηξεηώλ,
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κηζζνδνζία κε θσδηθό X?2.
Θαηεγ.C. Ξξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο Απνδ/ζεο ζπκκεηνρήο ζε
ζπλεδξηάζεηο Γ.Π. κε θσδηθό X?4. To ζύλνιν ησλ απνδνρώλ
ππνινγίδεηαη από ηνλ αξηζκφ ζπλεδξηάζεσλ (Α_DSNUM) θαη ηελ
απνδεκίσζε αλά ζπλεδξίαζε (A_DSVPS).

Μισθοδοσία 2Κ
>
>

>
>

Θαηεγ.Β. Πηα αλαδξνκηθά, ζηελ αλαινγία επηδνκάησλ δελ
ππνινγηδόηαλ ην ΡΔΑΓ/ΡΑΓΘ.
Νκαδ.Δθηππψζεηο. Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ζηνλ
πξνεπηιεγκέλν εθηππσηή windows, κε παξάκεηξν #W. Ξξνο ην
παξόλ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο εθηππσηή (όπσο γίλεηαη κε
ηνπο εθηππσηέο αθίδσλ), αιιά ζε ζπλδπζκό κε ηνλ PDFCreator θαη
ηελ επηινγή Wait-Collect κπνξνύκε λα θηηάμνπκε έλα αξρείν κε όιεο
ηηο εθηππώζεηο.
Γηαρείξηζε Ξηλάθσλ. (Ξαξάκεηξνη > Ξίλαθεο > Ξίλαθεο Γεληθνί)
Κπνξνύκε πιένλ (επηηέινπο...) λα θάλνπκε αλίρλεπζε κε F8 θαη Alt+F8
Αλαδξνκηθά. Ξξνζηέζεθε ην πεδίν ΡΚΖΚΑ (Α_ΡΚΖΚΑ) θαη ζηα
αλαδξνκηθά.

2.53 (001.000)
>
>

>
>
>
>

>

>

27 Καξηίνπ 2009

Θαηεγ.G. Δθπαηδεπηηθή Αδεηα (X?H). Γελ ππνινγίδνηαλ ζσζηά κε ην
λ.3205/2003. Γηνξζώζεθε
πνινγηζκνί. Γηαρσξίζηεθαλ νη πνιιαπινί από ηνπο απινύο
ππνινγηζκνύο θαη επηπιένλ κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ παξακέηξσλ
ππνινγηζκνύ εθηειείηαη θαη ν ππνινγηζκόο.

2.53 (000.000)
>

ADPsoftware

23 Καξηίνπ 2009

Θαηεγ.Β. Πηα αλαδξνκηθά ε θξάηεζε ΡΞΓ ΛΞΓΓ ππνινγηδόηαλ 2
θνξέο (4%+4%). Γηνξζώζεθε
Θαηεγ.Β. Πηα αλαδξνκηθά ε θξάηεζε πέξ Πχληαμεο (0824)
παιαηψλ αζθαιηζκέλσλ ππνινγηδόηαλ ιάζνο όηαλ είρακε αλαδξνκηθά
Δπηδ.Θέζεο. Γηνξζώζεθε
Δηδ.Απαζρφιεζεο ΝΡΑ. Ξξνζηέζεθε ν θσδηθόο 4 o νπνίνο είλαη ν
θσδ.3 πξνζαπμεκέλνο θαηά 30%
Δμνδα Θίλεζεο ΝΡΑ. Ξξνζηέζεθε ν θσδηθόο 8 o νπνίνο είλαη ν θσδ.1
πξνζαπμεκέλνο θαηά 30%
Θαηεγ.D. Ξξνζηέζεθαλ νη θσδηθνί ππνινγζηζκνύ X?G θαη X?J γηα
ππνινγηζκό Απνδ/ζεο Πχληαμεο θαη Δθάπαμ Λ.103/75 αληίζηνηρα.
Νη θσδηθνί απηνί αθνξνύλ αθνξνινγεηα κε δηαθνξεηηθό λόκν
απαιιαγήο ν θαζέλαο.
Θαηεγ.Β. Ξξνζηέζεθε ν θσδηθόο ππνινγζηζκνύ X?J γηα ππνινγηζκό
Δθάπαμ Λ.103/75. Ν θσδηθόο απηόο αθνξά αθνξνινγεηα κε
δηαθνξεηηθό λόκν απαιιαγήο από ηελ Απνδεκίσζε Πύληαμεο (X?G)
γηαπηό θαη ην μερσξίδνπκε.
Κεηξψα/Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Δπαλήιζε ε δπλαηόηεηα ηεο έθδνζεο
βεβαηώζεσλ εθνξίαο από βνεζεηηθό κεηξών, κηα δπλαηόηεηα ε νπνία
καο δηεπθνιύλεη όηαλ ζέινπκε λα βγάινπκε γξήγνξα βεβαηώζεηο νη
νπνίεο δελ εληάζζνληαη ζην γεληθώηεξν ζύλνιν ησλ βεβαηώζεσλ ηνπ
θνξέα.

2.52 (000.036)
>

Θαηεγ.Β. Κεηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ ΡΑΓΘ ζε ΡΞΓ/ΡΑΓΘ θαη

Μισθοδοσία 2Κ

ADPsoftware

ΡΔΑΓ/ΡΑΓΘ πξνέθπςε ε αλάγθε, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ησλ ηακείσλ, ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ εηζθνξώλ ζε μερσξηζηέο ζηήιεο
αλάινγα κε ην αζθαιηζηηθό θαζεζηώο ησλ κηζζ/λσλ (παιαηνί-λένη).
Ξξνζηέζεθαλ ινηπόλ νη ζρεηηθέο ζηήιεο θαη νη ππνινγηζκνί απν εδώ θαη
πέξα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηα λέα δεδνκέλα. Ζ αλάιπζε
εληάικαηνο έρεη επίζεο ιάβεη ππόςε ηεο ηελ αιιαγή απηή. Ωο εθ
ηνύηνπ νη παιαηώηεξεο κηζζ/θέο θαηαζηάζεηο γηα λα ηππσζνύλ ζσζηά
πξέπεη λα ελζσκαηώζνπλ ηηο θαηλνύξγηεο ζηήιεο. Απηό γίλεηαη κέζα από
ηα Κεηξψα > Ιίζηα Κηζζ/θψλ Θαηαζηάζεσλ > Ξξνβνιή κε ην
πάηεκα ησλ Alt+F8 θαη επηινγή ΡΑΓΘ->ΡΞΓ/ΡΔΑΓ.
2.52 (000.022)
>

Θαηεγ.Β. Δθπαηδεπηηθή Αδεηα (X?H). To ΡΞΓ/ΡΑΓΘ δελ
ππνινγίδνηαλ ζσζηά. Γηνξζώζεθε.

2.52 (000.019)
>

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο. Νη ζπληειεζηέο 27% θαη 37%
δηακνξθώζεθαλ ζε 25% θαη 35% αληίζηνηρα.

2.52 (000.014)
>

Θαηεγ.Β. Ρν ΡΑΓΘ ζπγρσλεύηεθε ζηα ΡΞΓ θαη ΡΔΑΓ.

2.52 (000.000)
>

Ρν C_140 ζην Γ.Σξηζη. αλαινγηθά ?

2.51 (000.048)
>
>
>

2 Γεθεκβξίνπ 2008

Mist Agent. Λέα έθδνζε, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηαπηόρξνλα πνιιέο
εγθαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο ζε έλα ζηαζκό εξγαζίαο.
Θαηεγ.Α. Ξξνζηέζεθε ην κεηλνηηθφ επίδνκα.
ΡΓΘ. Ξξνζηέζεθε ν θσδηθόο 3 (4.55%) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΔΓΓ

2.51 (000.013)
>

12 Γεθεκβξίνπ 2008

28 Νθησβξίνπ 2008

ΗΘΑ ΑΞΓ. Αληηκεησπίζηεθε ε κεηάβαζε ηνπ ΡΑΜ αζζελείαο ζην
ΗΘΑ-ΔΡΑΚ κε δηπιό παθέην θαη ππνινγηζκό ζην Πχλνιν Απνδνρψλ θαη
όρη ζην Βαζηθφ Κηζζφ όπσο ήηαλ κέρξη ηώξα ηα 2πιά παθέηα
θάιπςεο. To ΡΑΜ έγηλε ΡΑΞΗΡ

2.51 (000.006)
>

Θαηεγ.G. Πηα αλαδξνκηθά εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο ε δηαθνξά ηνπ
θηλήηξνπ απφδνζεο ζηνπο έρνληεο κεξηθή απαζρφιεζε έβγαηλε
ζεηηθή, ελώ ην ζσζηό είλαη λα βγαίλεη αξλεηηθή. Γηνξζώζεθε

2.51 (000.002)
>

8 Πεπηεκβξίνπ 2008

Κηζζνιφγην λ 3205. Ξξνζηέζεθαλ νη βαζηθνί κηζζνί ηεο δεύηεξεο

Μισθοδοσία 2Κ

>

δόζεο απμήζεσλ γηα ην 2008 γηα ηνπο Δηδηθνχο Γξακκαηείο
Θαηεγ.G Πηα αλαδξνκηθά δελ ππνινγίδνηαλ ζσζηά ην Δηδηθήο
Απαζρόιεζεο ζην Γηθαηνύηαη θαη ζην Διαβε. Απηό δελ επεξέαδε ηνλ
ηειηθό ππνινγηζκό αιιά δελ είηαλ ζσζηό από άπνςε εκθάληζεο.

