Αθήνα, 3/1/2011

Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Αναλυτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας (αρχεία XML):
τύποι περιόδου, μισθολογικές περίοδοι και διαχωρισμός προπληρωμών και δεδουλευμένων

Όπως ήδη γνωρίζετε, μετά και από προηγούμενο mail που σας κοινοποιήσαμε στις 16/
12/2010, από 1/1/2011 πρέπει να αποστέλλουμε στη Δ24 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Μισθοδοσίας (ΣΚΜ) ανά
•

κωδικό εκκαθαριστή,

•

κωδικό φορέα – ειδικού φορέα,

•

μισθολογική περίοδο και

•

τύπο – είδος μισθοδοσίας.

Με την φράση «τύπος μισθοδοσίας» νοείται ο διαχωρισμός μεταξύ αποδοχών που Προκαταβάλλονται ή που καταβάλλονται Δεδουλευμένες.
Αν, δηλαδή, κάποιος εκκαθαριστής «πληρώνει» μόνο αμοιβές που προκαταβάλλονται την
συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο και αυτές εκταμιεύονται από τον ίδιο φορέα – ειδικό φορέα
Προϋπολογισμού, τότε πρέπει να συντάσσει και να αποστέλλει στη Δ24 ακριβώς μία (1) ΣΚΜ
που να τις περιλαμβάνει όλες. Ανάλογα, μία (1) ΣΚΜ πρέπει να συντάσσει και στην περίπτωση
που «πληρώνει» μόνο δεδουλευμένα, πάντα για την συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο και φορέα – ειδικό φορέα.
Έχοντας πάντα υπόψη (κάτι που αναφέρθηκε και στο προηγούμενο mail μας) ότι για κάθε
XML αρχείο που υποβάλλετε στην ΕΑΠ, το μηχανογραφικό της σύστημα παράγει τόσες ΣΚΜ,
όσοι και οι διαφορετικοί φορείς – ειδικοί φορείς (organizations) που αυτό περιέχει 1 , προκύπτει
και το πλήθος και είδος των αρχείων που πρέπει να αποστέλλετε.
Από σήμερα είναι πια διαθέσιμοι στην ΕΑΠ και νέοι «τύποι περιόδου, periodTypes», ακριβώς για να καταστήσουν τον διαχωρισμό αυτόν πιο εύκολο, σε σχέση με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη πληρωμή. Η πληροφορία αυτή (periodType) τίθεται στην αρχή
κάθε XML αρχείου, είναι εξόχως σημαντική και ορίζει, ουσιαστικά, δύο πράγματα:
•

τον τύπο – είδος μισθοδοσίας: Προκαταβολή – Προπληρωμή (τυπικά, τακτικός μισθός μονίμων, ιδιωτικού δικαίου που προπληρώνονται κ.λπ.) ή Δεδουλευμένα (τυπικά, αμοιβές που
καταβάλλονται δεδουλευμένες, εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων κ.λπ.)

•

τις ημερομηνίες πληρωμής στις οποίες καταβάλλονται τα πληρωτέα ποσά που περιέχονται,
αθροιστικά σε όλους τους μισθοδοτούμενους, στα ποσά πρώτης (netAmount1) και δεύτερης
(netAmount2) πληρωμής.

Στην αρχή του αρχείου (header, στο στοιχείο συναλλαγή – transaction) τίθενται επίσης, μεταξύ άλλων, ακόμα δύο «σημαντικές» πληροφορίες: η μισθολογική περίοδος (period, 1 Ιανουά1

Αν, για παράδειγμα, αποστείλετε δύο αρχεία XML, το πρώτο με φορείς – ειδικούς φορείς 023-0110 και 023-0150
και το δεύτερο με τον 023-0630, η ΕΑΠ θα παράξει τρεις (3) ηλεκτρονικές ΣΚΜ, τις οποίες αποστέλλει στη Δ24
για έλεγχο με τις έντυπες πρωτότυπες δικές σας που έχετε ήδη αποστείλει εκεί για έγκριση της πληρωμής.

