ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Τύπος
περιόδου
periodType

Ονομασία

1

Αμοιβές που
προκαταβάλλονται σε 1 ή 2
δεκαπενθήμερα

11

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

12

Αμοιβές δεδουλευμένες –
προκαταβολή μηνός

13

Αμοιβές δεδουλευμένες –
εξόφληση μηνός

14

15

16

Αμοιβές δεδουλευμένες που
καταβάλλονται στις 27 ή π.ε.
κάθε μήνα και αναφέρονται
στον προηγούμενο
Αμοιβές δεδουλευμένες που
καταβάλλονται στις 13 ή π.ε.
κάθε μήνα και αναφέρονται
στον προηγούμενο
Αμοιβές δεδουλευμένες που
καταβάλλονται στις 27 ή π.ε.
κάθε μήνα και αναφέρονται σ’
αυτόν

Περιγραφή

Αφορά σε προπληρωμή – προκαταβολή.
Αφορά σε δεδουλευμένες αμοιβές που
καταβάλλονται, βασικά, σε υπαλλήλους
ιδιωτικού δικαίου, σε συμβασιούχους έργου
όπου δεν προβλέπεται να πληρώνονται μέσω
Χ.Ε. κ.α.
Αφορά σε προκαταβολή που τυχόν δικαιούται
να λάβει μισθοδοτούμενος, έναντι καταβολής
δεδουλευμένης αμοιβής.
Αφορά στην εξόφληση που λαμβάνει ο
μισθοδοτούμενος για δεδουλευμένη αμοιβή,
για την οποία προηγούμενα έλαβε
προκαταβολή.
Αφορά, βασικά, σε ορισμένα επιδόματα –
αμοιβές που καταβάλλονται δεδουλευμένα (πχ
έξοδα κίνησης, επίδομα παραγωγικότητας κ.α.),
μαζί συνήθως με την προπληρωμή (τύπος 1)
του επόμενου δεκαπενθημέρου.

Ημερομηνία 1ης πληρωμής
(netAmount1)

27 ή π.ε. του μήνα που
προηγείται του μ.α.

10 ή π.ε. του επόμενου μήνα του
μ.α.

Ημερομηνία 2ης
πληρωμής
(netAmount2)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟ 1-11-2017 ΕΩΣ
ΚΑΙ 20-11-2017

27-11-2017 και 13-12-2017

ΑΠΟ 1-11-2017 ΕΩΣ
ΚΑΙ 6-11-2017

10-11-2017

ΑΠΌ 5-11-2017 ΕΩΣ
ΚΑΙ 16-11-2017

22-11-2017

ΑΠΟ 1-11-2017 ΕΩΣ
ΚΑΙ 6-11-2017

10-11-2017



ΑΠΟ 1-11-2017 ΕΩΣ
ΚΑΙ 20-11-2017

27-11-2017



ΑΠΟ 1-11-2017 ΕΩΣ
ΚΑΙ 7-11-2017

13-11-2017



ΑΠΟ 1-11-2017 ΕΩΣ
ΚΑΙ 20-11-2017

27-11-2017

13 ή π.ε. του μ.α.

Παρατηρήσεις
Πρέπει να υπάρχει
πληρωτέο ποσό σε ένα
ή και στα δύο
δεκαπενθήμερα.



Ο «κύκλος» κλείνει με
XML αρχείο με
22 ή π.ε. του μ.α.
periodType 13. *

βλ. τύπο περιόδου 12
** Αφορά μόνον σε
Αναγράφεται το ποσό που
καταβλήθηκε με αρχείο τύπου 12. 10 ή π.ε. του επόμενου αμοιβές ΝΠΔΔ και
Πληρωμή δεν πραγματοποιείται
μήνα του μ.α.
ΟΤΑ.

27 ή π.ε. του επόμενου μήνα του
μ.α.

Αφορά σε δεδουλευμένες αμοιβές, ομοίως με 13 ή π.ε. του επόμενου μήνα του
τον τύπο 14.
μ.α.
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.
προηγούμενη εργάσιμη
μ.α.
μήνας αναφοράς
Μ.Π.
μισθολογική περίοδος
* 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.