2.51 (000.001)
>
>
>
>

>

>

>

10 Ηνπλίνπ 2008

Δηζνδεκαηηθή Ξνιηηηθή 2008. Ρν πεδίν C_BASD δελ ππνινγηδόηαλ
ζσζηά. Δπίζεο ην ΡΞΓ ΛΞΓΓ δελ ππνινγίδνηαλ ζηα επηδόκαηα.
Θαηεγνξία Α. Πηηο απνδεκηώζεηο (Σ?6) γηλόληνπζηαλ κόλν θξαηήζεηο
ΘΡ θαη όρη θαη ησλ ππόινηπσλ θιάδσλ ηνπ ΡΠΚΔΓΔ

2.48 (000.009)
>

14 Ηνπιίνπ 2008

Θαηεγνξία Α. Απνδεκίσζε Αδείαο Θεξηλψλ Γηαθνπψλ. Ξξνζηέζεθε
ζηνλ ππνινγηζκό ην Γηδαθηηθήο Ξξνεηνηκαζίαο (2.48 000.028)
Θαηεγνξία G. Δπέθηαζε Δηζνδεκαηηθήο Ξνιηηηθήο 2007 γηα ιήςε ηεο
αύμεζεο ηνπ Δηδ.Απαζρόιεζεο. Ρα αλαδξνκηθά ππνινγίδνληαη όπσο θαη
ζηε θαηεγνξία Β (κε εκέξεο θαη γηα ην 2007 θαη γηα ην 2008) κε θσδηθό
Κηζζνδνζίαο Α <κήλαο> 8.

2.48 (000.011)
>

21 Ηνπιίνπ 2008

Δηζνδεκαηηθή Ξνιηηηθή 2008. Πηνλ ππνινγηζκό ησλ αλαδξνκηθώλ
δελ ππνινγίδνηαλ ζσζηά ε πξνζαχμεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ

2.49 (000.000)
>

31 Ηνπιίνπ 2008

Δμαγνξά 0824 (πέξ Πχληαμεο). Πην πεδίν Δμαγνξά 0824
(Α_0824Σ) αλ βάινπκε ηηκή 2 ηόηε θάλεη ηνλ ππνινγηζκό κε βάζε ηνλ
Βαζηθφ θαη ηελ Δηδηθή Απαζρφιεζε ΝΡΑ.
ΡΠΚΔΓΔ. Ξξνζηέζεθαλ ηα θαηλνύξγηα πνζά γηα Δηδηθή πξνζαχμεζε
θαη φξηα ππνινγηζκνύ (πιαθόλ). Δπίζεο πξνζηέζεθε ν ππνινγηζκόο
αλαδξνκηθώλ κε θσδηθό Α?U ν νπνίνο όπσο θαη ηα αλαδξνκηθά ηεο
εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο ρξεζηκνπνηεί ιίζηα θαηαζηάζεσλ (Α1, Β1 θιπ)

2.50 (000.000)
>

5 Πεπηεκβξίνπ 2008

Κηζζνιφγην λ 3205. Ξξνζηέζεθαλ νη βαζηθνί κηζζνί ηεο δεύηεξεο
δόζεο απμήζεσλ γηα ην 2008
ΑΞΓ ΗΘΑ. Ζ εθηύπσζε ησλ Βεβαηψζεσλ εξγνδφηε ζηα Windows
γίλεηαη εληαία θαη όρη αλά κηζζ/λν.
Ρακείν Λνκηθψλ. Ξξνζηέζεθαλ ηα πιαθόλ γηα ην 2008 (α/β)
Θαηεγ.G Δγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο γηα ηα αλαδξνκηθά ηεο
εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ εηδηθήο απαζρφιεζεο

2.50 (000.006)
>

ADPsoftware

9 Ηνπλίνπ 2008

Γάλεηα. Ξξνζηέζεθαλ ηα εμήο δάλεηα :
ΚΡΞ #2, Ξαξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ #4, Ραρπδξ.Ρακηεπηεξίνπ #5 θαη
#6

Μισθοδοσία 2Κ

2.48 (000.008)
>
>

>

>

>

>
>

20 Καίνπ 2008

ΡΓΘ. Γηόξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε κεηαβιεηέο C_TYDK_PSE θαη
C_TYDK_PSA
ΡΠΚΔΓΔ. Γηαρσξηζκόο Θιαδνπ Πύληαμεο ΡΠΚΔΓΔ ζε μερσξηζηά πεδία
(Λένη/Ξαιαηνί) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΗΑΠ (ΑΠΞΑΗΡΔ)
Ξξνζζήθε Λένπ Κηζζ/λνπ ζε Νκάδα/Ππλεξγείν. Πηελ ζρεηηθή
εξγαζία κπνξνύκε λα θάλνπκε αλίρλεπζε ζην Θαζνιηθό αξρείν γηα ηελ
ύπαξμε ηνπ Κηζζ/λνπ θαη λα θέξνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ από εθεί. Ζ
πξνζζήθε απηή καο πξνθπιιάζεη από ηηο δηπινπξνζζήθεο.

2.45 (000.001)
>

28 Καίνπ 2008

Γηαρείξηζε Ξαξακέηξσλ. Ρα λνκηζκαηηθά πεδία έρνπλ κεηαηξαπεί
πιένλ ζε επξώ θαη δελ ρξεηάδεηαη ε εξγαζία Κεηαηξνπή ζε Δπξψ, ε
νπνία έρεη θύγεη από ην κελνύ. Κε απηή ηελ έλλνηα δελ ππνζηεξίδεηαη
πιένλ ε Γξαρκή.
Δηζνδεκαηηθή Ξνιηηηθή. Δρνπλ πξνζηεζεί νη αιιαγέο πνπ αθνξνύλ ην
1ν εληάκελν ηνπ 2008 θαη ηα αλαδξνκηθά ζηελ θαηεγνξία Β. Γελ
θαιύπηνληαη ζε απηή ηελ έθδνζε ηα αλαδξνκηθά ηνπ επηδόκαηνο
Δηδηθήο Απαζρφιεζεο γηα ην 2007
ΡΠΚΔΓΔ. Πηελ Ζιεθηξνληθή απόδνζε, έρεη πξνζηεζεί εθηύπσζε κε ηα
ζύλνια αλά εηδνπνηεηήξην.

2.46 (000.000)
>

5 Ηνπλίνπ 2008

Δηζνδεκαηηθή Ξνιηηηθή 2008. πνινγηζκόο αλαδξνκηθψλ ζηελ
θαηεγνξία Α. Θαιύπηνληαη θαη ηα αλαδξνκηθά ησλ Δθπ/θώλ ηεο
ΑΠΞΑΗΡΔ. Πηα αλαδξνκηθά ηεο θαηεγνξίαο Β δηνξζώζεθε έλα
πξόβιεκα κε ηελ εκθάληζε ηνπ Δηδ.Απαζρ.ΝΡΑ θαη ηνπ ππνινγηζκνύ
ηεο πξνζαχμεζεο ηνπ Θηλ.Απφδνζεο ζηνπο Δηδηθνχο Ππλεξγάηεο.
πνινγηζκόο αλαδξνκηθώλ Δηδ.Απαζρ.ΝΡΑ γηα ην 2007 ζηελ
θαηεγνξία Β
ΡΔΑΓ. Ξξνζηέζεθε ην πιαθφλ ΡΔΑΓ γηα ην 2008

2.47 (000.000)
>

9 Ηνπλίνπ 2008

Δηζνδεκαηηθή Ξνιηηηθή 2008. Πηνλ ππνινγηζκόο ησλ αλαδξνκηθώλ
Δηδ.Απαζρ.ΝΡΑ γηα ην 2007 ζηελ θαηεγνξία Β, ν θόξνο δελ
ππνινγίδνηαλ ζσζηά.
ΡΠΚΔΓΔ. Ζ Δηδηθή Ξξνζαχμεζε ππνινγίδνηαλ ζηα Δπηδόκαηα, ελώ
δελ έπξεπε.

2.48 (000.003)
>

ADPsoftware

12 Καίνπ 2008

Ππκπεξηιήθζεθαλ θάπνηα αξρεία ηα νπνία είραλ παξαιεθζεί ζηελ
έθδνζε 2.45 (000.000)

2.45 (000.000)

9 Καίνπ 2008

Μισθοδοσία 2Κ
>
>
>
>
>
>
>
>
>

πνινγηζκόο θξάηεζεο ΚΡΞ κε 4% πάλσ ζην επίδνκα Θέζεο
Δπζχλεο
Αιιαγή ζηνλ ηξόπν εκθάληζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θαζνιηθνχ
Αξρείνπ
πνινγηζκφο ΗΘΑ κε SAM->A_IKA_NEW
θαη φρη S1-> A_IKA_NEW
Κεηξψα > Ιίζηα Κηζζ/θψλ θαηαζηάζεσλ > Δθηχπσζε
θαηάζηαζεο Ρακείσλ. Νηαλ ν αξηζκόο ησλ κηζζ/θώλ θαηαζηάζεσλ
είλαη κεγαιύηεξνο από 999, βγάδεη ***. Γηνξζώζεθε
Αζξνίζκαηα Κεηξψνπ. Απμήζεθε ν αξηζκόο ησλ ςεθίσλ ώζηε λα
εκθαλίδνληαη ζσζηά πνζά > € 9.999.999,99
Γηαρείξηζε Ξιεξσκψλ Λέα Κνξθή
Κεηξψα > Ιίζηα Κηζζ/θψλ θαηαζηάζεσλ. Νιεο νη εθηππώζεηο
ηππώλνληαη απηόκαηα ζηα Windows (ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
θαζνξίζνπκε δηάηαμε θαη γξακκαηνζεηξά)
Θαηεγ.Κνλίκσλ κε πιεξσκή ζε 1 15εκεξν
Αξρείν ζπλδέζεσλ κε Θαζνιηθφ

2.44 (000.008)
>

>

>

13 Καξηίνπ 2008

Γεληθή Θαηεγνξία G. Ξξνζηέζεθε ην πεδίν Ωξεο / Δβδνκάδα
(A_WEEKHOUR) ην νπνίν επεξεάδεη ην σξνκίζζην γηα ηνπο κηζζ/λνπο
εθείλνπο πνπ κηζζνδνηνύληαη κε ώξεο.