ριος, 2 Φεβρουάριος … 13 δώρο Πάσχα, 14 επίδομα αδείας και 15 δώρο Χριστουγέννων) που
συμπληρώνετε εσείς και ο κωδικός εκκαθαριστή (userId) που συμπληρώνεται αυτόματα από την
εφαρμογή υποβολής του αρχείου XML.
Σε συνδυασμό, τέλος, με τον κωδικό φορέα – ειδικού φορέα που συμπληρώνετε εσείς στο
σώμα (body) του αρχείου, το αρχείο αυτό φέρει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται
τα μηχανογραφικά συστήματα της ΕΑΠ και της Δ24 προκειμένου α) να το «συσχετίσουν» με
την έντυπη ΣΚΜ που θα στείλετε στη Δ24 προς έλεγχο και β) να παράξουν τα συγκεντρωτικά
(πχ προς Δ24) και τα αναλυτικά (πχ προς ΔΙΑΣ ΑΕ) στοιχεία που απαιτούνται για την πληρωμή.
Υπενθυμίζεται, τέλος, πως είναι δυνατόν στο XML αρχείο να εισάγετε μισθοδοσίες από πολλούς
φορείς – ειδικούς φορείς (οργανισμούς, organizations), αρκεί βέβαια όλες αυτές οι μισθοδοσίες
να αφορούν στον ίδιο τύπο (πχ προπληρωμή ή δεδουλευμένα) και στην ίδια μισθολογική περίοδο.
Στον πίνακα των δύο τελευταίων σελίδων παρουσιάζονται συνοπτικά όλοι οι τύποι περιόδου – είδη μισθοδοσίας που είναι αυτήν την στιγμή διαθέσιμοι στην ΕΑΠ. Όπου αναγράφεται
«μήνας αναφοράς, μ.α.» νοείται ο μήνας της μισθολογικής περιόδου. Για παράδειγμα, μισθολογική περίοδος «Φεβρουάριος 2011, 2011-02» έχει μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο (02).
Αφού μελετήσει κανείς τον πίνακα αυτόν, είναι πολύ εύκολο να κατανοήσει και την χρήση
των ιδιοτήτων – χαρακτηριστικών (attributes) του εισοδήματος (Income): τύπος (IncomeType),
αρχική και τελική ημερομηνία (StartEndDate) και περίοδος πληρωμής (PaymentPeriod). Ένας
απλός κανόνας διατυπώνεται ως εξής: όταν η αμοιβή (income) που υπολογίζουμε – εκκαθαρίζουμε στον μισθοδοτούμενο αναφέρεται – αφορά στην μισθολογική περίοδο που συμπληρώσαμε στην αρχή του XML αρχείου (στο header | transaction), τότε δεν συμπληρώνουμε ούτε αρχική και τελική ημερομηνία (StartEndDate), ούτε περίοδο πληρωμής (PaymentPeriod) της αμοιβής
αυτής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία αυτά.
Οι τύποι αμοιβής (IncomeType), λόγου χάριν, «1 – αναδρομικές διαφορές», «5 – αποζημίωση άδειας» και «6 – αμοιβή που αναφέρεται σε μισθολογική περίοδο διαφορετική από εκείνη
του XML αρχείου» απαιτούν πάντα την συμπλήρωση των υπόλοιπων δύο ιδιοτήτων StartEndDate και PaymentPeriod, ενώ ο τύπος «0 – κανονική μισθοδοσία» ποτέ. Οι υπόλοιποι τύποι 2, 3
και 4 συνήθως απαιτούν και αυτοί την συμπλήρωση των εν λόγω πεδίων, όχι όμως πάντα (για
παράδειγμα όταν οι τρίμηνες αποδοχές, τύπος 2, καταβάλλονται, όπως προβλέπεται, για τρεις
μήνες μετά την λύση της υπαλληλικής σχέσης, οι ιδιότητες StartEndDate και PaymentPeriod δεν
πρέπει να συμπληρώνονται· όταν όμως καταβάλλονται μαζεμένες, όπου και αν προβλέπεται, κατά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, τότε η πληροφορία αυτή πρέπει να συμπληρώνεται).
Παράδειγμα χρήσης του τύπου αμοιβής (IncomeType) «6 – αμοιβή που αναφέρεται σε μισθολογική περίοδο διαφορετική από εκείνη του XML αρχείου» είναι αμοιβές, συνήθως επιδόματα, που καταβάλλονται ανά δίμηνο ή τρίμηνο (στις περιπτώσεις αυτές, ανάλυση κατά μήνα είναι
υποχρεωτική). Αντιθέτως, για επίδομα, πχ κίνητρο παραγωγικότητας, Ιανουαρίου 2011 που καταβάλλεται δεδουλευμένο στις 25/2/2011 (η 27 είναι Κυριακή), μαζί με την προπληρωμή α΄ δεκαπενθημέρου του Μαρτίου 2011, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τύπο αμοιβής 6· η αμοιβή
αυτή θα περιλαμβάνεται σε XML αρχείο με τύπο περιόδου (periodType) 14 (βλ. σχετικό πίνακα)
και μισθολογική περίοδο 2011-01, επομένως η συγκεκριμένη αμοιβή θα έχει τύπο (IncomeType)
«0 – κανονική μισθοδοσία».

