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Δ.Λ.Σ.Δ. Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

ΔΛΠ Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα 

Δ.ΣΑΣ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

ΓΔΑ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεσλ 

Γ.Λ.Π. Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

Γ.Λ.Π.Γ.Σ. Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Γεκνζίνπ Σνκέα 

Γ.Λ.Σ.Σ.Β Γηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή  Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο 

Βάζεο 

Γ.Μ.Τ Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο 

Γ.Π.Υ.Π Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο  

ΚΔΓ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ 

Λ.Π.Γ.Κ. Λνγηζηηθφ Πιαίζην Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

Ν. Νφκνο 

Ν.Π.Γ.Γ. Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

Ν.Π.Η.Γ. Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

ΟΣΑ Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Π.Γ. Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

Π.Ο.Δ. Πξνεγνχκελσλ Οηθνλνκηθψλ Δηψλ 

  

 

 

Πίλαθαο μελφγισζζσλ φξσλ  

GAAP Generally Accepted Accounting Principles 

IFAC International Federation of Accountants 

IFRS International Financial Reporting Standards 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 

IPSASB International Public Sector Accounting Standards 

Board 
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1. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ -
ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ -ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ 
ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ 

 

 

ΚΟΠΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ – ΠΡΟΓΟΚΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη ιηγφηεξν 

ζεσξεηηθά θαη πεξηζζφηεξν πξαθηηθά, ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο ζε 

πξνρσξεκέλν επίπεδν. Γειαδή λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα φρη κφλν νπζηαζηηθά 

αιιά θαη εμεηδηθεπκέλα θαη λα παξνπζηάζεη ζέκαηα, φρη κφλν εχθνια πξνζεγγίζηκα 

αιιά θαη δπζλφεηα, πνπ απαηηνχλ πςειφ επίπεδν γλψζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ηα 

ζέκαηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο πιαηζηψλνληαη απφ ηελ παξνπζίαζε 

εηδηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο δεκνζίνπο θνξείο θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην 

ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ινγηζηηθή ησλ δεκνζίσλ 

θνξέσλ ζπκπιεξψλεηαη απφ αλαθνξέο ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα. Δηδηθφηεξα νη επηδησθφκελνη ζηφρνη είλαη: 

Α) Να δνζεί έλα θαηά ην δπλαηφλ πιήξεο βνήζεκα πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο/εο λα θαηαλννχλ ηελ δνκή ησλ θιαδηθψλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ 

δεκνζίσλ θνξέσλ, ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ απηά παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο 

θαζψο θαη πσο ην δεκφζην ινγηζηηθφ ππεηζέξρεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο. Έηζη ηα ζηειέρε ησλ δεκνζίσλ ειεγθηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δηεπζχλζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ παξαθνινπζνχλ ην 

πξφγξακκα ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ απαηηνχληαη πξνθπκκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ινγηζηηθήο απνηχπσζεο πνπ εκθαλίδνπλ νη θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ. 

Β) Να παξνπζηαζηεί κε ηξφπν ζπλνπηηθφ θαη πεξηεθηηθφ αιιά πξαθηηθά θαη ρξεζηηθά 

ην λέν Λνγηζηηθφ Πιαίζην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην ΠΓ 

54/18 θαη ηηο νδεγίεο θαη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ην πιαηζηψλνπλ, ψζηε νη 

εθπαδεπφκελνη/εο λα απνθηήζνπλ ηελ γλσζηαθή βάζε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα  

είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηηο αιιαγέο πνπ έξρνληαη ζηελ ινγηζηηθή ηνπ δεκνζίνπ 
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ηνκέα θαη πσο απηέο ζα επεξεάζνπλ ηελ απνηχπσζε ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθνξίαο απφ 

ηνπο δεκνζίνπο θνξείο.  

Γ) Να παξνπζηαζηνχλ εμηδεηθεπκέλα ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο κε 

ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ηξφπν ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη/εο λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο 

πην  ζχλζεηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο, ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηα θαηλφκελα απηά 

σο ειεγθηέο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ. 

Γ) Να ζέζνπκε ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο Λνγηζηηθήο Κφζηνπο ψζηε νη 

εθπαηδεπφκελνη/εο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο λα κπνξνχλ  λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

γλψζεηο επεθηείλνληαο ηνπο ειέγρνπο ηνπο ζε ζέκαηα θνζηνιφγεζεο δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ,  λα εληνπίδνπλ πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο 

ζε ζρέζε κε ζέκαηα θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο θαη έρνληαο ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο θνζηνιφγεζεο λα κπνξνχλ λα επαιεζεχζνπλ, λα επηβεβαηψζνπλ ή λα 

πξνηείλνπλ ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο ηνπ έηνπο 2019 αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ φηη «Η Λνγηζηηθή Μεηαξξύζκηζε 

ζηνλ Γεκόζην Τνκέα έλα ζεκαληηθό εγρείξεκα ην νπνίν, κέζσ ηεο κεηάβαζεο ζηελ 

πιήξε εθαξκνγή ινγηζηηθήο δεδνπιεπκέλεο βάζεο, απνζθνπεί ζηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο πνπ παξέρνπλ νη νληόηεηεο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο (θαη εηδηθόηεξα ην θξάηνο) ζηνπο πνιίηεο (θαη ηνπο 

αληηπξνζώπνπο ηνπο), ζηνπο παξόρνπο πόξσλ (θνξνινγνύκελνπο, επελδπηέο, δαλεηζηέο, 

θ.ιπ.) θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ. Απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο ζε εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ από απηνύο πνπ 

επσκίδνληαη ηελ επζύλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο.» Ζ δήισζε απηή 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο εθθξάδεη ηελ πξφζεζε ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηελ 

εηζαγσγή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο, ησλ αξρψλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ ηεο 

ζηε ινγηζηηθή ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Γελ ζηακαηά φκσο κφλν εθεί, θαη ηνχην δηφηη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε δέζκεπζε γηα παξνρή πνηνηηθή πιεξνθφξεζεο ζηνπο ηξίηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο (πνιίηεο θαη εθπξνζψπνπο ηνπο, δαλεηζηέο θηι) αιιά θαη ζε φζνπο 

θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο.  

Ο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνθηά έηζη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαζψο θαλέλα ζεη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ κπνξεί 

λα κελ ζπλνδεχεηαη απφ κηα δήισζε αμηνπηζηίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπο. Όιεο νη 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη φπνηνο αζρνιείηαη κε 

ηελ επηβεβαίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

ζπληάζζνληαη κε βάζε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή δεδνπιεπκέλεο βάζεο 

πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Μειεηψληαο ην, ν εθπαηδεπφκελνο 

κπνξεί λα βξεη φιεο ηηο γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζήκεξα θαη γηα ην εγγχο κέιινλ απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε λέα θαηάζηαζε πνπ θέξλεη ην λέν 

ινγηζηηθφ πιαίζην ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή αλαγλσξίδεη θαη θαηαγξάθεη ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα 

απφ ηα πην απιά κέρξη ηα πνην εμηδεηθεπκέλα. Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ 

ζπκπεξηιεθζεί ζην εγρεηξίδην απηφ θαη κηα εμηδεηθεπκέλε ελφηεηα αθηεξσκέλε ζε 

ζέκαηα θνζηνιφγεζεο θαη ηνχην δηφηη ηα ζέκαηα θνζηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ απνθηνχλ ζπλερψο θαη κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα 
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θαζψο νη θνξείο απηνί επηδηψθνπλ ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.  
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1.1. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 

1.1.1. Κιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα δεκνζίνπ ηνκέα – Γηακφξθσζε θαη Δμέιημε  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ινγηζηηθήο ζηνλ δεκφζην ηνκέα πξέπεη 

θαλείο λα κειεηήζεη ηελ εμέιημή ηεο ζηνλ ρξφλν.  

Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ ή αιιηψο  δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο 

ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα μεθίλεζε ζηαδηαθά θαη είρε σο αθεηεξία ηελ 

έθδνζε ηνπ ΠΓ. 1123/80 « Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο 

ηεο πξναηξεηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ». Δθεμήο θάζε 

αλαθνξά ζηελ παξνχζα εξγαζία ζην Δ.Γ.Λ.. λνείηαη σο αλαθνξά ζε απηφ ην Π.Γ. Ζ 

δνκή ηνπ  Δ.Γ.Λ.. ζπλνπηηθά είρε σο εμήο:  

 Μέξνο Πξψην : Βαζηθέο Αξρέο ηνπ Γ.Λ.. – ρέδην Λνγαξηαζκψλ 

 Μέξνο Γεχηεξν : Γεληθή (Υξεκαηννηθνλνκηθή) Λνγηζηηθή 

 Μέξνο Σξίην : Λνγαξηαζκνί Σάμεσο  

 Μέξνο Σέηαξην : Οηθνλνκηθέο (Λνγηζηηθέο)  Καηαζηάζεηο – Αξηζκνδείθηεο 

 Μέξνο Πέκπην : Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Δθκεηαιιεχζεσο.  

Σν ΔΓΛ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ έθδνζε θαη εθαξκνγή θιαδηθψλ 

ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ ηφζν γηα ηνκείο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο (Σξάπεδεο, 

αζθαιηζηηθέο θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο) φζν θαη γηα ηνκείο ηεο δεκφζηαο 

νηθνλνκίαο.  

Έηζη κε αθνξκή ην ΔΓΛ θαη κε βάζε θαη έκπλεπζε απφ απηφ,  εθδφζεθαλ ηα 

παξαθάησ ηέζζεξα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα (παξνπζηάδνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά)  

 Π.Γ. 80/8-5-97 (ΦΔΚ-68 Α): Οξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ γηα ηνπο Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

 Π.Γ. 205/15-7-98 (ΦΔΚ 163 Α): Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 
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 Π.Γ. 315/30-12-99 (ΦΔΚ-302 Α): Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ (Ο.Σ.Α. Ά Βαζκνχ). 

 Π.Γ. 146/21-5-03 (ΦΔΚ-122 Α): Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ 

Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο. 

Λίγν αξγφηεξα εθδίδεηαη ην ΠΓ15/2011: «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο 

Βάζεο». Όπσο ν ίδηνο  ν ηίηινο καξηπξά, ε απφζηαζε ηεο ινγηζηηθήο ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο απφ ηα ΓΛΠ ή αθφκα θαη απφ ηα θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα είλαη 

ζεκαληηθή θαη νπζηψδεο κε θπξίαξρν ην γεγνλφο ηεο κε ρξήζεο ηεο ινγηζηηθήο ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ. Χζηφζν ε επηξξνή  ηνπ ΔΓΛ, ησλ ΓΥΠΑ θαη ησλ ΓΛΠΓΣ είλαη 

εκθαλήο θαη ζε απηφ ην ινγηζηηθφ ζρέδην.  

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 ζεζκνζεηνχληαη ηα Δ.Λ.Π. (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα) 

κε ηνλ λ. 4308/2014 ζε κηα πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. Βάζε ηνπ λνκνζεηήκαηνο είλαη ε Οδεγία 2013/34/ΔΔ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ην ινγηζηηθφ ζθέινο ηεο νπνίαο ελζσκαηψλεηαη απηνχζην ζην λφκν.  

Σέινο ην ΠΓ 54/18 πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018 φξηζε ην πεξηερφκελν θαη 

ην ρξφλν εθαξκνγήο ελφο λένπ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο νληφηεηεο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην κεηξψν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.  

Ζ ρξνληθή εμέιημε ησλ ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 1.  

Ζ επηζθφπεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο επηηξέπεη ηελ εμαγσγή κεξηθψλ ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

1. Ζ εηζαγσγή ηνπ λφκνπ 4308/11 θαηαξγεί ηελ ινγηζηηθή βάζε (ΔΓΛ) ζηελ 

νπνία εδξάζηεθε ν ζρεδηαζκφο ησλ θιαδηθψλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ 

ππνινίπσλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

2. Ζ έθδνζε ηνπ ΠΓ 54/18 αιιάδεη ην ινγηζηηθφ πιαίζην ηφζν ζηελ Κεληξηθή 

Γηνίθεζε φζν θαη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε. ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 
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ΠΓ. 54/18 ξεηά νξίδεηαη φηη ην ΠΓ 15/11 παξακέλεη ζε ηζρχ  κέρξη 

31/12/2018 ελψ ηα ΠΓ 80/97, 205/98, 315/99 θαη 146/03 παξακέλνπλ ζε ηζρχ 

κέρξη 31.12.2022. 

 

Διάγραμμα 1 : Διαχρονική εξζλιξη κλαδικών λογιςτικών ςχεδίων δημοςίων φορζων  

 

Δηδηθά γηα ηηο κνλάδεο πγείαο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Π.Γ.146/03 ζε ζεηξά λνκνζεηεκάησλ 

πεξηιήθζεθαλ πξφλνηεο πνπ επέβαιαλ ή ζπλέζηελαλ ζηηο Γ.Μ.Τ ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ κε δηαθνξεηηθά πξφηππα. Πνην ζπγθεθξηκέλα, φπσο 

παξαζηαηηθά απεηθνλίδεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 1, κε ην άξζξν 27 ηνπ λ.3599/07 

πξνβιέθζεθε φηη νη Γ.Μ.Τ ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ  Πξνηχπσλ  Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ελψ ν λ. 

3697/2008 πξνβιέπεη φηη απφ 01/01/2008 ην ΠΓ 146/03 ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε βάζε 

ηα Γ.Υ.Π.Α. πξνζαξκνζκέλα γηα ην Γεκφζην ηνκέα απφ ηελ ΔΛΣΔ. Ζ αζπκθσλία κεηαμχ 

ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ έρεη σο απνηέιεζκα άιιεο Γ.Μ.Τ λα ζπληάζζνπλ ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γ.Υ.Π.Α. άιιεο κε βάζε ην ΠΓ 146/03 θαη άιιεο θαη κε ηα δχν.  

 

1.1.2. Ηδηαηηεξφηεηεο Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

1.1.2.1. Λνγ. 15 «Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο 

θηήζεσο παγίσλ ζηνηρείσλ»». 

 

ην ινγηζηηθφ ζρέδην ησλ Ν.Π.Γ.Γ. έρεη πξνβιεθζεί ε αξρή ηεο ελεκέξσζεο φισλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ελζψκαησλ παγίσλ (ινγ. 10-14) ηφζν σο πξνο ηελ απφθηεζε απηψλ φζν 

θαη γηα πξνζζήθεο ζε απηά κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ 15 «Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε 
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θαη πξνθαηαβνιέο θηήζεσο παγίσλ ζηνηρείσλ». Έηζη ζηνλ ινγαξηαζκφ απηφ θαη ζηνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ηνπ θαηαρσξνχληαη αθελφο ηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ 

απφθηεζε νπνησλδήπνηε λέσλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είηε κε απεπζείαο 

αγνξά είηε κε θαηαζθεπή (κέζσ εξγνιάβσλ ή ηδηνθαηαζθεπή), αθεηέξνπ ηα πνζά πνπ 

πξνθαηαβάιινληαη γηα ηελ αγνξά φκνησλ ζηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ζπγθέληξσζε ηεο επέλδπζεο ζην ινγαξηαζκφ 15 αθνξά πάγηα πνπ απνζβέλνληαη ζα 

πξέπεη, εθηφο απφ ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ινγαξηαζκνχο 11-14 ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο,  λα ππνινγηζηνχλ απνζβέζεηο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί έζνδν 

απφ ηηο αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ.  (Πίζησζε ηνπ 81 

(αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ) κε ρξέσζε ηνπ 43 

(Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ). Σν θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 15 απεηθνλίδεη ην κε νινθιεξσκέλν θφζηνο ησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία , κέρξη ηελ εκέξα εθείλε, δελ είραλ παξαιεθζεί ή δελ είρε 

ζπληειεζηεί ε απνπεξάησζήο ηνπο. Ζ αλσηέξσ ηαθηηθή νθείιεηαη ζηνπο θάησζη 

θπξίσο ιφγνπο : 

α) Οη πάγηεο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν νξγαληζκφο κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο αιιά θαη απφ ηδίνπο πφξνπο. Δίλαη 

ινηπφλ αλάγθε λα παξαθνινπζείηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θάζε επηρνξήγεζεο θαη ν 

ζθνπφο ηεο (δειαδή ε επέλδπζε πνπ αθνξά). 

β) Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ είλαη ζπλήζσο καθξφρξνλε θαη ζπλεπψο ε 

νινθιήξσζε ηνπ θφζηνπο θάζε επελδχζεσο βξαδχλεη. πλεπψο, πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θφζηνπο ηεο επελδχζεσο θαηά πεγή 

ρξεκαηνδνηήζεσο. 

γ) Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο επελδχζεηο δελ αλήθνπλ πάληα θαηά θπξηφηεηα ζηνλ 

θνξέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο (π.ρ. έλα πνιηηηζηηθφ ή 

αζιεηηθφ θέληξν ηνπ Γήκνπ) ή γεληθφηεξα κπνξεί λα πξφθεηηαη γηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη γηα θνηλή ρξήζε π.ρ. κλεκεία, πιαηείεο, πάξθα. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη, φπσο ελδεηθηηθά εκθαλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα 2, κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη θαηαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο, 

πξψηνλ ζρεηηθά κε ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θάζε ελζψκαηνπ παγίνπ, θαη 

δεχηεξνλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ησλ παγίσλ (θαηαζθεπή, αγνξά θηι.) 
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Διάγραμμα 2: Ανάπτυξη λογ/ςμοφ «Ακινητοποιήςεισ υπό εκτζλεςη και προκαταβολζσ 

απόκτηςησ παγίων ςτοιχείων. 

Όια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη πξαθηηθά ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί. 

  

15.01 Κτίρια - Εγκαταςτάςεισ κτιρίων - Τεχν. ζργα 

 15.01.00 Από Τακτικό Κρατικό Ρροχπολογιςμό για ανζγερςθ κτιρίων 

 15.01.01 Από Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων για ανζγερςθ κτιρίων 

 15.01.02 Από Ρροχπολογιςμό άλλων Ν.Ρ.Δ.Δ. οργανιςμϊν ι ειδ. λογ/ςμων 

για ανζγερςθ κτιρίων 

 15.01.03 Από Ιδίουσ πόρουσ για ανζγερςθ κτιρίων 

 15.01.04 Από Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για ανζγερςθ κτιρίων 

 15.01.05 Από πρόγραμμα Οργανιςμοφ Σχολικϊν Κτιρίων για ανζγερςθ 

κτιρίων 

 15.01.10 Από Τακτικό Κρατικό Ρροχπολογιςμό για αγορά κτιρίων 

 15.01.11 Από Ρροχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων για αγορά κτιρίων 

 15.01.12 Από Ρροχπολογιςμό άλλων Ν.Ρ.Δ.Δ., οργανιςμϊν θ Ειδ. 

λογ/ςμϊν για αγορά κτιρίων 

 15.01.13 Από Ιδίουσ Ρόρουσ για αγορά κτιρίων 

 15.01.14 Από Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για αγορά κτιρίων 

 15.01.15 Από Οργανιςμό Σχολικϊν Κτιρίων για αγορά κτιρίων 
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1.1.2.2. Γεπηεξνβάζκηνη Λνγαξηαζκνί 15.11 «Δπηζθεπή θαη πληήξεζε 

Κηηξίσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ απηψλ  & 15.13 «πληήξεζε ηερληθψλ 

έξγσλ»  

 

Ζ αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ ζε επφκελν βαζκφ αθνξά ηελ πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ. Ζ επηβνιή ηεο χπαξμεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ απηψλ ζπλάδεη κε ηηο θαζηεξσκέλεο αλαιχζεηο ζηνπο πξνυπνινγηκνχο 

ησλ Ν.ΠΓ.Γ. θαη ηνλ ηξφπν πνπ  αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ Γεκφζηνπ 

Λνγηζηηθνχ. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο φηη δαπάλεο γηα επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 

θηηξίσλ ή ηερληθψλ έξγσλ, πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ ή απφ Ηδίνπο πφξνπο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο, δειαδή δελ απνηεινχλ ιφγσ ηεο θχζεσο θαη ηεο εθηάζεσο ηνπο πξνζζήθεο ή 

βειηηψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ ζηνηρείσλ, πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεσο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (ινγαξηαζκνί νκάδαο 6), ελψ παξάιιεια θάζε 

επηρνξήγεζε απφ ηνλ Σαθηηθφ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή άιιν θνξέα γηα απηέο ηηο 

δαπάλεο πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο απφ ην ινγαξηαζκφ 43 ζηνπο 

νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ πξσηνβάζκηνπ 74 ``έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο``. 

1.1.2.3. Λνηπνί Γεπηεξνβάζκηνη Λνγαξηαζκνί ηνπ 15  

 

15.14 Γαπάλεο Γηνηθήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο (Δπελδχζεσλ) 

15.15 Άιιεο Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο (Δπελδχζεσλ) 

15.16 Μειέηεο- Έξεπλεο –Πεηξακαηηθέο Δξγαζίεο 

15.17 Δηδηθέο Γαπάλεο Δπελδχζεσλ 

ηνπο δεπηεξνβαζκίνπο ινγαξηαζκνχο 15.14, 15.15, 15.16 θαη 15.17 

παξαθνινπζνχληαη αληίζηνηρα δαπάλεο δηνηθήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο, άιιεο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, κειέηεο - έξεπλεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 

επελδχζεσλ. 

Ζ ζε επφκελν βαζκφ αλάπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ αθνξά ηε πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΠΓΓ.  

Ζ παξάζεζε ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ κεηαμχ ησλ επελδχζεσλ ζηεξίδεηαη ζηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ΝΠΓΓ σο 

δαπαλψλ επελδχζεσλ. Δπηζεκαίλνπκε θαη εδψ άηη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ δαπαλψλ 

απηψλ σο επελδχζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ νπζηψδε ζχλδεζκν πνπ έρνπλ νη δαπάλεο 
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απηέο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Αλ πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγηθήο θχζεσο 

δαπάλεο ηνπ ΝΠΓΓ, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο, ρσξίο νπζηψδε ζχλδεζκν κε ηηο 

πξαγκαηνπνηνχκελεο επελδχζεηο, πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο εμφδσλ (Οκάδα 6) θαη θάζε επηρνξήγεζε απηψλ απφ ην 

ινγαξηαζκφ 43 ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ πξσηνβάζκηνπ 74 ``έζνδα απφ 

επηρνξεγήζεηο``.Πάλησο, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη ζχγρπζε κε ηηο 
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επηρνξεγήζεηο πνπ δίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Οη επηρνξεγήζεηο 

απηέο απεηθνλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ 74. 

 

1.1.3. Ηδηαηηεξφηεηεο Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ΟΣΑ. 

 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηνπο ινγαξηαζκνχο εζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ ΟΣΑ 

θαζψο  αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή νξγάλσζε θαη θσδηθαξίζκηζε απφ εθείλεο ησλ 

ινηπψλ δεκνζίσλ θνξέσλ.  