2.44 (000.005)
>

14 Καξηίνπ 2008

Γεληθή Θαηεγνξία G. Ξξνζηέζεθε ε κηζζνδνζία κε θσδηθό X?E γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο απνδεκίσζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ κνπζείσλ κε
κνλαδηθέο θξαηήζεηο Φφξν 20%. Νη παξάκεηξνη είλαη αθξηβώο ίδηεο κε
απηέο ησλ εμόδσλ θίλεζεο κε κόλε δηαθνξά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόξνπ

2.44 (000.007)
>

ADPsoftware

13 Καξηίνπ 2008

Κεηξψα > Ιίζηα Κηζζ/θψλ θαηαζηάζεσλ > Ξξνβνιή.
Γηνξζώζεθε θάπνην πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ πξνεγνύκελε
έθδνζε
Δθηππψζεηο (Κεηξψσλ/Βεβαηψζεσλ) > Γηάθνξα > Δπηινγή
Αηφκσλ ζε Θαζνιηθφ.
Κε ηελ επηινγή απηή ελεξγνπνηείηαη ζην Θαζνιηθό ην πεδίν Α_ΒΔΒΝΘ
γηα ηνπο Κηζζ/λνπο εθείλνπο πνπ έρνπλ εγγξαθέο ζην Κεηξών ή ζηηο
Βεβαηώζεηο. Aπηό ζε ζπλδπαζκό κε θάπνην report (EFOALLxxx) καο
εθηππώλεη ηα ζηνηρεία κφλν ησλ κηζζ/λσλ πνπ έρνπλ βεβαίσζε
απνδνρώλ.
Δθηππψζεηο (Κεηξψσλ/Βεβαηψζεσλ) > Γηάθνξα > Δπηινγή
Αηφκσλ απφ Θαζνιηθφ.
Κε ηελ επηινγή απηή επηιέγνληαη νη εγγξαθέο ησλ Κηζζ/λσλ εθείλσλ
πνπ είλαη επηιεγκέλνη (A_SELECT) ή ππάγνληαη ζε θάπνηα Oκάδα
Βεβαηψζεσλ (Α_BEBGRP). Κε ηελ επηινγή απηή έρνπκε δπλαηόηεηα

Μισθοδοσία 2Κ

ADPsoftware

ηεο επηιεθηηθήο εθηύπσζεο Κεηξώνπ/Βεβαίσζεο γηα ηπραία
επηιεγκέλνπο κηζζ/λνύο ή κηζζ/λνπο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηα νκάδα
βεβαηώζεσλ.
2.44 (000.000)
>

12 Καξηίνπ 2008

Βεβαηψζεηο Δθνξίαο. Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα ηεο πξνζαξκνγήο
ησλ ππνγξαθώλ θαηά ηελ εθηύπσζε. Ρα ζηνηρεία ηεο ππνγξαθήο
βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζην αξρείν ππνγξαθώλ :
<KEF>\HEADFOOT\FMYBEB.FTR

>

>

Κεηξψα > Ιίζηα Κηζζ/θψλ θαηαζηάζεσλ > Ξξνβνιή.
 Θαηά ηελ θαηαρώξεζε ΣΔΞ ην ζύζηεκα ζπκάηαη ηελ ηειεπηαία
θαηαρώξεζε.
 Πηηο πξνβαιόκελεο ζηήιεο, ζηελ ζέζε ηνπ Ππλφινπ
Αθαζαξίζησλ ηνπνζεηήζεθε ην Πχλνιν Θαζαξψλ θαη ην ζύλνιν
αθαζαξίζησλ κεηαθηλήζεθε ζηελ γξακκή θαηάζηαζεο, εθεί πνπ
ήηαλ κέρξη ηώξα ην ζύλνιν θαζαξώλ.
Βνεζεηηθά > Γηαρ/ζε Ξιεξσκψλ > Ξξνβνιή Ξιεξσκψλ.
 Βειηίσζε ηεο ηαρύηεηαο θίλεζεο κέζα ζηελ ιίζηα πιεξσκώλ θαη
αξρείσλ.
 Ξξνβνιή ηνπ Α/Α ηξεμίκαηνο Eurobank / Alpha ζηελ γξακκή
εληνιώλ ζαλ Δληνιή Δ### ή Eληνιή Α### αληίζηνηρα

2.43 (001.002)
>

ΚΡΞ θαη επίδνκα € 140,80. Γελ ππνινγηδόηαλ ζηε θαηεγνξία Β θαη
δηνξζώζεθε.

2.43 (000.006)
>

>

21 Φεβξνπαξίνπ 2008

Δπίδνκα Θέζεο Δπζχλεο θαη Πχληαμε. Πηελ ΓΘ Β δελ ππνινγηδόηαλ.
Γηνξζώζεθε

2.43 (000.000)
>

21 Φεβξνπαξίνπ 2008

Δπίδνκα Θέζεο Δπζχλεο θαη Πχληαμε. πνινγηζκόο αλαδξνκηθώλ.
Θαηαρσξνύκε ζην πεδίν A_0824P ην πνζό πάλσ ζην νπνίν ζα
ππνινγηζζεί ε αλαδξνκηθή θξάηεζε θαη ζην πεδίν A_0824M ηνλ
αξηζκό ησλ κελώλ γηα ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θξάηεζε. Ζ θξάηεζε
ππνινγίδεηαη εθάπαμ γηα πνζό A_0824P * A_0824Κ
ΡΠΚΔΓΔ : Ξξνζζήθε πεδίσλ. Από ηελ επηινγή Κεηξψα > Ιίζηα
Κηζζ/θψλ Θαηαζηάζεσλ > Ξξνβνιή, κε Alt+F8 ερνπκε ηελ
δπλαηόηεηα λα πξνζζέζνπκε πεδία γηα ην ΗΘΑ θαη ην ΡΠΚΔΓΔ. Γηα ην
ΡΠΚΔΓΔ δελ δνύιεπε ζσζηά θαη δηνξζώζεθε.

2.43 (000.001)
>

27 Φεβξνπαξίνπ 2008

20 Φεβξνπαξίνπ 2008

Αξρεία > Κεηαβνιέο > Κηζζ/λνη (κε πξνεπηινγέο). Θαηαξγήζεθε

Μισθοδοσία 2Κ

>

>

ε επηινγή απηή. Κέζα από ηελ επηινγή Αξρεία > Κεηαβνιέο >
Κηζζ/λνη Γεληθά θαη κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ F2 εκθαλίδεηαη
menu κε ηηο ζρεηηθέο επηινγέο. Ζ αιιαγή απηή θξίζεθε ζθόπηκε γηα
ιόγνπο επρξεζίαο αιιά θαη γηα ην γεγνλόο όηη ην ζύζηεκα ηώξα είλαη
πνιύ πην επέιηθην ζηελ πξνζζήθε θαη δηαρείξηζε ζρεηηθώλ πξνεπηινγώλ.
Δπίδνκα Θέζεο Δπζχλεο θαη Πχληαμε. Πύκθσλα κε ηνλ
λ.3620/2007 (ΦΔΘ 276/Α/11-12-2007) θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο
ζύληαμεο ιακβάλεηαη ππόςε θαη ην επηδνκα ηεο ζέζεο επζύλεο. Ωο εθ
ηνύηνπ από 1-1-2008 ζην πνζό ηεο θξάηεζεο πέξ Πχληαμεο (0824)
ππνινγίδεηαη θαη ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο.
ΚΡΞ θαη επίδνκα € 140,80. Πύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ
λ.3513/2006, ην πνζό ησλ € 140,80 ιακβάλεηαη ππόςε ζην
ζπληάμηκν κηζζό θαη ππόθεηηαη από 1-7-2007 ζε θξαηήζεηο γηα θύξηα
ζύληαμε. Πε ζπλδπαζκό κε ην αξζξν 3, παξ. 2 ηνπ λ.3336/2005
πξέπεη λα δηελεξγείηαη θξάηεζε 4% ππέξ ηνπ ΚΡΞ ζην πνζό ησλ €
140,80.

2.42 (000.000)
>
>
>
>
>
>
>

ADPsoftware

12 Φεβξνπαξίνπ 2008

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 2008
Γηαρείξηζε Ξιεξσκψλ. Ζ εθηύπσζε ειέγρνπ πιεξσκήο ηππώλεη
αλαιπηηθά ηηο θαηαζηάζεη αλά εθθαζαξηζηηθό θνξέα, ζηελ πεξίπησζε
πνπ εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο Δθθαζ.Φνξείο.
Διεγρνο 5εηίαο ζην ΡΠΚΔΓΔ. Ν έιεγρνο γίλεηαη πιένλ, ζύκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηνπ ΡΠΚΔΓΔ, ζε επίπεδν κήλα (θαη όρη έηνπο όπσο ην είρακε
αξρηθά) ηνλ επόκελν κήλα από ηνλ κήλα πνπ ιακβάλεη ρώξα ε αιιαγή.
Αλαδξνκηθά ΡΠΚΔΓΔ G έιεγρνο 5εηίαο (ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ)
Γηαρείξηζε Κεηξψσλ. Ξξνβνιή ηνπ αξηζκνχ-εκ/λίαο ΣΔΞ θαη
εθηόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νζόλεο, ζηελ γξακκή θαηάζηαζεο
ΑΞΓ ΗΘΑ. Πηελ εθηύπσζε Ππλνδεπηηθήο Θαηάζηαζεο, όηαλ έλαο
κήλαο δελ έρεη εηζθνξέο δελ ηππώλεη πιένλ ΣΣ/ΣΣΣΣ αιιά ηνλ κήλα θαη
ην έηνο.
ΑΞΓ ΗΘΑ. Πηελ εθηύπσζε Βεβαηψζεσλ Δξγνδφηε πξνζηέζεθε ε
δπλαηόηεηα ηεο θαηαρώξεζεο πεξηγξαθήο ρξήζεο ηεο βεβαίσζεο θαη
ζηνηρεία ππνγξάθνληνο ηελ βεβαίσζε. Ρα ζηνηρεία ππνγξάθνληνο
βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζην αξρείν ππνγξαθώλ :
<KEF>\HEADFOOT\APDBEB.FTR

2.41 (000.070)
>

Γηνξζώζεθε ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ Δθπαηδεπηηθήο Αδείαο (Σ?Ζ)
ζηελ θαηεγνξία Β.

