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Οδηγίες για τον υπολογισμό Δώρου Πάσχα  

που αφορά το διάστημα αναστολής 

Σύμφωνα με την απόφαση 21036/1737/2.6.2020 Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 

και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του  (ΦΕΚ Β' 2141/03-06-2020) και τη 

διόρθωση του με το ΦΕΚ Β 2196/5.6.2020, ο εργοδότης υποχρεούται να υπολογίσει και να πληρώσει έως 

30/6/2020 το Δώρο Πάσχα που αναλογεί στο διάστημα που είχε θέσει εργαζόμενους σε αναστολή. Το 

κόστος γι’ αυτή την επιβάρυνση θα του επιστραφεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Σημείωση. Η ημερομηνία πληρωμής δεν έχει σχέση με την ημερομηνία υπολογισμού του Δώρου η οποία 

παραμένει εντός του μηνός Απριλίου. 

Βάσει της μέχρι πρότινος σε ισχύ ΠΝΠ, της 30/3/2020 ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020,  άρθρο 19, παράγραφος 2, 

θεωρούμε πως έχετε ήδη υπολογίσει Δώρο Πάσχα για το διάστημα πραγματικής εργασίας και όχι 

για το διάστημα που ο εργαζόμενος βρισκόταν σε αναστολή. Αυτό σας είχαμε προτείνει κι εμείς σε 

προγενέστερη επικοινωνία. 

Με την αναβάθμιση του προγράμματος Plano NET Μισθοδοσία στην έκδοση 5.8.8, δημιουργήσαμε 

αυτόματα μια δεύτερη περίοδο δώρου, «Δώρο Πάσχα (Αναστολή)», η οποία λειτουργεί ακριβώς με τον 

ίδιο τρόπο με το «κανονικό» Δώρο Πάσχα, και μπορείτε να πάρετε ξεχωριστά μισθοδοτική κατάσταση, 

λογιστικό άρθρο, ΑΠΔ κλπ. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και για τον υπολογισμό της διαφοράς του Δώρου Πάσχα που θα επιστραφεί 

από τον κρατικό προϋπολογισμό στον εργοδότη, η διαδικασία είναι η παρακάτω. 

 

Οδηγίες χειρισμού. 

Από το μενού της εφαρμογής επιλέγετε Μισθοδοσία -> Καταχωρήσεις -> Δώρα. 

Σαν μισθοδοτική περίοδο επιλέγετε αυτή με την περιγραφή «Δώρο Πάσχα (Αναστολή)». 

Μήνας Πληρωμής είναι ο Απρίλιος. 

Στη συνέχεια πατάτε το κουμπί πάνω αριστερά «Εμφάνιση». 

Στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα ο υπολογισμός με τις επιπλέον ημέρες δώρου που δικαιούται ο κάθε 

εργαζόμενος για το διάστημα της αναστολής. 

Το πράσινο φόντο δηλώνει πως βρέθηκε καταχωρημένο δώρο (με την μισθοδοτική περίοδο 13- 

Δώρο Πάσχα) και άρα υπολογίζει τη διαφορά. Αν το φόντο είναι λευκό σημαίνει πως δεν έχει 

υπολογιστεί καθόλου δώρο, που αντιστοιχεί στο ποσό που οφείλει ο εργοδότης για το διάστημα 

πραγματικής εργασίας. Θα πρέπει να υπολογίσετε πρώτα αυτό και μετά να επανέλθετε για την 

περίοδο «Δώρο Πάσχα (Αναστολή)», ώστε να καταχωρηθεί ξεχωριστά η διαφορά για να γίνει η 

επιστροφή του ποσού στον εργοδότη. 
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Τέλος πατάμε αποθήκευση και στη συνέχεια μπορούμε να πάρουμε μισθοδοτική κατάσταση, λογιστικό 

άρθρο κλπ. κατά τα γνωστά. 

 

Επισημάνσεις. 

 

Μέχρι 30/6/2020 θα πρέπει να πληρωθεί ολόκληρο το ποσό του Δώρου Πάσχα από τον εργοδότη, καθώς 

και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Το τμήμα που επιβαρύνεται ο εργοδότης αλλά και το τμήμα που 

θα του επιστραφεί. 

 

Από 1/7/2020 έως 10/7/2020 θα σταλεί ΑΠΔ όπου θα φαίνονται ξεχωριστά οι ασφαλιστικές εισφορές που 

θα επιστραφούν στον εργοδότη (η εισφορές της περιόδου «Δώρο Πάσχα (Αναστολή)). Ο Τύπος αποδοχών 

ΙΚΑ που θα δηλωθούν αυτά τα ποσά δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι αυτή τη στιγμή. 

Από 1/7/2020 έως 10/7/2020 ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 

ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (που θα υπάρχει διαθέσιμο) για τα ποσά που διεκδικεί προς επιστροφή.  

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο σχετικό ΦΕΚ Β' 2141/03-06-2020. 

 

Σχετικά με την υποβολή της ΑΠΔ, θα υπάρξει νεότερη επικοινωνία μόλις δοθούν οι απαραίτητες 

διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ.  

http://www.e-dataware.gr/downloads/FEK_B2141-2020.pdf

