Καταχώρηση αναδρομικών (Μη αυτόματη καταχώρηση)

Καταχώρηση Αναδρομικών ποσών
Σε αυτή την ενέργεια ο εκκαθαριστής-χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει αναδρομικά που
δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν αυτόματα.
Αρχικά η παρουσίαση δείχνει ότι δεν υπάρχουν καταχωρήσεις.

Μια καταχώρηση αναδρομικών μπορεί είναι αφορά σε ένα μεμονωμένο ποσό ή σε μια εκκαθάριση.
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία.

Δημιουργία νέας αναδρομικής μισθοδοσίας
Πατάτε στην αρχική φόρμα Δημιουργία νέας αναδρομικής μισθοδοσίας.
Πληκτρολογείτε και επιλέγετε τις παραμέτρους.
Μήνας/Έτος αναδρομικής μισθοδοσίας
Μήνας: Μήνας που θα περαστεί η εκκαθάριση

Στοιχεία
αναδρομικής
Όνομα πληρωμής*: Περιγραφή πληρωμής

πληρωμής

Ποσό*: Ποσό αναδρομικών
Τύπος : Τύπος για την διαδικασία της εκκαθάρισης
Βάση αποδοχών : Για ενημέρωση ανάλυσης μισθοδοσίας
ΚΠΚ : Όταν ασφαλιστική κράτηση e-ΕΦΚΑ
Τύπος επιδόματος : Όταν επίδομα για σύνδεση με κωδικούς ΕΑΠ
Φορέας : Όταν φορέας ασφάλισης ή κράτηση εργαζόμενου για σύνδεση με κωδικούς ΕΑΠ
Μέρες ασφάλισης : Αν είναι απαραίτητο να φαίνεται (π.χ. σε περίπτωση επιστροφής ποσών εισφορών
e-ΕΦΚΑ για απεικόνιση σε τύπο αποδοχών 88 της ΑΠΔ )

Για ένα ποσό Βασικού μισθού θα περνούσατε δεδομένα όπως στην παρακάτω εικόνα.

Επιλέγοντας αποθήκευση επιστρέφετε στην αρχική καρτέλα όπου έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση.

Πατώντας επεξεργασία θα δείτε την εκκαθάριση του ποσού που αποθηκεύσατε.

Εάν υπήρχε μόνο ένα ποσό αναδρομικών τότε η διαδικασία καταχώρησης τελειώνει εδώ.

Εάν υπήρχε μόνο ένα ποσό αναδρομικών τότε η διαδικασία καταχώρησης τελειώνει εδώ.
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Εάν υπάρχουν και άλλες τιμές όπως εισφορές πάνω στο ποσό που καταχωρήθηκε τότε από την
καρτέλα της πρώτης καταχώρησης πατάτε Δημιουργία νέας αναδρομικής μισθοδοσίας και
συνεχίζετε με τα υπόλοιπα ποσά.
Καταχώρηση εισφορών ασφαλισμένου.

Εκ νέου εκκαθάριση αναδρομικών.

Καταχώρηση εισφορών εργοδότη.

Εκ νέου και τελική εκκαθάριση και ανάλυση αναδρομικών.

Η εκκαθάριση της μισθοδοσίας τους μεμονωμένα πραγματοποιείται από την Έκδοση μισθοδοσίας, με
επιλογή Έκτακτη Μισθοδοσία και την επιθυμητή επιλογή από τις Συγκεντρωτικές αναδρομικές
μισθοδοσίες

θα βγάλει την τελική εκκαθάριση τους προς πληρωμή