2.41 (000.062)
>

13 Γεθεκβξίνπ 2007

11 Γεθεκβξίνπ 2007

Γηνξζώζεηο ζηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ ΡΠΚΔΓΔ ζηελ θαηεγνξία G.

Μισθοδοσία 2Κ

>

>
>

Ππγθεθξηκέλα δηνξζώζεθε ην πξόβιεκα κε ην θάησ φξην ηνπ ΘΡ πνπ
παξνπζηαδόηαλ ζηα 15ήκεξα. Πηα αλαδξνκηθά ηνπ ΡΠΚΔΓΔ
αληηκεησπίζηεθε ην πξόβιεκα κε ηελ Δηδηθή Ξξνζαχμεζε πνπ
εκθαληδόηαλ θαη ζηα 2 15ήκεξα.
Ζιεθηξνληθφ Αξρείν ΡΠΚΔΓΔ. Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα
δεκηνπξγίαο αξρείνπ κε πνιιαπιά εηδνπνηεηήξηα κε ηελ πξνϋπόζεζε
απηή ε πιεξνθνξία λα είλαη θαηαρσξεκέλε ζην ζρεηηθό πεδίν ζε θάζε
εξγαδόκελν πξηλ ηελ δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ. Δπίζεο αληηκεησπίδνληαη
πιένλ νη εγγξαθέο κε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο πνπ
πξσηνπαξνπζηάζηεθαλ ζηα αλαδξνκηθά ηνπ ΡΠΚΔΓΔ.
Πηελ Ξξνβνιή Αξρείνπ καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο απνζήθεπζεο
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αλαδήηεζεο ζαλ νδεγίεο γηα ελνπνίεζε. Ζ
ζρεηηθή εξγαζία εθηειείηαη κε ην πιήθηξν S
Πηελ εξγαζία Αξρεία>Κεηαβνιέο>Κηζζ/λνη εκθαλίδεηαη ζηελ
γξακκή θαηάζηαζεο ην φλνκα ηνπ πεδίνπ.

2.41 (000.036)
>
>

>
>

21 Λνεκβξίνπ 2007

Δγθύθιηνο 81/2007 (Ρ01/5506-6-2007) ηνπ ΗΘΑ. Ζ εγθύθιηνο απηή
αθνξά ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ ζηνπο ηξαγνπδηζηέο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαπιίεο. Ξξνζηέζεθαλ ηα πεδία
Α_IKATEKML (ΗΘΑ ηεθκαξηφ Λαη/Νρη) θαη Α_IKATEKMC (IKA
ηεθκαξηφ θσδηθφο). Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ εγθπθιίνπ
Α_IKATEKML=Λαη θαη Α_IKATEKMC=2. Λα ζεκεησζεί όηη ν
ππνινγηζκόο απηόο έρεη εθαξκνζζεί κόλν ζηελ Γελ.Θαηεγνξία D

2.41 (000.016)
>

4 Γεθεκβξίνπ 2007

Δλεκέξσζε Ππιι.Πχκβαζεο Δξγαζίαο ΞΝΔ ΝΡΑ γηα ην 2007

2.41 (000.024)
>

5 Γεθεκβξίνπ 2007

Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ηνπ αξρείνπ αλαθνξάο
ππνινγηζκώλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνύ.
πνινγηζκνί > Ξξνβνιή Αλαθνξάο πνινγ.
Ρξνπνπνίεζεθε ν ηξόπνο αλνίγκαηνο ηνπ Κεηξώνπ ώζηε λα κελ
εκθαλίδεηαη ην κήλπκα αιιαγήο δνκήο όηαλ δελ είλαη ηειείσο
απαξαίηεην.

2.41 (000.027)
>

ADPsoftware

30 Νθησβξίνπ 2007

Δγθύθιηνο 95/2007 ηνπ ΗΘΑ. Ξξνζηέζεθε ην πεδίν Α_140IKAL ην
νπνίν απελεξγνπνηεί ηνλ ππνινγηζκό εηζθνξώλ ΗΘΑ πάλσ ζην πνζό ησλ
€ 140,80. Λα ζεκεησζεί όηη ν ππνινγηζκόο απηόο έρεη εθαξκνζζεί
κόλν ζηελ Γελ.Θαηεγνξία Β
Γηνξζώζεθε έλα πξόβιεκα πνπ ππήξρε κε ηνπο ινγαξηαζκνχο
πξνυπνινγηζκνχ (δελ ηππώλνληαλ κέζα από νκαδηθή εθηύπσζε)
Θαηαξγήζεθαλ θάπνηεο παξάκεηξνη από ηνπο ππνινγηζκνύο, πνπ δελ

Μισθοδοσία 2Κ

ADPsoftware

ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ (Ππζρεηηζκόο ΑΡΑ κε πεξίνδν θαη πνινγηζκόο
Σαξηνζήκνπ)
2.41 (000.003)
>
>
>
>

>
>
>
>

>
>
>

Ζιεθηξνληθή πνβνιή ΡΠΚΔΓΔ. Ππγρσλεύεη ζε κία ηηο εγγξαθέο κε
ίδην RID
Ξξνζζήθε Αξηζκνχ Δηδνπνηεηεξίνπ ΡΠΚΔΓΔ (A_TSM_EIDO /
C_TSM_EIDO) ζε ζπλεξγείν σζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απηόκαηεο
ιήςεο θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ πξνο απνζηνιή
Ρξνπνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ηνπ ΡΠΚΔΓΔ ζε ζρέζε κε ηα
πιαθόλ (θαηεγ. Β/Α/F)
Ζιεθηξνληθή πνβνιή ΡΠΚΔΓΔ. Πηελ θαηαρώξεζε ηεο δήισζεο
πξνζηέζεθαλ ηα πεδία αξηζκόο εηδνπνηεηεξίνπ γηα παιαηνύο θαη λένπο
αζθαιηζκέλνπο. Απηά ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ εθαξκνγή ζε
πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε θάζε κηζζ/λν μερσξηζηά θαη
έρνπλ κεηαθεξζεί από ηνπο ππνινγηζκνύο ζηηο εγγξαθέο.
Ms_db. To Shift+F6 (αληηγξαθή Κηζζ/λνπ) ιεηηνπξγεί θαλνληθά
Αλάιπζε εληάικαηνο. Ξξνζζήθε ινγαξηαζκψλ πξνυπνινγηζκνχ.
Δπηθνηλσλείζηε κε ADP γηα ιεπηνκέξεηεο.
Ιίζηα ππαιιήισλ θαη εγγξαθώλ κε ΡΠΚΔΓΔ γηα ππνινγηζκό
αλαδξνκηθώλ ΡΠΚΔΓΔ
Γεληθά Πηνηρεία Νκαδαο/Ππλεξγείνπ. Ρν πεδίν 025 (Αλάιπζε
εληάικαηνο), ηξνπνπνηείηαη σο εμήο :
0 -> Αλάιπζε εληάικαηνο (ρσξίο αλάιπζε 15εκέξσλ
1 -> Αλάιπζε εληάικαηνο (θξαηήζεηο ζην Α’ 15ήκεξν)
2 -> Αλάιπζε εληάικαηνο (θξαηήζεηο ζην Β’ 15ήκεξν)
Ξξνζζήθε 2 λέσλ θίιηξσλ ζηελ πξνβνιή ησλ κηζζ/λσλ. (Δθηόο
Κηζζ/ζίαο, Ξξνο Γηαγξαθή)
Πηελ δηαρείξηζε Ρακείσλ επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ζηνηρείσλ ππνβνιήο
κε ηελ πξνϋπόζεζε λα κελ έρεη απνζηαιεί. Δπηηξέπεηαη ε πξνβνιή ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ζε θάζε πεξίπησζε
Πρεηηθά κε ηελ εγθύθιην 95/2007 ηνπ ΗΘΑ πνπ αθνξά ηηο
αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο θιάδνπ ζχληαμεο επί πνζνχ € 140,80
ηνπ Λ.3513/06, πξνζηέζεθαλ νη θαηάιιεινη Ρύπνη Απνδνρώλ (32, 33,
34, 35) θαη ηα ζρεηηθά Ξαθέηα Θάιπςεο (507, 508, 516)

2.40 (077.001)
>

29 Απγνχζηνπ 2007

Αξρείν ΡΠΚΔΓΔ. Δπηηξέπεη πνιιέο εγγξαθέο κε RID=0

2.40 (077.000)
>

18 Νθησβξίνπ 2007

29 Απγνχζηνπ 2007

Δθαξκνγή εγθπθιίνπ 95/2007 ηνπ ΗΘΑ ζρεηηθά κε ηηο αζθαιηζηηθέο
θξαηήζεηο θιάδνπ ζχληαμεο επί πνζνχ € 140,80 ηνπ
Λ.3513/06.

