
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να γραφεί κώδικας Visual Basic, ο οποίος δημιουργεί την παραπάνω φόρμα, εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία και υπολογίζει τη μισθοδοσία ενός υπαλλήλου με την παρακάτω 
λογική :  

i. Εισάγει τα ατομικά στοιχεία του υπαλλήλου καθώς και την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό τέκνων και τον κλάδο του υπαλλήλου. 
ii. Υπολογίζει τα έτη υπηρεσίας (τρέχον έτος 2015) καθώς και τις συμπληρωμένες τριετίες. 

iii. Για τον υπολογισμό του Βασικού Μισθού Ισχύει ο Πίνακας Α’. 
iv. Το επίδομα γάμου αντιστοιχεί σε 80€ για έγγαμους (με ή χωρίς τέκνα) και σε 40€ για διαζευγμένους ή χήρους με τουλάχιστον 1 τέκνο, ενώ το επίδομα τέκνων 

υπολογίζεται με βάση τον Πίνακα Β’. Τέλος Οικογενειακό Επίδομα = Επίδομα Γάμου + Επίδομα Τέκνων. 
v. Το χρονοεπίδομα υπολογίζεται ως 3% επί του Βασικού Μισθού για κάθε συμπληρωμένη τριετία υπηρεσίας. 

vi. Οι Μικτές αποδοχές υπολογίζονται ως άθροισμα του βασικού μισθού συν τα επιδόματα. 
vii. Οι κρατήσεις ΙΚΑ αντιστοιχούν στο 15,5% επί των μικτών αποδοχών. 

viii. Οι κρατήσεις φόρου υπολογίζονται επί των ετήσιων αποδοχών και ανάγονται στις μηνιαίες με βάση τον Πίνακα Γ’. 
ix. Ο φόρος αλληλεγγύης υπολογίζεται με βάση τον Πίνακα Δ’. 
x. Το καθαρό Πληρωτέο ισούται με τις Μικτές Αποδοχές μείον τις Κρατήσεις και τους φόρους. 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

ΚΛΑΔΟΣ Β.Μ. 

Υ.Ε. 450 € 

Δ.Ε. 520 € 

Τ.Ε. 615 € 

Π.Ε. 710 € 

M.Sc. 900 € 

Ph.D. 1050 € 

 
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΚΝΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΤΕΚΝΩΝ 

1 30 € 

2 50 € 

3 80 € 

4 120 € 

4 + 40 € για 
κάθε τέκνο 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ 

Ετήσιο Εισόδημα Ποσοστό 
Φόρου 

0 – 25000€ 22% 

25000,01€ - 42000€ 32% 

Υπερβάλλον 42% 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ’ 

Ετήσιο Εισόδημα Ποσοστό 
Φόρου 

0 – 12000€ 0% 

12000,01€ - 20000€ 0,7% 

20000,01€ - 50000€ 1,4% 

50000,01 – 100000€ 2,1% 

Υπερβάλλον 2,8% 

 
 
 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

i. Οι αποδοχές που υπολογίζουμε είναι μηνιαίες. Δηλαδή υπολογίζουμε τον μισθό του υπαλλήλου για 

τον τρέχοντα μήνα. 

ii. Ο υπολογισμός του φόρου όμως γίνεται με βάση τις ετήσιες αποδοχές του. Για αυτό το λόγο θα 

πρέπει οι μικτές αποδοχές που υπολογίσαμε να πολλαπλασιαστούν επί 14 για να γίνουν ετήσιες. 

Αφού βρούμε τις ετήσιες αποδοχές, υπολογίζουμε τον ΕΤΗΣΙΟ φόρο με βάση τον πίνακα και τον 

διαιρούμε δια 14, για να τον ανάγουμε σε μηνιαίο (στο φόρο που αντιστοιχεί στον τρέχοντα μήνα 

δηλαδή). 

iii. Ο φόρος έχει κλίμακες. Εάν κάποιος έχει 30000€ ετήσιο εισόδημα εμπίπτει στην κλίμακα 32%, αλλά 

δεν φορολογείται όλο το ποσό του με 32%. Τα πρώτα 25000€ θα φορολογηθούν με 22% και τα 

υπόλοιπα 5000€ με 32%. Ομοίως για κάποιον που έχει 50000€, τα πρώτα 25000€ θα φορολογηθούν 

με 22%, τα υπόλοιπα 17000€ με 32% και τα υπόλοιπα 8000€ με 42%. 

iv. Η ίδια λογική υπολογισμού εφαρμόζεται και στον φόρο αλληλεγγύης. 

 

v. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11/2015 

 