1.1.3.1. Έζνδα  

1.1.3.1.1. Γηαδηθαζίεο ινγηζηηθνπνίεζεο εζφδσλ 

 

Σα έζνδα ηνπ Γήκνπ παξαθνινπζνχληαη αλαιπηηθά ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ηεο νκάδαο 7. Σα έζνδα ινγηζηηθνπνηνχληαη κφιηο θαηαζηνχλ βέβαηα θαη 

εθθαζαξηζκέλα, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν είζπξαμήο ηνπο. Σν βέβαην ηεο χπαξμεο 

ηνπ εζφδνπ πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ζρεηηθφ βεβαησηηθφ ηίηιν είηε απηφο αθνξά ηε 

βεβαίσζε ηεο είζπξαμεο ηνπ εζφδνπ (π.ρ. εηδνπνίεζε ή Extrait ινγαξηαζκνχ 

Tξάπεδαο) ή ηε βεβαίσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο απαίηεζεο πνπ απνξξέεη απφ ην έζνδν 

κε βάζε έγγξαθν ηνπ Γήκνπ ε αθφκε έγγξαθν ηνπ νθεηιέηε πνπ απνδέρεηαη νθεηιή 

θαη θνηλνπνηεί ζηνλ Γήκν ηελ νθεηιή ηνπ. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δηελεξγνχληαη ζπκςεθηζηηθέο εγγξαθέο. κε ρξέσζε ηνπ 

νθεηιέηε θαη πίζησζε ηνπ εζφδνπ, αλεμάξηεηα αλ ζπγρξφλσο κε ηε βεβαίσζε γίλεηαη 

θαη ε εμφθιεζε ηεο νθεηιήο. ε απηήλ ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ζα δηελεξγείηαη θαη 

δεχηεξε εγγξαθή πίζησζεο ηνπ νθεηιέηε κε ρξέσζε ησλ δηαζεζίκσλ. 

 Ζ επηζθφπεζε ησλ πξσηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ εζφδσλ ησλ ΟΣΑ απνθαιχπηεη ηηο 

θχξηεο πεγέο εζφδσλ ηνπο (βι. δηάγξακκα3)  
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ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 

70 Πωλήζειρ εμποπεςμάηων και λοιπών αποθεμάηων 

71 Πωλήζειρ πποϊόνηων 
  72 Έζοδα από Φόποςρ–Ειζθοπέρ–Ππόζηιμα-

Πποζαςξήζειρ 
  73 Έζοδα από Τέλη και δικαιώμαηα (Παποσή 

ςπηπεζιών) 

74 Έζοδα από επισοπηγήζειρ 
  75 Έζοδα παπεπόμενων αζσολιών και έζοδα από 

δωπεέρ 
  76 Έζοδα κεθαλαίων 
  77 …………………………………………………………………………………………………… 

  78 Ιδιοπαπαγωγή παγίων – Τεκμαπηά έζοδα 

79 Οπγανικά έζοδα καη΄ είδορ άλλων κένηπων 
ΡΔ 315/99 

.  

Διάγραμμα 3: Κφριεσ πηγζσ εςόδων των ΟΤΑ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εζφδσλ έρεη σο εμήο : 

 Φφξνη  

Απνηεινχλ αλαγθαζηηθή ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάινπλ νη ηδηψηεο ζην θξάηνο, 

ρσξίο εηδηθή αληηπαξνρή, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε δεκνζίσλ βαξψλ. Χο  δεκνηηθφο 

θφξνο κπνξεί λα νλνκαζηεί ε ρξεκαηηθή εηζθνξά πξνο ηνλ Γήκν, ε νπνία 

θαηαβάιιεηαη αλαγθαζηηθά ρσξίο ηελ πξνζκνλή εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο. θνπφο ηεο 

θαηαβνιήο αθνξά ηελ θάιπςε ησλ δεκνηηθψλ βαξψλ, ζχκθσλα κε ηε θνξνδνηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ ππφρξεσλ ζηελ θαηαβνιή. Σέηνηνη θφξνη είλαη νη εμήο : 

72.00.02 Φφξνο επί  παξαγνκέλνπ ειαηνιάδνπ 

72.00.03 Φφξνο αθάιππησλ ρψξσλ 

72.00.04 Φφξνο δχζνπ θαη νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

72.00.05 Φφξνη ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ εηζπξαηφκελνη απφ ηελ ΓΔΖ 

72.00.06 Φφξνη ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ εηζπξαηηφκελνη απφ ΟΣΑ 

72.00.09 Λνηπνί απηνηειείο θφξνη 

 

Ζςοδα ΟΤΑ 

Φόροι Τζλθ Δικαίωματα Ειςφορζσ  
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 Σέιε  

Απνηεινχλ ρξεκαηηθέο παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη 

εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο). Σν αληάιιαγκα ή ε αληηπαξνρή ζπλίζηαηαη 

ζηελ ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ έξγνπ ή ππεξεζίαο. Σν χςνο ηνπ ηέινπο 

πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηεο σθέιεηαο πνπ απνιακβάλεη ν ππφρξενο. Παξαδείγκαηα 

ηειψλ είλαη ηα εμήο :  

73.01 Απφ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο 

 

73.01.01 Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ νηθηψλ 

 

73.01.02 Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαηαζηεκάησλ 

 

73.01.03 Σέιε θαζαξηφηεηαο απηνθηλήησλ Γ.Υ. 

 

73.01.04 Σέιε θαζαξηφηεηαο απηνθηλήησλ Η.Υ. 

73.05 Απφ ππεξεζίεο ειεθηξνθσηηζκνχ 

 

73.05.01 Σέιε θσηηζκνχ γηα ηηο δαπάλεο εγθαηαζηάζεσλ, ζπληεξήζεσο  

  

θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνο θσηηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ  

73.20 Λνηπά αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 

 

73.20.01 Σέιε ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  

 

73.20.02 Σέιε αδεηψλ νηθνδνκψλ 

 

73.20.03 Σέιε δηαθεκίζεσλ 

 

73.20.05 Σέιε ζηαζκεχζεσο απηνθηλήησλ 

 

73.20.06 Σέιε δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ επη ησλ εθδηδνκέλσλ επί 

  

ινγαξηαζκψλ ππφ ησλ μελνδνρείσλ χπλνπ επί ησλ ινπνκέλσλ 

  

ζε θπζηθέο ηακαηηθέο πεγέο 

 

73.20.07 Σέιε ρξήζεσο απνβάζξσλ επηβαηψλ 

 

73.20.08 Σέιε ρξήζεσο απνβάζξσλ εκπνξεπκάησλ 

 

73.20.09 Λνηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 

 

 Γηθαηψκαηα  

Σα δηθαηψκαηα είλαη έλλνηα αλάινγε κε ηα ηέιε, πιελ φκσο κπνξεί λα εηζπξάηηεηαη 

αλεμαξηήησο ηνπ αλ ζα γίλεη ή κε ρξήζε  ηνπ αληαιιάγκαηνο ή ηεο αληηπαξνρήο. Γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο παξαηίζεληαη ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα  

73.02 

 

Απφ ππεξεζίεο απνρέηεπζεο 

  

73.02.01 Γηθαηψκαηα ζπλδέζεσο νηθηψλ κε δίθηπν ππνλφκσλ 

  

73.02.02 

Γηθαηψκαηα ζπλδέζεσο θαηαζηεκάησλ κε δίθηπν 

ππνλφκσλ 

  

73.02.03 Γηθαηψκαηα ρξήζεσο ππνλφκσλ 

73.10 

 

Απφ ππεξεζίεο χδξεπζεο 

  

73.10.01 Γηθαηψκαηα ή ηέιε πδξεχζεσο νηθηψλ 

  

73.10.02 Γηθαηψκαηα ή ηέιε πδξεχζεσο θαηαζηεκάησλ 

  

73.10.03 Γηθαηψκαηα ή ηέιε πδξεχζεσο νηθηψλ 

73.11 

 

Απφ ππεξεζίεο άξδεπζεο 

  

73.11.01 Γηθαηψκαηα ρξήζεσο αξδεπηηθψλ απιάθσλ 

73.30 

 

Σέιε απφ παξνρή ππεξεζηψλ λεθξνηαθείσλ 
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73.30.01 Γηθαηψκαηα εθ θεδεηψλ 

  

73.30.02 Γηθαηψκαηα εθ κλεκφζπλσλ θαη ινηπψλ ηεξνηειεζηηψλ 

  

73.30.03 

 

Γηθαηψκαηα εθ δηαζέζεσο ηάθσλ ηξηεηνχο ηαθήο θαη 

αλαλεψζεσο ρξφλνπ ηαθήο 

  