Μισθοδοσία 2Κ
>

>
>

Ξξνζηέζεθε έιεγρνο αλ κία κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε έρεη ελεκεξώζεη
κεηξών, ηακεία ή έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αζξνηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη σο εθ
ηνύηνπ δελ πξέπεη λα δηαγξαθεί ή αιινησζεί ην πεξηερόκελν ηεο. Ν
έιεγρνο απηόο γίλεηαη ζηα εμήο ζεκεία :
1. Δπηινγή Κηζζ/θήο θαηάζηαζεο (ΚΘ) ζηελ δηαδηθαζία
ππνινγηζκώλ
2. Πηελ ελνπνίεζε ΚΘ
3. Πηελ πξνβνιή αξρείνπ ζηελ δηαδηθαζία πξνβνιήο / δηαγξαθήο
4. Πηα εξγαιεία DOS
5. Πηα Κεηξώα ζηελ δηαρ/ζε ΚΘ θαηά ηελ πξνβνιή / δηαγξαθή.
Ππγθεθξηκέλα ζηελ πξνβνιή (κε Enter) εκθαλίδεηαη έλα
παξάζπξν κε δηάθνξα ζηνηρεία γηα ηελ ΚΘ
Πηελ πξνβνιή ΚΘ γίλεηαη ν παξαπάλσ έιεγρνο θαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθό
κήλπκα αιιά δελ απαγνξεχεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ΚΘ. Πε απηό ην
ζεκείν ν ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθόο, ώζηε λα κελ
πξνβεί ζε αλεπηζύκεηεο αιιαγέο.
Ζιεθηξνληθό αξρείν ΡΠΚΔΓΔ. Ξξνζηέζεθε ε λέα γξακκνγξάθεζε
πνινγηζκόο ΡΠΚΔΓΔ. Γηνξζώζεθε ν ππνινγηζκόο ηεο Δηδηθήο
Ξξνζαχμεζεο γηα ηνπο Λένπο Αζθαιηζκέλνπο (εκεξνκελία έλαξμεο
γηα ηελ 5εηία ιακβάλεηαη ε 1/1/2007 θαη όρη ε εκ/λία εγγξαθήο ζην
ΡΠΚΔΓΔ)

2.40 (076.022)
>
>

>

>

24 Ηνπιίνπ 2007

Δπέθηαζε ππνινγηζκνύ ΡΠΚΔΓΔ κε ην λέν ζύζηεκα ζηηο εμήο
θαηεγνξίεο / κηζζνδνζίεο :
Β : Ινηπέο Κηζζνδνζίεο
Αιιαγή ζηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ρξήζηε, ώζηε λα
είλαη πεξηζζόηεξν εύρξεζηε ε δηαρείξηζή ηνπο.
Δπηπιένλ πξνζηέζεθε πεδίν γηα ην e-mail ηνπ ΡΠΚΔΓΔ (παξαιήπηεο
αξρείσλ εηζθνξώλ ΡΠΚΔΓΔ, ζην ΡΠΚΔΓΔ).
Αξρεία > Κεηαβνιέο > Πηνηρεία Φνξέα.
Ξξνζηέζεθε ην πεδίν 056.CC TΠΚΔΓΔ EMAIL ζην νπνίν
θαηαρσξνύκε ηνπο ινγαξηαζκνύο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηνπο
νπνίνπο γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή παξάδνζε ησλ αξρείσλ εηζθνξώλ
ΡΠΚΔΓΔ όηαλ απνζηέιινληαη ζην ηακείν (ΡΠΚΔΓΔ). Ρα αξρεία
ζηέιλνληαη ζην ΡΠΚΔΓΔ ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ πεξηέρεηαη ζην ζρεηηθό
πεδίν ζηηο παξακέηξνπο ρξήζηε (βι.πξνεγνύκελε ζεκείσζε) θαη ζηνπο
ινγαξηαζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζην παξαπάλσ πεδίν (056).
Γηαρείξηζε Κεηξώσλ. Ζ εθηχπσζε θαηάζηαζεο ΦΚ άιιαμε όλνκα
θαη έγηλε εθηχπσζε θαηάζηαζεο Ρακείσλ γηα λα ζπκπεξηιάβεη όια
ηα ηακεία πιένλ. Κε ηελ εθηύπσζε απηή ηππώλνληαη αλά ζεη κε
ππνζύλνια νη θαηαζηάζεηο ηνπ θάζε ηακείνπ.

2.40 (076)
>
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Αξρεία > Κεηαβνιέο > Πηνηρεία Αξρείνπ.

12 Ηνπιίνπ 2007
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Ξξνζηέζεθε ην πεδίν 031.ΔΘΡ.ΖΚΔΟ.ΚΗΠ.Θ ην νπνίν ειέγρεη ηελ
εθηύπσζε ηεο εκεξνκελίαο καδί κε ηνλ θσδηθό ηεο κηζζ/θήο
θαηάζηαζεο ζηηο εθηππώζεηο.
Κεηξώα > Ρακεία > Απνδόζεηο Ρακείσλ.
Ξξνζηέζεθε ην ΡΠΚΔΓΔ (θσδηθόο ηακείνπ 4), γηα ηελ δεκηνπξγία θαη
απνζηνιή αξρείνπ εηζθνξώλ ζην ΡΠΚΔΓΔ. Ζ δηαδηθαζία απνζηνιήο κε
e-mail δελ έρεη νινθιεξσζεί αθόκα.

2.40 (075)
>

>

>

>

>
>
>

5 Ηνπλίνπ 2007

πνινγηζκόο Aλαδξνκηθψλ ΚΡΞ (πνζό, εκεξνκελία ιήμεο). Ρα
πεδία είλαη A_MTPYANP (πνζό), A_MTPYANL (εκεξνκελία ιήμεο) θαη
C_MTPYAN (πνζό)

2.40 (070-072)
>

7 Ηνπλίνπ 2007

Ξξνζζήθε ηνπ πεδίνπ A_0825MINU (Κε πξνζαχμεζε βάζεο).
Νηαλ ην πεδίν απηό είλαη επηιεγκέλν δελ πξνζαπμάλεηαη ε βάζε ηνπ
0824 θαηά € 140,80 από 1/7/2007. Ζ πξνζαύμεζε απηή επηβιήζεθε
κε ηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηνπ 2007.
Αξρείν ΡΠΚΔΓΔ. Ξξνζζήθε πεδίνπ C_TSM_RID πνπ ειέγρεη αλ κία
εγγξαθή είλαη θαλνληθή (0) ή θάηη άιιν (1-8). Ζ εγγξαθή έρεη πάληα
ηηκή 0 θαη αιιάδεη κε ην ρέξη από ηελ πξνβνιή αξρείνπ

2.40 (073)
>

20 Ηνπλίνπ 2007

Ρν πεδίν A_0825MINU (Κε πξνζαχμεζε βάζεο), πνπ πξνζηέζεθε
ζηελ πξνεγνύκελε εθδνζε απελεξγνπνηείηαη. Ζ πξνζαύμεζε βάζεο
πιένλ θαιύπηεηαη από ηα πεδία Α_140Ρ θαη Α_140P. H ζπκπεξηθνξά
ηνπο πεξηγξάθεηαη ζηελ εζσηεξηθή βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο.
Ξξνζζήθε ππνινγηζκνύ Γηθαζηηθψλ (Ξνζό + Ρόθνη - ΦΚ 20%) ζηηο
θαηεγνξίεο G θαη D κε θσδηθό ππνινγηζκνύ : Σ?0
πνινγηζκόο ΡΠΚΔΓΔ κε ην λέν ζύζηεκα ζηηο εμήο θαηεγνξίεο /
κηζζνδνζίεο :
Α : Ραθηηθέο, Δπηδόκαηα
Β : Ραθηηθέο, Δπηδόκαηα, Yπεξσξίεο
πνινγηζκόο ΡΠΑ γείαο θαη Ξξνλνίαο (εξγνδόηε κόλν) ζηηο
ππεξσξίεο θαηεγνξίαο Β

2.40 (074)
>
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4 Ηνπλίνπ 2007

πνινγηζκόο ΚΡΞ 4% θαη ζην Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ Δπίδνκα (Α_ER,
C_ER)
πνινγηζκόο Απνδεκίσζεο Πχληαμεο (X?G) ζηελ γεληθή θαηεγνξία Β
Ξξνζζήθε πεδίνπ γηα θαηαρώξε Πεηξάο ζηα εληάικαηα (Κεηξψα)
Ξξνζζήθε ηνπ πεδίνπ Α_4ΚΘ1 όπνπ εθρσξείηαη ην Κηζζνι. Θιηκάθην
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θαηάηαμεο. Κέρξη ηώξα θαηαρσξείην ζην ΚΘ (Α_4ΚΘ) ην νπνίν όκσο
άιιαδε θαζώο πεξλνύζαλ ηα ρξόληα θαη ν ππάιιεινο άιιαμε θιηκάθην,
κε απνηέιεζκα λα κελ μέξνπκε ζε πνην θιηκάθην θαηεηάγε.
Αξρείν ΡΠΚΔΓΔ γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή εηζθνξώλ
Αιιαγέο ζην AEdit