Υπογραμμίζεται η πολύ μεγάλη διαφορά που έχουν οι τύποι αμοιβής «1 – αναδρομικές διαφορές» και «6 – αμοιβή που αναφέρεται σε μισθολογική περίοδο διαφορετική από εκείνη του
XML αρχείου». Ο πρώτος τύπος (1) αφορά σε διαφορές που έχουν προκύψει από καθυστερημένη, λόγου χάριν, ενημέρωση του εκκαθαριστή για μεταβολές στην υπηρεσιακή ή οικογενειακή
κατάσταση του μισθοδοτούμενου, από περικοπές που πραγματοποιούνται λόγω πχ απεργίας κ.α.
Παρατίθεται, τέλος, παράδειγμα ανάλογο με εκείνο που είχαμε αποστείλει και στο προηγούμενο σχετικό μήνυμά μας, μαζί με τους τύπους περιόδου και τις μισθολογικές περιόδους που
πρέπει να συμπληρωθούν.
Εκκαθαριστής εκκαθαρίζει αμοιβές στο υποθετικό Υπουργείο x με κωδικό φορέα 55 που
βαρύνουν τρεις ειδικούς φορείς: τον 055-0110 και τον 055-0220 για το μόνιμο και
ιδιωτικού δικαίου προσωπικό και τον 055-0660 για τις αμοιβές του Ειδικού Γραμματέα και
των μετακλητών υπαλλήλων που εργάζονται στο γραφείο του.
1. Φορέας – ειδικός φορέας 055-0110: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου x
a. Ημερομηνίες πληρωμής 27/1/2011 και 11/2/2011.
b. ΚΑΕ που βαρύνονται:
i. 0211 Βασικός μισθός
ii. 0213 Οικογενειακή παροχή
iii. 0219 Λοιπά γενικά επιδόματα (πχ μεταπτυχιακό)
c. Οι ΚΑΕ των παραγράφων 1.b.i – 1.b.iii αφορούν σε αμοιβές που προκαταβάλλονται και αναφέρονται στον Φεβρουάριο του 2011.
2. Φορέας – ειδικός φορέας 055-0220: Ελεγκτική Υπηρεσία Υπουργείου x
a. Ημερομηνίες πληρωμής 27/1/2011 και 11/2/2011.
b. ΚΑΕ που βαρύνονται:
i. 0211 Βασικός μισθός
ii. 0213 Οικογενειακή παροχή
iii. 0219 Λοιπά γενικά επιδόματα (πχ μεταπτυχιακό)
iv. 0289 Λοιπές αποζημιώσεις (πχ έξοδα κίνησης)
v. 0579 Επίδομα παραγωγικότητας
c. Οι ΚΑΕ των παραγράφων 2.b.i – 2.b.iii αφορούν σε αμοιβές που προκαταβάλλονται και αναφέρονται στον Φεβρουάριο του 2011 (πληρωμές 27/1/2011 και
11/2/2011).
d. Οι ΚΑΕ των παραγράφων 2.b.iv – 2.b.v αφορούν σε αμοιβές που καταβάλλονται δεδουλευμένες και αναφέρονται στον Δεκέμβριο του 2010 (πληρωμή
27/1/2011).
3. Φορέας – ειδικός φορέας 055-0660: Ελεγκτική Υπηρεσία Υπουργείου x – Γραφείο
Ειδικού Γραμματέα
a. Ημερομηνία πληρωμής 27/1/2011.
b. ΚΑΕ που βαρύνονται:
i. 0215 Θέσης ευθύνης
ii. 0289 Έξοδα κίνησης γενικών και ειδικών γραμματέων

c. Οι ΚΑΕ των παραγράφων 3.b.i – 3.b.ii αφορούν σε αμοιβές που καταβάλλονται
δεδουλευμένες και αναφέρονται στον Ιανουάριο του 2011 (πληρωμή
27/1/2011).
Ο εκκαθαριστής του παραδείγματος αυτού πρέπει να αποστείλει:
A. Στη Δ24 ακριβώς τέσσερις (4) έντυπες ΣΚΜ:
1.
2.
3.
4.