73.30.04 Γηθαηψκαηα εθ ρξήζεσο νζηενθπιαθίσλ 

73.45 

 

Έζνδα απφ Γεκνηηθά ζθαγεία 

  

73.45.01 Γηθαηψκαηα ρξήζεσο ζθαγείσλ 

73.50 

 

Έζνδα απφ Γεκνηηθά ινπηξά 

  

73.50.01 Γηθαηψκαηα ή Μηζζψκαηα ρξήζεσο ινπηξψλ 

  

73.50.02 Γηθαηψκαηα ρξήζεσο ινηπψλ ρψξσλ  

73.55 

 

Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε εδάθνπο, ππεδάθνπο θαη ζαιάζζεο  

  

73.55.01 Μηζζψκαηα ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, κεηαιιείσλ 

  

73.55.02 

 

Γηθαηψκαηα ακκνιεςίαο, εμνξχμεσο ιίζσλ εθ 

ιαηνκείσλ 

  

73.55.03 Γηθαηψκαηα εμ ηρζπνηξνθείσλ 

  

73.55.04 Γηθαηψκαηα εμ αιηεηψλ 

  

73.55.07 Γηθαηψκαηα βνζθήο 

    

 Δηζθνξέο  

Χο εηζθνξά νξίδεηαη ε  ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη  ζην δήκν ελ φςεη 

ζπγθεθξηκέλεο αληηπαξνρήο κεγαιχηεξεο αμίαο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη :  

72.05 

 

Δηζθνξέο 

  

72.05.01 Δηζθνξά απφ σθειεκέλνπο απφ ηελ εθηέιεζε δεκνηηθψλ έξγσλ 

  

72.05.05 Δηζθνξά επί ππεξαμίαο αθηλήησλ νηθνδνκνχκελσλ ή κε ιφγσ  

   

ηξνπνπνηήζεσο ζρεδίνπ πφιεσο ή θαλφλσλ δνκήζεσο 

 

1.1.3.2. Έμνδα 

 

Γηα ηα έμνδα ησλ ΟΣΑ δχν παξαηεξήζεηο είλαη απηέο πνπ πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ν 

αλαγλψζηεο.  

ηελ γεληθή ινγηζηηθή ηζρχεη ε αξρή ηεο θαζ’ είδνπο ζπγθέληξσζεο ησλ απνζεκάησλ, 

ησλ εμφδσλ θαη ησλ εζφδσλ. 

χκθσλα κε ηελ αξρή απηή ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο 

απνζεκάησλ (Οκάδα 2), εμφδσλ (νκάδαο 6), εζφδσλ (νκάδαο 7) θαη εθηάθησλ θαη 

αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ (νκάδαο 8), νη νπνίνη αλνίγνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε 

θξηηήξην ην είδνο θαη φρη ηνλ πξννξηζκφ γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

αληίζηνηρεο αγνξέο απνζεκάησλ θαη ηα αληίζηνηρα έμνδα θαη έζνδα. 

Δπηπιένλ, πάιη ζχκθσλα κε ηελ αξρή απηή, νη ζρεηηθνί ινγαξηαζκνί ησλ απνζεκάησλ 

θαη εμφδσλ δέρνληαη κφλν, ρξεψζεηο ελψ ησλ εζφδσλ κφλν πηζηψζεηο θαζψο θαη 
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00 Γεληθέο Τπεξεζίεο 

10 Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο 

15 Τπεξεζίεο Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο 

20 Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ 

25 Τπεξεζία Ύδξεπζεο -Άδξεπζεο- Απνρέηεπζεο 

30 Τπεξεζία Σερληθψλ Έξγσλ 

35 Τπεξεζία Πξαζίλνπ 

40 Τπεξεζία Πνιενδνκίαο 

45 Τπεξεζία Νεθηξνηαθείσλ 

50 Γεκνηηθή Τπεξεζία 

70 Λνηπέο Τπεξεζίεο (Αλάιπζε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο) 

 

Οι υπθρεςίεσ των Διμων 

αληηζηνίρνπο αληηινγηζκνχο, ρσξίο λα επηηξέπνληαη κεηαθνξέο ησλ θνλδπιίσλ ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο. Σα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ ζην ηέινο θάζε 

ρξήζεσο, κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Δθκεηαιιεχζεσο ή ζην 

ινγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο.  

 

Απφ ηελ άπνςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φκσο γηα ηα έμνδα πθίζηαληαη ηέζζεξα 

θεθάιαηα. 

Κεθάιαην Α: Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο Υξήζεο. Οη δαπάλεο απηέο θαηαλάκελνληαη αλά 

ππεξεζία (βι. πιαίζην παξαθάησ) . 

Κεθάιαην Β:  Δπελδχζεηο. Οη επελδχζεηο επίζεο θαηαλέκνληαη αλά ππεξεζία (εθφζνλ 

ν δήκνο ππεξβαίλεη ην φξην πιεζπζκνχ πνπ ηζρχεη θάζε θνξά). 

Κεθάιαην Γ: Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. ινηπέο απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο 

Κεθάιαην Γ: Απνζεκαηηθφ. 

 

Οη  

ππεξε

ζίεο 

πνπ 

αλαθέ

ξνληα

η ζηα 

θεθάι

αηα Α 

θαη  Β 

είλαη 

νη 

εμήο :  
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1.1.3.3. Λνγαξηαζκφο 17 «Πάγηεο (Μφληκεο) Δγθαηαζηάζεηο Κνηλήο 

Υξήζεσο 

 

ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 17 παξαθνινπζνχληαη νη πάγηεο (κφληκεο) 

εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο, δειαδή απηέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ πεξηνπζία ηνπ 

Γήκνπ, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο θαη ρξεκαηνδνηήζεσο απηψλ. Οη 

ππνινγαξηαζκνί ηνπ 17 ελεκεξψλνληαη χζηεξα απφ κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο θάζε 

παγίνπ ζηνηρείνπ απφ ηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 15.17, φηαλ νινθιεξσζεί 

ην θφζηνο απηφ. Δπίζεο, νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ 17 κπνξεί λα ελεκεξψλνληαη χζηεξα 

απφ κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο θάζε παγίνπ ζηνηρείνπ απφ ηνπο νηθείνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ησλ 15.10-15.14 θαη 15.16, φηαλ νινθιεξσζεί ην θφζηνο απηφ θαη 

ραξαθηεξηζηεί ην πάγην σο θνηλήο ρξήζεσο. Σα πάγηα ζηνηρεία θνηλήο ρξήζεσο 

απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά, κε ηνπο ηζρχνληεο γηα θάζε πάγην ζηνηρείν ζπληειεζηέο ή 

ζε έιιεηςε απηψλ κε βάζε ηελ πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηα «δσήο» ηνπο. Οη 

απνζβέζεηο απηέο επηβαξχλνπλ ηα έμνδα θάζε ρξήζεσο. Αλ ηα πάγηα απηά ζηνηρεία 

έρνπλ επηρνξεγεζεί ζην ζχλνιν ή θαηά κέξνο, αλάινγν πνζφ ησλ επηρνξεγήζεσλ 

θαηαρσξείηαη θαη' έηνο ζηα έζνδα, γηα λα αληηζηαζκίζεη ηηο απνζβέζεηο πνπ 

αλαινγνχλ ζην θφζηνο ηνπ πάγηνπ πνπ επηρνξεγήζεθε.  Σν θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο 

πάγησλ ζηνηρείσλ, πνπ εληάζζνληαη ζηα θνηλήο ρξήζεσο παξαθνινπζείηαη θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 12 ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.109, ηνπ ΠΓ 315/99
1
 ελψ ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ πάγησλ πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ηξίηνπο θαη ηα πιηθά παξέρνληαη απφ ην Γήκν, πξνζδηνξίδεηαη 

                                                           
1
 12. Σν θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ ην Γήκν κε 

δηθά ηνπ κέζα παξαθνινπζείηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο παξαγσγήο ηεο νκάδαο 9, 

φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ παξ. 5.3.116 ηνπ πέκπηνπ κέξνπο.  