2.40 (069)
 Αιιαγέο γηα ππνινγηζκό κηζζνδνζίαο 2007

30 Λνεκβξίνπ 2006

2.40 (066-068)
25 Νθησβξίνπ 2006
 Ξξνζζήθε λέσλ Ξαθέησλ Θάιπςεο ΗΘΑ.
 Λέα Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο ΞΝΔ ΝΡΑ.
 Ξξνζζήθε πιεξνθνξηαθώλ πεδίσλ γηα ηελ Πχκβαζε Δξγνπ. (Αξηζκόο,
Ξεξίνδνο)
2.40 (065)
2 Νθησβξίνπ 2006
Θαηεγνξία Α,F. Eλεξγνπνίεζε αλψηαηνπ νξίνπ ΡΞΓ.
2.40 (064)
25 Πεπηεκβξίνπ 2006
Θαηεγνξία Α,F,Β,G. Ξξνζζήθε πξνεπηινγώλ ζηελ πξνβνιή/κεηαβνιή
κηζζ/λσλ : Αξρεία > Κεηαβνιέο > Κηζζ/λσλ (κε πξνεπηινγέο)
2.40 (063)
22 Ηνπιίνπ 2006
Θαηεγνξία D. Ξξνζηέζεθε ν ζπληειεζηήο ππνινγηζκνχ θξαηήζεσλ
(A_KRATFACT) θαη δαλείσλ (A_DANFACT) νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ όπσο νη
αληίζηνηρνη ζηελ θαηεγνξία G, ειέγρνπλ δειαδή πώο ζα ππνινγίδνληαη νη
θξαηήζεηο πνπ είλαη ζηαζεξά κελίαηα πνζά (ην ίδην ηζρύεη θαη ζηα δάλεηα).
Aλαδξνκηθά ΡΓΘ. Γελ ππνινγίδνληαλ ζην Πύλνιν ΡΓΘ (C_TYDKY_T).
Γηνξζώζεθε
2.40 (062)
19 Ηνπιίνπ 2006
Αλαδξνκηθά Δηζνδεκαηηθήο Ξνιηηηθήο λ.3205. Πην ππνινγηζκό ησλ
αλαδξνκηθώλ ππεξσξηψλ ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε πηζαλή αιιαγή από
πξνζαύμεζε ππεξσξηώλ (A_4YPERPLU)
Γάλεηα. Ξξνζζήθε 2νπ θαηαλαισηηθνχ δαλείνπ Ραρπδξνκηθνχ
Ρακηεπηεξίνπ.
2.40 (061)
27 Ηνπλίνπ 2006
Αλαδξνκηθά πιαθφλ ΗΘΑ. Γπλαηόηεηα ππνινγηζκνύ αλαδξνκηθώλ, ιόγσ
αύμεζεο ηνπ πιαθόλ ζην ΗΘΑ, ζηηο θαηεγνξίεο D θαη Ε. Νη παξάκεηξνη είλαη :
Α <κήλαο> 7 θαη γηα ηηο δύν θαηεγνξίεο.
2.40 (060)
20 Ηνπλίνπ 2006
Έιεγρνο Α.Φ.Κ. Ξξνζηέζεθε έιεγρνο ΑΦΚ (ςεθίν ειέγρνπ θαη όρη
ηαπηνπνίεζε ΑΦΚ κε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) ζηα εμήο ζεκεία:
 Βνεζεηηθά > Διεγρνο ΑΦΚ. Δθηειεί κεκνλσκέλν έιεγρν ηνπ ΑΦΚ
πνπ ηνπ δίλνπκε.
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Δθηππψζεηο > Γηάθνξα > Γηζθέηηα ΘΔΞΝ > Διεγρνο ΑΦΚ.
Διέγρεη ην ΑΦΚ ζηνπο κηζζνδνηνύκελνπο πνπ πξόθεηηαη λα
ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ δηζθέηηα ΘΔΞΝ.
Δθηππψζεηο > Γηάθνξα > Γηζθέηηα ΘΔΞΝ > Γεκηνπξγία
Αξρείνπ. Θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ γίλεηαη θαη ηαπηόρξνλνο
έιεγρνο.

2.40 (059)
5 Ηνπλίνπ 2006
Δπηδφηεζε ΗΘΑ. Ξξνζηέζεθε έιεγρνο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο επηδόηεζεο
ζηηο θαηεγνξίεο D, G θαη Ε
Ξξνζαχμεζε Βαζηθνχ Κηζζνχ Λ.3270. Δλεξγνπνηήζεθε ην πνζνζηό
πξνζαύμεζεο πάλσ ζηνλ βαζηθό κηζζό κφλν (Α_4PLUSBAS)
πεξσξίεο Λ.3270. πήξρε έλα πξόβιεκα ζηηο ζηξνγγπινπνηήζεηο ησλ
σξνκηζζίσλ ην νπνίν θαη δηνξζώζεθε (απνθιίζεηο € 0,01 ζε ζρέζε κε ηνπο
πίλαθεο)
2.40 (058)
15 Κατνπ 2006
ΑΠΞΑΗΡΔ. πνινγηζκόο πεξηθνπήο ζηνπο εθπ/θνύο ηνπ άξζξνπ 19.1
2.40 (057)
12 Κατνπ 2006
Αξρείν ΘΔΞΝ. Κε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηεο εθθαζάξηζεο
θόξνπ κέζσ internet, ζε πνιιά αξρεία έιεηπε ην επάγγεικα (πεδίν 28). Γηα λα
απνθεπρζεί ε παξάιεςε απηή αιιά, ελδερνκέλσο, θαη άιισλ πεδίσλ
πξνζηέζεθε ε επηινγή : Αξρεία>Κεηαβνιέο>Πηνηρεία Φνξέα>Πηνηρεία
ΘΔΞΝ όπνπ ππάξρνπλ όια ηα απαξαίηεηα πεδία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην
αξρείν ηνπ ΘΔΞΝ.
2.40 (056)
6 Απξηιίνπ 2006
Πηηο ζπλνδεπηηθέο θαηαζηάζεηο Ρακείσλ / Γαλείσλ ππήξρε θάπνηα αζπκθσλία
ζηε ζηνίρηζε ησλ επηθεθαιίδσλ κε ηα πνζά. Γηνξζώζεθε.
Δπίζεο έγηλαλ θάπνηεο δηνξζώζεηο ζηνλ ππνινγηζκό αλαδξνκηθψλ
εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο (θαηεγ.Α), όπνπ εκθαλίδνηαλ – ιαλζαζκέλα –
δηαθνξά πξνζσπηθήο δηαθνξάο θαη νηθνγ.παξνρήο.
2.40 (055)
30 Καξηίνπ 2006
Ζ εξγαζία Γηπινί ΔΘΚ ηνπ Θαζνιηθνύ αληηθαζηζηά θαη ην Νλνκαηεπώλπκν
(A_NAME, C_NAME) καδί κε ηελ αιιαγή ηνπ EKM
2.40 (054)
21 Καξηίνπ 2006
Ξξνζηέζεθε ην πεδίν Ωξνκίζζην Απεξγίαο (C_APR_WROM) ζην νπνίν
εθρσξείηαη ην αληίζηνηρν πνζό θαηά ηνλ ππνινγηζκό παξαθξάηεζεο ιόγσ
απεξγίαο/απνπζίαο.
2.40 (053)
12 Καξηίνπ 2006
Βειηίσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρεηαη ζην αξρείν θαηαγξαθήο θαηά ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Κεηξώνπ. Ξξνζζήθε επηινγήο ελεκέξσζεο κεηξώνπ ρσξίο
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έιεγρν πξνεγνύκελεο ελεκέξσζεο γηα βειηίσζε ηεο ηαρύηεηαο ελεκέξσζεο
(ζέιεη πξνζνρή. Θνηηάμηε ηελ on-line βνήζεηα)
2.40 (052)
27 Φεβξνπαξίνπ 2006
Δπηινγή ηακείνπ/ζεη θαηά ηελ πξνβνιή ζε θαηάζηαζε εθρώξεζεο ΣΔΞ.
Γπλαηόηεηα πξνβνιήο κε θίιηξν (Ctrl+I) ζηελ ίδηα πξνβνιή θαη εθρώξεζε
ΣΔΞ ρσξίο λα παηεζεί ην πιήθηξν Σ πξώηα (κε ηελ πξνϋπόζεζε λα παηεζεί
ςεθίν)
2.40 (051)
21 Φεβξνπαξίνπ 2006
 Ξξνζηέζεθε ε θξάηεζε ΡΞΓ ΛΞΓΓ (Α_TPDYNPDD, C_TPDYNPDD) ε
νπνία αληηθαζηζηά ηελ θξάηεζε 103/75
 Πηα αλαδξνκηθά ηεο Γελ.Θαηεγ.G ππνινγίδεηαη ην Δηδηθήο
Απαζρφιεζεο θαη ην Θίλ.Απφδνζεο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ
κεξηθή απαζρφιεζε.
2.40 (050)
6 Φεβξνπαξίνπ 2006
 Πηελ θαηεγνξία G πξνζηέζεθε ην πεδίν A_DANFACT πνπ ειέγρεη ηνλ
ηξόπν παξαθξάηεζεο ησλ δαλείσλ (θαζόινπ, 1ν / 2ν 15ήκεξν). Κέρξη
ηώξα ηα δάλεηα ειέγρνληαλ από ην πεδίν A_KRATFACT πνπ ζπλερίδεη
λα ππάξρεη θαη ην νπνίν ειέγρεη ηηο ζηαζεξέο θξαηήζεηο πιένλ.
 Πηηο βεβαηώζεηο εθνξίαο ε αλαινγία παξαθξαηεζέληνο κε αλαινγνύληα
ήηαλ σο εμήο :
Αλαινγνύλ = Ξαξαθξαηεζείο / 0.975 (έθπησζε 2.5%).
Γηνξζώζεθε κε ηελ ζσζηή ηηκή :
Αλαινγνύλ = Ξαξαθξαηεζείο / 0.985 (έθπησζε 1.5%).
 Ξξνζηέζεθαλ άιινη ηέζζεξεηο ζύιινγνη ζηηο θαηεγνξίεο B, D, G
2.40 (049)

29 Ηαλνπαξίνπ 2006
Πηα ζηνηρεία ΗΘΑ εκθαλίδεηαη θαη ην ΑΦΚ

2.40 (048)
21 Γεθεκβξίνπ 2005
Αιιαγέο γηα ππνζηήξημε ηνπ έηνπο 2006 θαη θάπνηεο κηθξναιιαγέο
2.40 (047)
17 Λνεκβξίνπ 2005
Ρα πεδία πνπ πεξηέρνπλ ηα πνζά πεξηθνπήο Θηλήηξνπ Απφδνζεο
(C_KAPODAPR) θαη Δηδηθήο Απαζρφιεζεο (C_EAAPR) ελεκεξώλνληαλ
κόλν όηαλ είηαλ ελεξγνπνηεκέλε ε απεξγία. Ρώξα ελεκεξώλνληαη αλεμάξηεηα
από ηελ απεξγία, όηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγσ ππάξρεη κείσζε εκεξώλ ζηα
παξαπάλσ επηδόκαηα. Ξξνζηέζεθε επηπιένλ εθηύπσζε – ζηηο ζπλνδεπηηθέο
θαηαζηάζεηο - κε ηα πνζά ηεο πεξηθνπήο ησλ παξαπάλσ επηδνκάησλ θαη ε
θαηάζηαζε αλάιπζεο πεξηθνπήο ιόγσ απεξγίαο πεξηέρεη θαη ην πεδίν ηεο
Δηδηθήο Απαζρόιεζεο.
2.40 (046)