Για
Για
Για
Για

τον
τον
τον
τον

φορέα
φορέα
φορέα
φορέα

055-0110
055-0220
055-0220
055-0660

Προπληρωμές
Προπληρωμές
Δεδουλευμένα
Δεδουλευμένα

B. Στην ΕΑΠ τουλάχιστον τρία (3) XML αρχεία
1. Αρχείο με περιγραφή (κατά την υποβολή) «ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ X», το οποίο
στο σώμα του (body) θα πρέπει να περιέχει δύο οργανισμούς (organizations, φορείς –
ειδικούς φορείς), τον 055-0110 και τον 055-0220.
Το αρχείο αυτό θα έχει τύπο περιόδου periodType 1 και μισθολογική περίοδο PaymentPeriod 2011-02.
2. Αρχείο με περιγραφή (κατά την υποβολή) «ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ X», το
οποίο στο σώμα του (body) θα πρέπει να περιέχει έναν οργανισμό (organization, φορέα – ειδικό φορέα), τον 055-0220.
Το αρχείο αυτό θα έχει τύπο περιόδου periodType 14 και μισθολογική περίοδο PaymentPeriod 2010-12.
3. Αρχείο με περιγραφή (κατά την υποβολή) «ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ.», το
οποίο στο σώμα του (body) θα πρέπει να περιέχει έναν οργανισμό (organization, φορέα – ειδικό φορέα), τον 055-0660.
Το αρχείο αυτό θα έχει τύπο περιόδου periodType 16 και μισθολογική περίοδο PaymentPeriod 2011-01.
Αν δεχτούμε στο παράδειγμά μας ότι δεν καταβάλλεται αμοιβή που να αφορά αναδρομική
διαφορά ή άλλη περίοδο, δεν υπάρχουν τρίμηνες αποδοχές κ.λπ., τότε ο τύπος όλων των
αμοιβών (IncomeType) σε όλα τα αρχεία πρέπει να είναι 0.
Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι επίσης δυνατόν (και σωστό) ο εκκαθαριστής, για την περίπτωση Β.1 να αποστείλει δύο αρχεία XML, ένα για κάθε έναν οργανισμό (φορέα – ειδικό φορέα). Αν πράξει έτσι, τότε συνολικά θα αποστείλει στην ΕΑΠ τέσσερα XML αρχεία. Είτε κάνει
αυτό που μόλις τώρα περιγράφηκε (4 αρχεία), είτε αυτό που περιγράφηκε στην §Β (3 αρχεία) είναι ορθό και αποδεκτό.
Η ουσία είναι ότι, τελικά, το σύστημα της ΕΑΠ θα παράξει τέσσερις (4) ηλεκτρονικές ΣΚΜ,
τις οποίες η Δ24 θα αντιστοιχίσει και ελέγξει μία προς μία με τις έντυπες που θα της έχει ήδη
αποστείλει.

Πίνακας τύπων περιόδου (periodTypes) και χρήση αυτών
Τύπος
περιόδου
periodType

1

Ονομασία

Περιγραφή

Αμοιβές που προκαταΑφορά σε προπληρωμή – προκαταβοβάλλονται σε 1 ή 2 δελή.
καπενθήμερα

Ημερομηνία
1ης πληρωμής
(netAmount1)

27 ή π.ε. του μη13 ή π.ε. του
να που προημ.α.
γείται του μ.α.

Εξόφληση Τακτικού
Χρηματικού Εντάλματος, Χ.Ε.

Αφορά σε δεδουλευμένες αμοιβές που
εντέλλονται με Χ.Ε., τα οποία συνοδεύο13 ή π.ε. του
νται από Καταστάσεις Δαπάνης – Πληρωεπόμενου μήνα
μής και από λοιπά δικαιολογητικά, εκδίδοτου μ.α.
νται και θεωρούνται από ΥΔΕ ή την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του φορέα.

11

Αμοιβές δεδουλευμένες που καταβάλλονται
στις 10 ή π.ε. κάθε
μήνα και αναφέρονται
στον προηγούμενο

Αφορά σε δεδουλευμένες αμοιβές που
καταβάλλονται, βασικά, σε υπαλλήλους
ιδιωτικού δικαίου, σε συμβασιούχους έργου όπου δεν προβλέπεται να πληρώνονται μέσω Χ.Ε. κ.α.

12

Αμοιβές δεδουλευμένες – προκαταβολή
μηνός

13

14

3

Ημερομηνία
2ης πληρωμής
(netAmount2)

Παρατηρήσεις

Παράδειγμα

Πρέπει να υπάρχει πληΜ.Π.: 2011-02
ρωτέο ποσό σε ένα ή και η
1 πληρ.: 27/1/2011
στα δύο δεκαπενθήμε2η πληρ.: 11/2/2011
ρα.