Σν θφζηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ησλ νηθείσλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 15, κε πίζησζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 78. Σν θφζηνο απηφ 

παξακέλεη ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 15 θαη θαηά ηελ επφκελε ρξήζε, θαηά ηελ νπνία 

πξνζαπμάλεηαη θαη κε ην θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηε λέα απηή ρξήζε, θαη νχησ θαζεμήο, 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, νπφηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ κεηαθέξεηαη 

απφ ηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 15 ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ (11-

14,16 ή 17). Αλ ε θαηαζθεπή ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ νινθιεξψλεηαη κέζα ζηε ρξήζε πνπ άξρηζε απηή, 

ην θφζηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο παξαγσγήο ηεο νκάδαο 9 ζθφπηκν είλαη λα κελ 

θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ (11-14 θαη 16 ή 17), κε 

πίζησζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 78, αιιά απηφ λα γίλεηαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ 15.  
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ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 13-14 ηεο παξαγξάθνπ 2.2.109 ηνπ 

ίδηνπ ΠΓ
2
.  

Ο ινγαξηαζκφο 17 ζχκθσλα κε ην ινγηζηηθφ ζρέδην γηα ηνπο δήκνπο αλαπηχζζεηαη 

ζηνπο εμήο δεπηεξνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο: 

 17.00 Κηηξηαθέο εγθ/ζεηο – Βηβιηνζήθε (εηδηθέο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ σο θνηλφρξεζηνπ). 

 17.11 Πιαηείεο -Πάξθα-Παηδφηνπνη θνηλήο ρξήζεσο. 

 17.31 Οδνί -Οδνζηξψκαηα θνηλήο ρξήζεσο (νδηθφ δίθηπν). 

 17.51 Πεδνδξφκηα θνηλήο ρξήζεσο. 

 17.71 Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνχ θνηλήο ρξήζεσο (δίθηπν 

ειεθηξνθσηηζκνχ). 

 17.90 Λνηπέο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο. 

 17.99 Απνζβεζκέλεο πάγηεο (κφληκεο) εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο. 

 

                                                           

2
 13. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ ηξίηνπο κε πιηθά 

πνπ παξέρνληαη απφ ην Γήκν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 15, ζηε ρξέσζε 

ησλ νπνίσλ θαηαρσξείηαη ε αμία ησλ πιηθψλ πνπ αγνξάδνληαη θαη ε αμία ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ηξίησλ 

θαηαζθεπαζηψλ . ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά πνπ αγνξάδνληαη εηζάγνληαη πξσηχηεξα 

ζηηο απνζήθεο κε θαηαρψξεζή ηνπο ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 2 θαη απφ ηηο απνζήθεο 

απηέο παξαδίλνληαη ζηνπο ηξίηνπο, ή γεληθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά ρνξεγνχληαη ζηνπο ηξίηνπο 

απφ ηηο απνζήθεο, ε αμία ησλ πιηθψλ απηψλ θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ησλ νηθείσλ ππνινγαξηαζκψλ 

ηνπ 15, κε πίζησζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 78.  

14. 'Όηαλ ε θαηαζθεπή ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ ηξίηνπο, ζηνπο νπνίνπο εθηφο απφ ηε 

ρνξήγεζε ησλ πιηθψλ παξέρεηαη θαη ζπκπαξάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

πξφζζεην θφζηνο επηπιένλ ησλ πιηθψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νινθιεξσκέλνπ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

παξαπάλσ πεξηπη. 12 (θαηαζθεπή πάγησλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ Γήκν).  
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1.1.4. Ηδηαηηεξφηεηεο Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γ.Μ.Τ 

 

ην ΠΓ.146/03 πνπ αλαθέξεηαη σο ην Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ησλ Γ.Μ.Τ. δελ 

έρεη αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα θαη 

ην ΔΓΛ. Γχν ζεκεία αμίδεη λα αλαθεξζνχλ. 

  

1.1.4.1. Γαπάλεο ησλ Γ.Μ.Τ πνπ πιεξψλνληαη απφ ην Γεκφζην ή 

άιινπο θνξείο 

 

Μηα ηδηαηηεξφηεηα ησλ ΓΜΤ είλαη φηη κέξνο ησλ δαπαλψλ ηνπο πιεξψλνληαη, είηε 

απφ ην Γεκφζην (κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ), είηε απφ άιια Ν.Π.Γ.Γ. (κηζζνδνζία 

θαζεγεηψλ παλεπηζηεκηαθψλ θιηληθψλ).  Γηα ηηο δαπάλεο απηέο ε δηαδηθαζία 

ινγηζηηθνπνηήζεο δηαθέξεη θαηά ην φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ εθδίδνληαη 

εληάικαηα πιεξσκήο, αιιά νχηε ππάξρεη αλάγθε ελεκεξψζεσο ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ πνπ ηεξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο, θαζφζνλ νη 

πξναλαθεξφκελεο δαπάλεο θαηαβάιινληαη απεπζείαο απφ ην Γεκφζην ή άιια Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Δθδίδνληαη κφλν Γειηία πκςεθηζηηθψλ Δγγξαθψλ, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, αιιά κε αληίζηνηρε πίζησζε ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ νκάδα 7. 

Οη ακνηβέο απηέο θαη ηα ζρεηηδφκελα κε απηέο έμνδα (εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θηι) δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Γ.Μ/Τ γηα ηελ πιεξφηεηα φκσο ηεο 

θαηαγξαθήο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηελ νξζή θνζηνιφγεζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηα έμνδα απηά ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη θαλνληθά ζηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη λα αληηθξίδνληαη κε έλαλ ινγαξηαζκφ εζφδνπ (Αξρή ηεο 

ζπζρέηηζεο εμφδσλ κε έζνδα). Δπνκέλσο πξέπεη λα πηζηψλεηαη έλαο ππνινγαξηαζκφο 

ηνπ 74 «Δπηρνξήγεζε Λεηηνπξγηθψλ Γαπαλψλ». 

Τπνγξακκίδεηαη φηη αθνχ έμνδα θαη έζνδα θηλνχληαη ηζφπνζα ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ δελ επεξεάδεηαη.  
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1.1.4.2. Λνγ/ζκνο 24 «Πξψηεο θαη Βνεζεηηθέο Ύιεο» θαη Λνγ/ζκφο 25 

«Αλαιψζηκα Τιηθά» 

 

ηελ νκάδα 2 παξαθνινπζνχληαη ηα απνζέκαηα ηεο Μνλάδαο Τγείαο πνπ 

πξνέξρνληαη, είηε απφ απνγξαθή, είηε απφ αγνξά, είηε απφ ηδηνπαξαγσγή θαη. ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, είηε απφ αληαιιαγή, είηε απφ εηζθνξά ζε είδνο, είηε απφ 

δσξεά. 

 Απνζέκαηα είλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ αλήθνπλ ζηε Μνλάδα Τγείαο, ηα νπνία: 

α) Πξννξίδνληαη λα πσιεζνχλ θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Μνλάδαο Τγείαο. 

β) Πξννξίδνληαη λα αλαισζνχλ γηα ηελ παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ή ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ή επηζθεπή θαζψο θαη ηελ ηδηνπαξαγσγή παγίσλ ζηνηρείσλ. 

γ) Πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία άιισλ πξντφλησλ αλαγθαίσλ 

γηα ηελ παξνρή ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ή ηελ γεληθφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Μνλάδαο Τγείαο. 

Οη πεξηζζφηεξνη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 2 ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο, νη εμήο φκσο δχν θαηεγνξίεο 

εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

α) Αλαιψζηκα πιηθά (ινγαξηαζκφο 25) : Δίλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ ε Μνλάδα Τγείαο 

απνθηά κε πξννξηζκφ ηελ αλάισζε ηνπο γηα ζπληήξεζε ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 

θαη γεληθά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θχξησλ θαη 

βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα κηθξήο αμίαο πιηθά ηα νπνία 

πξνβιέπεηαη φηη ζα αλαισζνχλ γξήγνξα θαη πάλησο κέζα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 

κπνξνχλ λα ρξεψλνληαη άκεζα σο έμνδα (ζε ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 64.08 πιηθά 

άκεζεο αλάισζεο ). 

β) Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ  (Λνγ.24) : Δίλαη 

ηα πιηθά αγαζά πνπ απνθηά ε Μνλάδα Τγείαο κε ζθνπφ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη 

απηνχζηα ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ή θαηφπηλ ζχληνκεο επεμεξγαζίαο 

(π.ρ. αλακείμεσο). Γηα ηα πιηθά πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηνλ ινγ. 24 δελ επηηξέπεηαη 

ε εμνδνπνίεζε ηνπο κέζα ζηελ ρξήζε κε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

. 
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ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΥΘΜΑΤΟΣ ΡΕΙ ΜΘ ΤΘΘΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ  

 

Από ζκκεςθ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ  

1.1.5. Παξαθνινχζεζε Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ κε Γηπινγξαθηθή Μέζνδν 

 

Ξεθηλψληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ θιαδηθψλ ινγηζηηθψλ 

ζρεδίσλ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ θξίλνπκε ζθφπηκν λα μεθηλήζνπκε απφ έλα θνηλφ 

ζεκείν πνπ ελψλεη φια ηα θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη 

ηαπηφρξνλα ηα δηαθνξνπνηεί απφ ην Δ.Γ.Λ.. πνπ απνηέιεζε ηελ βάζε γηα ηελ 

έκπλεπζή ηνπο. Σα ΠΓ 146/03, 205/98, 315/99, επηβάιινπλ, ε παξαθνινχζεζε ηεο 

Λνγηζηηθήο ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο, ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ησλ ΟΣΑ αληίζηνηρα  λα γίλεηαη κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζφδνπ. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ησλ κεηαβνιψλ ηνπ, ηεο εθηέιεζήο ηνπ θαζψο θαη ηνπ 

Απνινγηζκνχ ησλ σο άλσ Γεκνζίσλ Φνξέσλ ζα γίλεηαη πιένλ κε ηελ 

Γηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή κέζνδν. Ζ εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο 

κεζφδνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο (νκάδα 

10 ηνπ Κ.Λ..) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην δεχγνο ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο 02 

(ρξεσζηηθνί) θαη 06 (πηζησηηθνί). 
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1.1.5.1. Δλλνηνινγηθέο Δπηζεκάλζεηο  

 

• ηελ παξνχζα εξγαζία νη φξνη Γεκφζηνο Φνξέαο, Γεκφζηνο Οξγαληζκφο, 

Οξγαληζκφο θαη Φνξέαο  ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά. ε φιεο ηηο 

Πεξηπηψζεηο ελλνείηαη παξαγσγηθή νξγάλσζε πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ελφο  

εθ ησλ 3 ΠΓ 146/03, 205/98, 315/99.  

• Πξνυπνινγηζκφο είλαη ε πξάμε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ 

Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα έζνδα θαη 

θαζνξίδνληαη ηα φξηα εμφδσλ πηζηψζεσλ ηνπ Φνξέα γηα θάζε νηθνλνκηθφ 

έηνο. ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελα έζνδα θαη έμνδα 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηά πνπ αθνξνχλ ηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, 

εκθαληδνκέλσλ κε ηδηαίηεξνπο θσδηθνχο αξηζκνχο. ε ηδηαίηεξν ηκήκα εζφδσλ 

θαη εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εγγξάθνληαη ηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πξνεξρφκελα πνζά. 

• Ο πξνυπνινγηζκφο θάζε Φνξέα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ, 

ππνβάιιεηαη έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη, γηα έγθξηζε απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα.  

• Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο πξνο ηα έζνδα, πξνυπνζέηεη ηε βεβαίσζε 

απηψλ, δειαδή ηελ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία εθθαζάξηζε ηεο απαηηήζεσο, 

ηνπ πνζνχ απηήο, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νθεηιέηε θαη ηεο αηηίαο ηεο νθεηιήο θαη 

ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ. 

Δίλαη δπλαηφλ λα εηζπξαρζνχλ έζνδα πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο βεβαησζεί ή λα 

εηζπξαρζνχλ πνζά κεγαιχηεξα απφ ηα βεβαησζέληα, δεδνκέλνπ φηη o 

πξνυπνινγηζκφο ησλ πνζψλ ησλ εζφδσλ γίλεηαη θαη' εθηίκεζε. 

Σα Έζνδα ησλ Γεκνζίσλ Φνξέσλ, αθνινπζνχλ ηα εμήο ζηάδηα: 

‐Πξνυπνινγίδνληαη 

‐Βεβαηψλνληαη 

‐Δηζπξάηηνληαη 
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Διάγραμμα 4 : Λειτουργία Λογαριαςμών Δημοςίων Φορζων – Διαδικαςίεσ Λογιςτικοποίηςησ 

των Εςόδων 

 

• Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ σο πξνο ηα έμνδα, πξνυπνζέηεη πιελ ηεο 

αλαγξαθήο ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ θαη ηα 

εμήο: 

α) Σελ δέζκεπζε πίζησζεο Ζ δηνηθεηηθή πξάμε (απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

δηαηάθηε) κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο θαη 

δεζκεχεηαη ε αλαγθαία πίζησζε πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ελέξγεηα 

(Γεκνζηνλνκηθή έλλνηα αλάιεςεο ππνρξεψζεσο άξζξν 2, Π.Γ. 113/2010). 

β) Σελ αλάιεςε δαπάλεο (ππνρξέσζεο). Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο πνπ ζα 

θαηαζηήζεη ηνλ Φνξέα νθεηιέηε, ζπληζηά ην ζηάδην ηεο αλάιεςεο ηεο δαπάλεο 

(ή νξζφηεξν ηεο αλάιεςεο ηεο ππνρξεψζεσο). Ζ αλάιεςε ηεο δαπάλεο 

επηηξέπεηαη γηα πνζφ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο δηαηεζείζεο 

(ρνξεγεζείζεο) πίζησζεο. 

γ) Σελ έθδνζε ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο. Ζ αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε ηεο 

δαπάλεο ζπλεπάγεηαη ηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο. 

δ) ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πιεξσκή ηεο δαπάλεο, δει. ε εμφθιεζε ηνπ 

εληάικαηνο πιεξσκήο. 

Έηζη ηα Έμνδα ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο αθνινπζνχλ ηα παξαθάησ 

ζηάδηα (βι. Γηάγξακκα 3) : 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή Δίζπξαμεο Δζφδνπ 

06.21 Βεβαησζέληα Έζνδα 06.31 Απνινγηζκφο Δζφδνπ 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή Βεβαίσζεο Δζφδνπ 

06.10 Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ 
Δζφδσλ 

06.21 Βεβαησζέληα Έζνδα 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή Παξαθνινπζήζεσο Δθηειέζεσο Πξνυπνινγηζκνχ 
 

02.10 Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ 

Δμφδσλ 
 

06.10 Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ 
Δζφδσλ 
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‐Πξνυπνινγίδνληαη 

‐Γεζκεχνληαη 

‐Αλαιακβάλνληαη σο ππνρξέσζε. 

‐Δληαικαηνπνηνχληαη. 

‐Πιεξψλνληαη. 