31 Oθησβξίνπ 2005
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πνινγηζκόο κηζζνδνζίαο κε κεξηθή απαζρφιεζε ζηελ θαηεγνξία G. Ρα
πεδία ππ ειέγρνπλ ηελ δηαδηθαζία είλαη ηα :
 A_SWID : Θσδηθόο Κεξηθήο Απαζρόιεζεο (θαζνξίδεη ηνλ
παξνλνκαζηή ηνπ ζπληειεζηή)
 A_SWF1 : Ππληειεζηήο-1 Κεξηθήο Απαζρόιεζεο (θαζνξίδεη ηνλ
αξηζκεηή ηνπ ζπληειεζηή γηα ηα επηδόκαηα Βαζηθνύ, Δηδηθήο
Απαζρόιεζεο θαη Θηλ.Απόδνζεο)
 A_SWF2 : Ππληειεζηήο-2 Κεξηθήο Απαζρόιεζεο (θαζνξίδεη ηνλ
αξηζκεηή ηνπ ζπληειεζηή γηα ην επίδνκα ηεο Νηθνγ.Ξαξνρήο)
2.40 (045)
29 Πεπηεκβξίνπ 2005
Γηνξζώζεθε έλα πξόβιεκα, όπνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκό αλαδξνκηθώλ
ππεξσξηώλ (C2?) ζηελ θαηεγνξία B δελ κπνξνύζε λα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα
ζε αλαδξνκηθά από Λ.3205 ζε Λ.3205 θαη Λ.2470 ζε Λ.3205 (ηα αληηκεηώπηδε
ζαλ λα ήηαλ από Λ.2470 ζε Λ.3205)
2.40 (044)
28 Πεπηεκβξίνπ 2005
Θαηά ηελ δεκηνπξγία αξρείνπ αλαδξνκηθώλ ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί
ιάζνο, πξνβάιεηαη ζρεηηθό κήλπκα πνπ δηεπθνιύλεη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ.
2.40 (043)
22 Πεπηεκβξίνπ 2005
Πηα Κεηξώα πξνζηέζεθε έλα αξρείν αθόκα, ζην νπνίν ζα καδεύνληαη νη
αλαιπηηθέο εγγξαθέο από ηηο ΑΞΓ. Απηό ζα καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα
έρνπκε ζπλνιηθή εηθόλα ησλ εγγξαθώλ ελόο κηζζ/λνπ θαζώο επίζεο θαη
έθδνζεο βεβαίσζεο εξγνδόηε κε ζηνηρεία από πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο
ηξίκελα.
Δπίζεο δηνξζώζεθε έλα πξόβιεκα πνπ ππήξρε ζηελ εξγαζία
Παράμεηροι > Ενημέρωζη έκδοζης
Κε απνηέιεζκα λα κελ ελεκεξώλεη θάπνηνπο από ηνπο πίλαθεο ζσζηά
2.40 (040)
4 Πεπηεκβξίνπ 2005
Πηα Κεηξώα πξνζηέζεθε ε εξγαζία Δλεκέξσζεο βνεζεηηθήο ιίζηαο
(π.ρ. Α1 C4 θιπ) από Ρακείν/Πεη (Κεηξώα > Ιίζηα Κηζζ/θώλ
θαηαζηάζεσλ > Δλεκ.Βνεζ.Ιίζηαο από Ρακεία )
Ρν πεδίν Αλαδξνκηθά ΡΠΚΔΓΔ (A_TSMEDEF) καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα
ηνπ ππνινγηζκνύ αλαδξνκηθώλ ΡΠΚΔΓΔ ΘΟΗΑΠ ΠΛΡΑΜΖΠ (παιαηνί
αζθαι). Πην πεδίν απηό δίλνπκε ηνλ αξηζκό ησλ κελψλ γηα ηνπο νπνίνπο
ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε αλαδξνκηθά, ην δε πνζό πξνζηίζεηαη ζην πνζό
ηεο ηαθηηθήο κεληαίαο εηζθνξάο.
2.40 (039)
25 Iνπιίνπ 2005
Ξξνζζήθε Θαηαλαισηηθνχ Γαλείνπ Ραρ.Ρακηεπηεξίνπ (Α_DNTT2P,L,A
θαη C_DNTT2P)
2.40 (038)

11 Iνπιίνπ 2005
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Πηηο ελνπνηήζεηο κηζζνδνηηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα
ηαμηλόκεζεο (κεηά ηελ ελνπνίεζε) θαηά Ρκήκα (C_TMHMA) θαη
Νλνκαηεπψλπκν (C_NAME)
2.40 (037)
10 Iνπιίνπ 2005
Θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο ΑΞΓ, κέρξη ηώξα γηα ηύπν απνδνρώλ 01 δελ
γηλόηαλ δηαρσξηζκόο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν από θαη έσο όπσο γίλεηαη κε
όινπο ηνπο άιινπο ηύπνπο απνδνρώλ. Απηό καο έδηλε θάπνηα επειημία ζε
πεξηπηώζεηο πνιιαπιώλ εγγξαθώλ κε εκεξνκελίεο ιήμεο θελέο ή ηέινο
κήλα, δεκηνπξγνύζε όπσο πξόβιεκα ζηελ πεξίπησζε όπνπ ελόο κηζζ/λνπ
έιεγε ε ζύκβαζε κέζα ζηελ πεξίνδν θαη γηλόηαλ επαλαπξόζιεςε κεξηθέο
κέξεο αξγόηεξα.
2.40 (036)
26 Iνπλίνπ 2005
Ρν πεδίν IKA λένο Αζθαιηζκέλνο (Α_ΗΘΑ_ΛΔW), ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ
γηα ηνλ ζσζηό ππνινγηζκό ηνπ κεληαίνπ πιαθόλ ηνπ ΗΘΑ (είλαη
δηαθνξεηηθό αλάινγα κε ην άλ θάπνηνο είλαη λένο ή παιαηόο
αζθαιηζκέλνο). Ζ πιεξνξία απηή ζώδεηαη θαη ζηελ κηζζνδνηηθή
θαηάζηαζε, αιιά θαη ζηελ ΑΞΓ (C_IKANEW). Ρν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην
πεδίν ΗΘΑ Ρεθκαξηφ εκεξνκίζζην (A_IKATEKM) ην νπνίν ζώδεηαη θαη
απηό ζηελ κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ΑΞΓ (C_IKATEKM).
Δπίζεο πξνζηίζεληαη ηα πεδία C_IKA_BAE1, C_IKA_BAE2 ζηα νπνία
θαηαρσξνύληαη ηα πνζά πάλσ ζηα νπνία ππνινγίδνληαη νη εηζθνξέο, ελώ
ζηα C_IKA_BAS1, C_IKA_BAS2 ηα πνζά ησλ απνδνρώλ (ηα πνζά απηά
δηαθέξνπλ όηαλ έρεη εθαξκνζηεί πιαθόλ).
Δρεη πξνζηεζεί ν θσδηθόο ππνινγηζκνύ κηζζ/θήο θαηάζηαζεο :
Α <κήλαο> 7
γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αλαδξνκηθώλ εηζθνξώλ πιαθφλ ΗΘΑ απφ
1/1/12005.
2.40 (035)
24 Iνπλίνπ 2005
Ζ ιίζηα ιαζώλ θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ ηεο ΑΞΓ ζώδεηαη πιένλ
ζε αξρείν θαη κπνξνύκε λα ην δνύκε κέζα από ηελ επηινγή :

Εκτυπώσεις ΑΠΔ > Σφάλματα ΑΠΔ

2.40 (034)
17 Iνπλίνπ 2005
Ξξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα ηεο κεηαθνξά ζηνηρείσλ ΗΘΑ από Ππλεξγείν
πξνο ην Θαζνιηθό θαη αλάπνδα. Δρνληαο αλνηρηό ζπλεξγείν δίλνπκε ηελ
επηινγή Αρχείο->Διάφορα->Στοιχεία ΙΚΑ από/προς Καθολικό.
2.40 (033)
5 Iνπλίνπ 2005
 Νη βεβαηώζεηο εθνξίαο ιακβάλνπλ ππόςε ην πεδίν Νηθνλνκηθνύ Έηνπο
(C_OIKETOS) πνπ ππάξρεη ζην Κεηξών ώζηε λα μερσξίδνπλ ηηο
απνδνρέο αλά Νηθνλ.Δηνο.
2.40 (032)

1 Iνπλίνπ 2005
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Ξξνζηέζεθε ε εξγαζία Ξαξάκεηξνη->Δλεκέξσζε έθδνζεο. Κε ηελ
εξγαζία απηή γίλνληαη απηόκαηα νη επη κέξνπο (πνπ ηηο θάλακε κε ην
ρέξη κία-κία) ελεκεξώζεηο ησλ αξρείσλ κεηά από αλαβάζκηζε.
Πηελ θαηεγνξία Α ελεκεξώλνληαη ζσζηά πιένλ νη κεηαβιεηέο :
o C_ERGTOT : Πύλνιν Δξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ
o C_KRATHSA : Πύλνιν θξαηήζεσλ αζθαιηζκέλνπ.
Ξεξηιακβάλνληαη όιεο νη θξαηήζεηο πνπ βαξύλνπλ ηνλ
αζθαιηζκέλν εθηόο από ηνλ ΦΚ. Λα ζεκεηώζνπκε όηη ε
κεηαβιεηή C_KRATHS πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ΦΚ θαη ηηο
αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο (C_ERGTOT)