∅

Μ.Π.: 2011-01
Πληρωμή: 11/2/2011

10 ή π.ε. του
επόμενου μήνα
του μ.α.

∅

Μ.Π.: 2011-01
Πληρωμή: 10/2/2011
ή
Μ.Π.: 2010-12
Πληρωμή: 10/1/2011

Αφορά σε προκαταβολή που τυχόν δικαιούται να λάβει μισθοδοτούμενος, έναντι
καταβολής δεδουλευμένης αμοιβής.

22 ή π.ε. του μ.α.

∅

Ο «κύκλος» κλείνει με
Μ.Π.: 2011-01
XML αρχείο με periodTyΠληρωμή: 21/1/2011
pe 13. *

Αμοιβές δεδουλευμένες – εξόφληση μηνός

Αφορά στην εξόφληση που λαμβάνει ο μισθοδοτούμενος για δεδουλευμένη αμοιβή, για την οποία προηγούμενα έλαβε
προκαταβολή.

Αναγράφεται το
ποσό που κατα10 ή π.ε. του
βλήθηκε με αρεπόμενου μηχείο τύπου 12.
να του μ.α.
Πληρωμή δεν
πραγματοποιείται

Αμοιβές δεδουλευμένες που καταβάλλονται
στις 27 ή π.ε. κάθε
μήνα και αναφέρονται
στον προηγούμενο

Αφορά, βασικά, σε ορισμένα επιδόματα –
αμοιβές που καταβάλλονται δεδουλευμέ27 ή π.ε. του
να (πχ έξοδα κίνησης, επίδομα παραγωγιεπόμενου μήνα
κότητας κ.α.), μαζί συνήθως με την προτου μ.α.
πληρωμή (τύπος 1) του επόμενου δεκαπενθημέρου.

∅

βλ. τύπο περιόδου 12 **
Μ.Π.: 2011-01
Αφορά μόνον σε αμοιβές
Πληρωμή: 10/2/2011
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Μ.Π.: 2011-01
Πληρωμή: 25/2/2011
ή
Μ.Π.: 2010-12
Πληρωμή: 27/1/2011

15

Αμοιβές δεδουλευμέ13 ή π.ε. του
νες που καταβάλλονται
Αφορά σε δεδουλευμένες αμοιβές, ομοίως
επόμενου μήνα
στις 13 ή π.ε. κάθε
με τον τύπο 14.
του μ.α.
μήνα και αναφέρονται
στον προηγούμενο

∅

Μ.Π.: 2011-01
Πληρωμή: 11/2/2011
ή
Μ.Π.: 2010-12
Πληρωμή: 13/1/2011

16

Αμοιβές δεδουλευμένες που καταβάλλονται
στις 27 ή π.ε. κάθε
μήνα και αναφέρονται
σ’ αυτόν

∅

Μ.Π.: 2011-01
Πληρωμή: 27/1/2011

Αφορά σε δεδουλευμένες αμοιβές (μισθός ή ορισμένα επιδόματα) που καταβάλλονται στις 27 και που αφορούν στον
τρέχοντα μήνα, όπου αυτό προβλέπεται.

27 ή π.ε. του μ.α.

Συντομεύσεις:
π.ε.
μ.α.
Μ.Π.
Χ.Ε.
ΥΔΕ

προηγούμενη εργάσιμη
μήνας αναφοράς
μισθολογική περίοδος
τακτικό χρηματικό ένταλμα
υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου

*

Δεν αφορά πλήρη εκκαθάριση – μισθοδοσία. Πρόκειται για προκαταβολή αμοιβών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το α΄ δεκαπενθήμερο. Περιέχει, ανά μισθοδοτούμενο, μόνο πληρωτέο ποσό (στο netAmount1), όχι ακαθάριστες αποδοχές, ούτε κρατήσεις, ούτε εργοδοτικές
εισφορές.
Στο αρχείο αυτό υπάρχουν κανονικά τα «στοιχεία εκκαθάρισης» της μισθοδοσίας ανά μισθοδοτούμενο: οι ακαθάριστες αποδοχές, οι κρατήσεις
και οι εργοδοτικές εισφορές. Πληρωτέα ποσά: στο μεν πρώτο (netAmount1) αναγράφεται το ποσό που έλαβε ως προκαταβολή ο μισθοδοτούμενος με (προηγούμενο) αρχείο XML τύπου 12, ενώ στο δεύτερο (netAmount2) το ποσό της εξόφλησης.
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