2.40 (031)
18 Καίνπ 2005
 Αλαδξνκηθά εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηεγνξία E
2.40 (030)
17 Καίνπ 2005
 Νηθνγελεηαθή παξνρή : Ξξνζηέζεθε ην πεδίν A_4OEID κε
πξνεπηιεγκέλε ηηκή 0 θαη ην νπνίν δελ επηθέξεη θακκηά αιιαγή ζηνλ
κέρξη ηώξα ηξόπν ππνινγηζκνύ. Βάδνληαο θάπνηα άιιε ηηκή (π.ρ. 1)
κπνξνύκε ζηνπο πίλαθεο λα νξίζνπκε κηα δηαθνξεηηθή ζεηξά ηηκώλ γηα
ην νηθνγελεηαθό (π.ρ. 35|18|18|35|47....). Νπόηε ζηα αλαδξνκηθά
(D???) κπνξνύκε λα έρνπκε Γηθαηνύηαη A_4OEID=0, Διαβε A_4OEID=1
 Ρακείν Γηθεγφξσλ : Ξξνζηέζεθε ην πεδίν A_TAMDIK (ζηελ θαηεγ. C
κόλν) πνπ παίξλεη ηηκή 1 (ή θαη άιιεο αλ ζέινπκε) θαη έρεη
αληαπόθξηζε ζηνπο Ξίλαθεο κε ηελ αληίζηνηρε παξάκεηξν
C_TAMDIK.
 Αλαδξνκηθά εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηεγνξία G
2.40 (029)
26 Aπξηιίνπ 2005
 Πηνλ ππνινγηζκό ησλ αλαδξνκηθώλ εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο (C41) ην
πξόγξακκα ειέγρεη ηνλ θσδηθό νηθνγ.επηδόκαηνο (C_4OE) ζηελ
κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε θαη αλ ππάξρεη ηνλ ρξεζηκνπνηεί γηα λα
ππνινγίζεη ην δηθαηνύηαη. Γηαθνξεηηθά ρξεζηκνπνηεί ηνλ αληίζηνηρν
θσδηθό (A_4OE) από ην αξρείν Νηθνλ. Πηνηρείσλ
2.40 (028)
24 Aπξηιίνπ 2005
 Θαηά ηελ δηαδηθαζία ελεκέξσζεο αξρείνπ νηθνλ.ζηνηρείσλ από
εμσηεξηθό αξρείν (Αξρεία/Γηάθνξα/Import Κηζζ.από εμσηεξηθό αξρείν),
αλ ζηα αξρεία ππάξρεη έλαο κηζζνδνηνύκελνο παξαπάλσ από κία θνξά
ηόηε ελεκεξώλεηαη ε πξώηε εγγξαθή. Κε ηελ έθδνζε απηή κπήθε
επηπιένλ θιεηδί αλίρλκεπζεο ην Ρκήκα (Α_ΡΚΖΚΑ) νπόηε
ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα αζηνρίαο ηεο ελεκέξσζεο (ζπλήζσο
όηαλ ππάξρεη έλαο κηζζνδνηνύκελνο παξαπάλσ από κία θνξά ζε έλα
ζπλεξγείν, ηόηε είλαη ζε δηαθνξεηηθό ηκήκα).
2.40 (027)
8 Aπξηιίνπ 2005
 Πε θάπνηνπο Windows 98 clients «θξέκαγε» ε εθαξκνγή θαηά ηελ
επηζηξνθή ζηηο επηινγέο (κελνύ) κεηά ηελ ελεκέξσζε Γελ.Θαηεγνξηώλ,
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κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ αξρεία αλνηρηά θαη λα κελ κπνξεί λα γίλεη
επαλεθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο παξά κόλν κεηά ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ
Ζ/. Κέρξη λα βξεζεί ιύζε πξνζηέζεθε κία επηινγή θαηά ηελ εθθίλεζε
ηεο εθαξκνγήο κε ηελ νπνία, κεηά ηελ ελεκέξσζε ησλ Γελ.Θαηεγνξηώλ
ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα ε εθαξκνγή θαη έηζη δελ κέλνπλ αλνηρηά αξρεία.
2.40 (026)
5 Aπξηιίνπ 2005
 Ξξνζζήθε βαζηθώλ κηζζώλ εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο 2005.
 Αλαδξνκηθά εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο 2005 θαηεγνξίαο Α.
 Αλαδξνκηθά εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο 2005 θαηεγνξίαο B.
 Ξξνζζήθε ππνινγηζκνύ «δηαηξνθήο» ζηηο θαηεγνξίεο Α,Β. Ρν πεδίν
είλαη ην A_DTRFP (πνζό) θαη A_DTRFL (ιήμε).
 Ξξνζζήθε «2εο ππεξεζηαθήο κνλάδαο ΡΔΑΓ» ζηελ θαηεγνξία Β. Ρν
πεδίν είλαη ην A_TAYMB.
 Πηηο νκαδηθέο εθηππώζεηο πξνζηέζεθαλ ηα εμήο :
o ES00 : Ππγθεληξσηηθά Δθθαζαξηζηηθά – Πύλνια κόλν
o ES01 : Ππγθεληξσηηθά Δθθαζαξηζηηθά – Κε αλάιπζε
o ES10 : Ππγθεληξσηηθά Δθθαζαξηζηηθά – Πύλνια κόλν αλά Ρκήκα
o ES11 : Ππγθεληξσηηθά Δθθαζαξηζηηθά – Κε αλάιπζε αλά Ρκήκα
2.40 (025)
4 Aπξηιίνπ 2005
 Πηελ εθηύπσζε «Αζξνίζκαηα Κεηξώνπ» απμήζεθε ην πιάηνο ώζηε λα
κπνξνύλ λα εθηππώλνληαη θαη κεγάια πνζά.
2.40 (024)
30 Καξηίνπ 2005
 Αιιαγέο ζηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ΡΠΚΔΓΔ ζηηο ππεξσξίεο ΑΠΞΑΗΡΔ.
2.40 (023)
24 Καξηίνπ 2005
 Πηηο εθηππώζεηο κέζα από Windows δελ ηππώλεηαη πιένλ κηα θελή
ζειίδα ζην ηέινο ηεο εθηύπσζεο.
 Πηηο βεβαηώζεηο εθνξίαο ε «Ππγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ρσξίο αλάιπζε
αθνξνινγήησλ» δελ πεξηέρεη πιένλ ηελ επηδόηεζε εξγνδνηηθήο
εηζθνξάο θαη σο εθ ηνύηνπ ηα ζύλνια ζπκθσλνύλ κε ηα αληίζηνηρα
ηνπ κεηξώνπ.
2.40 (022)
21 Καξηίνπ 2005
 Πηελ θαηεγνξία G ν θόξνο επεξεάδεηαη από ην πεδίν Α_?ΘΑΚΑΣD
(κέγηζηνο αξηζκόο εκεξώλ γηα Θίλ.Απόδνζεο). Ρν πεδίν απηό ππάξρεη
θαη γηα ηα δύν κηζζνιόγηα (3205 : A_4KAMAXD θαη 2470 :
A_7KAMAXD). Από ιάζνο ν θόξνο ζην κηζζνιόγην 3205 ππνινγηδόηαλ
βάζεη ηεο ηηκήο ηνπ πεδίνπ A_7KAMAXD. Γηνξζώζεθε
2.40 (021)
10 Καξηίνπ 2005
 Πην ζύζηεκα πιεξσκώλ ΓΗΑΠ, ε εθηύπσζε πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ησλ
Κηζζνδνηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πιεξσκή.
2.40 (020)
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Πηηο εθηππώζεηο ηνπ Κεηξώνπ, πξνζηέζεθε λέα εθηύπσζε (Κεηξώα /
Ιίζηα Κηζζ-θώλ Θαηαζηάζεσλ / Δθηύπσζε θαηάζηαζεο ΦΚ). Κε ηελ
εθηύπσζε απηή έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα ηππώζνπκε όιεο ηηο
πεξηόδνπο/ζεη ζηελ ζεηξά κε ππνζύλνια αλά πεξίνδν/ζεη. Απηό βνεζά
ηδηαίηεξα ζην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ηελ ζπκθσλία ηνπ ΦΚ γηα ηελ
έθδνζε κεηξώσλ θαη βεβαηώζεσλ.

2.40 (019)
21 Φεβξνπαξίνπ 2005
 Θαηά ηελ Δθηύπσζε Κεηξώνπ ελεκεξώλεηαη ην πεδίν ηνπ Θαζνιηθνύ
Ξιάηνο Δθηχπσζεο Κεηξψνπ (A_MTRLEN) κε ην απαηηνύκελν
πιάηνο εθηύπσζεο γηα θάζε ζειίδα. Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ην πεδίν
ηνπ Θαζνιηθνύ Set Δθηχπσζεο Κεηξψνπ (A_MTRPRSET) καο δίλεη
ηελ δπλαηόηεηα ηεο επηιεθηηθήο εθηύπσζεο αλάινγα κε ην πιάηνο ζε
δηαθνξεηηθά κεγέζε ραξηηνύ/γξακκαηνζεηξάο, όηαλ πξόθεηηαη γηα
εθηύπσζε ζε Windows εθηππσηή. Ξεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο όηαλ
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία.
2.40 (018)
15 Φεβξνπαξίνπ 2005
 Πηηο βεβαηώζεηο Δθνξίαο, πξνζηέζεθαλ ηα αθνξνιόγεηα :
o Αληηζηαζκηζηηθό επίδνκα θαη
o Θαη’απνθνπή κεληαία απνδεκίσζε
o Ξξόζζεηε κεληαία απνδεκίσζε
2.40 (017)
10 Φεβξνπαξίνπ 2005
 Θαηά ηελ κεηαθνξά ζπλεξγείνπ από θνξέα ζε θνξέα δελ κεηαθέξεηαλ
όια ηα αξρεία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ αιιά κόλν νη κηζζνδνηηθέο
θαηαζηάζεηο. Γηνξζώζεθε
 Πηηο βεβαηώζεηο Δθνξίαο, όηαλ έλαο κηζζ/λνο δελ είρε θόξν δελ
εκθάληδε ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο. Ρώξα ηηο εκθαλίδεη κε κεδεληθέο ηηκέο
2.40 (016)
6 Φεβξνπαξίνπ 2005
 Γηνξζώζεηο ζην ζύζηεκα εηζαγσγήο κηζζ/λσλ από εμσηεξηθό αξρείν
2.40 (015)
3 Φεβξνπαξίνπ 2005
 Δηζαγσγή ειέγρνπ γηα κεηνύκελε πξνζσπηθή δηαθνξά (A_4PRDF1,
A_4PRDF2) ζην κηζζνιόγην 4 (λ.3205/2004)