  

Διάγραμμα 5:  Λειτουργία Λογαριαςμών Δημοςίων Φορζων – Διαδικαςίεσ Λογιςτικοποίηςησ 

των Εξόδων 

 

1.1.5.2. Κσδηθνπνίεζε Λνγαξηαζκψλ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ  

 

• Ζ θσδηθή αξίζκεζε ζε ηειεπηαία αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκφζηνπ 

Λνγηζηηθνχ αθνινπζεί αληίζηνηρα ηελ θαη’ είδνο εζφδνπ ή εμφδνπ 

θσδηθναξίζκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ Φνξέα (βι. Γηάγξακκα  

4). Σν θάζε είδνο εζφδνπ ή εμφδνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Φνξέα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θσδηθφ αξηζκφ. Σν πξψην ςεθίν θάζε αξηζκνχ 

ζπκβνιίδεη ηε θαηεγνξία ηνπ εζφδνπ ή ηνπ εμφδνπ, ην δεχηεξν ηελ νκάδα 

ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην έζνδν ή ην έμνδν, ην ηξίην ην είδνο ηνπ εζφδνπ ή 

ηνπ εμφδνπ θαη ην ηέηαξην ςεθίν ραξαθηεξίδεη απηφ ηνχην ην έζνδν ή ην έμνδν. 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή Πλεξωθείζαο Δαπάλεο  

02.31 Απνλνγηζμφο Δμφδωλ 02.30 Δληαλμαηνπνηεθείζεο Δαπάλεο 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή Δληαλμαηνπνηεθείζαο Δαπάλεο 

02.30 Δληαλμαηνπνηεθείζεο Δαπάλεο 02.21 Δεζμεχζεηο  Πηζηψζεωλ 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή Δέζμευζεο Πίζηωζεο  

02.21 Δεζμεχζεηο  Πηζηψζεωλ 
02.10 Δθηέλεζε Πξνυπνλνγηζμνχ 

Δμφδωλ 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή Παξαθνινπζήζεσο Δθηειέζεσο Πξνυπνινγηζκνχ  

02.10 Δθηέλεζε Πξνυπνλνγηζμνχ 

Δμφδωλ 

 

06.10 Δθηέλεζε Πξνυπνλνγηζμνχ 

Δζφδωλ 
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• Ζ ζε ηέηαξην βαζκφ θσδηθναξίζκεζε ησλ Λνγαξηαζκψλ ηνπ Γεκφζηνπ 

Λνγηζηηθνχ, κέζα ζην πιαίζην ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο, ζπκπίπηεη κε ηελ 

θσδηθναξίζκεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, κε  ηελ επηζήκαλζε φηη ζην  βαζκφ 

απηφ ε θσδηθναξίζκεζε δελ αθνινπζεί ην εθαηνληαδηθφ ζχζηεκα, φπσο 

γίλεηαη γεληθά ζην πξψην, δεχηεξν θαη ηξίην βαζκφ, αιιά ην δεθαρηιηαδηθφ ή 

θαη πεξηζζφηεξν αλάινγα κε ηελ θσδηθαξίζκεζε ησλ εζφδσλ εμφδσλ ηνπ θνξέα. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα εκθαλίδεηαη ε θσδηθαξίζκεζε γηα ζχζηεκα ΚΑΔ θαη 

γηα ζχζηεκα ινγαξηαζκψλ γεληθήο ινγηζηηθήο. 

 

Διάγραμμα 6 : Κωδικαρίθμηςη λογαριαςμών Δημοςίου Λογιςτικοφ εντόσ του πλαιςίου των 

λογαριαςμών τάξεωσ τησ Γενικήσ Λογιςτικήσ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Ο λογαριαςμόσ ΚΑΕ 7124 «Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων», αναλφεται ωσ 

εξισ: 

7 : Κεφαλαιακζσ δαπάνεσ (Κατθγορία εξόδου) 

1: Ρρομικεια αγακϊν διαρκοφσ χριςθσ (Ομάδα εξόδου) 

2: Ρρομικεια μθχανικοφ εξοπλιςμοφ Υπθρεςιϊν (Είδοσ εξόδου) 

4 : Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων 

  

7.1.2.4 

Ωσ λογαριαςμόσ τάξεωσ αντίςτοιχα κα είναι : 

02  : Χρεωςτικοί Λογαριαςμοί Δθμόςιου Λογιςτικοφ * α’ Βακμόσ + 

02.00  : Ρροχπολογιςμόσ εξόδων    * β’ Βακμόσ + 

02.00.00 : Ρρομικεια αγακϊν διαρκοφσ χριςθσ  * γ’ Βακμόσ + 

02.00.00.7124 : Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων  * δ’ Βακμόσ + 

 

Θ αντίςτοιχθ ανάπτυξθ ωσ λογαριαςμόσ τάξεωσ ανά ςτάδιο ζχει ωσ ακολοφκωσ: 
Α ΣΑΔΙΟ 
02.10  : Εκτζλεςθ προχπολογιςμοφ εξόδων 
02.10.00 : Ρρομικεια αγακϊν διαρκοφσ χριςθσ  
02.10.00.7124 : Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων  
Β ΣΑΔΙΟ 
02.19  : Δεςμεφςεισ πιςτϊςεων 
02.19.00 : Ρρομικεια αγακϊν διαρκοφσ χριςθσ  
02.19.00.7124 : Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων  
Γ ΣΑΔΙΟ 
02.21.  : Αναλθφκείςεσ υποχρεϊςεισ 
02.21.00 : Ρρομικεια αγακϊν διαρκοφσ χριςθσ  
02.21.00.7124 : Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων  
Δ ΣΑΔΙΟ 
02.30.  : Ενταλματοποιθκείςεσ δαπάνεσ 
02.340.00 : Ρρομικεια αγακϊν διαρκοφσ χριςθσ  
02.30.00.7124 : Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων  
Ε ΣΑΔΙΟ 
02.31 : Απολογιςμόσ εξόδων 
02.31.00 : Ρρομικεια αγακϊν διαρκοφσ χριςθσ 
02.31.00.7124 : Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων 
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Λνγαξηαζκφο 02.00 ``Πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ`` 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε ηξίην θαη επφκελνπο βαζκνχο γίλεηαη κε βάζε 

ηελ αλάιπζε ησλ εμφδσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Φνξέα. Ζ θσδηθναξίζκεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ αθνινπζείηαη ζε ηξίην ή θαη επφκελν βαζκφ αλάπηπμεο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ (βι. Λνγηζηηθή Δγγξαθή 1) 

Σν  πιεφλαζκα  ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ  θαηαρσξείηαη  ζηε  ρξέσζε  ηνπ  

ινγαξηαζκνχ 02.05 ‘’πιεφλαζκα πξνυπνινγηζκνχ’’, ν νπνίνο δελ αλαπηχζζεηαη 

πεξαηηέξσ, ελψ ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηαρσξείηαη ζηελ πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 06.05 ``έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ``, ν νπνίνο επίζεο δελ ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 

 

Δπζχο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ρξήζεσο απφ ην αξκφδην 

φξγαλν δηελεξγείηαη ινγηζηηθή εγγξαθή ινγηζηηθνπνηήζεσο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, κε 

ηελ νπνία: 

ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.00 ``Πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ`` θαη ησλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ζηε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ  06.00 ``πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ`` θαη 

ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή 1 : Απεηθφληζεο πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ εζφδσλ  

ην πξνβιεπφκελν πιεφλαζκα θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 
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02.05 ``πιεφλαζκα πξνυπνινγηζκνχ``, ελψ εάλ πξνβιέπεηαη έιιεηκκα 

απηφ θαηαρσξείηαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.05 ``έιιεηκκα 

πξνυπνινγηζκνχ``. 

Οη απμνκεηψζεηο θνλδπιίσλ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ απφ ην αξκφδην φξγαλν, δελ θαηαρσξνχληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο 02.00, 06.00, 02.05 θαη 06.05, αιιά κφλν ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

02.10 θαη 06.10, κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ε εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο παξαγξ. 3.3.103 θαη 3.3.110 ηνπ ΠΓ 

146/036
3
. 

Οη ινγαξηαζκνί 02.00 θαη 06.00 θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπο θαζψο θαη  νη 

ινγαξηαζκνί 02.05 θαη 06.05 απεηθνλίδνπλ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 

θαη κέρξη ην θιείζηκφ ηεο, ηα δεδνκέλα ηνπ αξρηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ. 

Καηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο νη πην πάλσ ινγαξηαζκνί 02.00, 06.00, 02.05 θαη 

06.05 εμηζψλνληαη κε ηε δηελέξγεηα ηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο θιεηζίκαηνο. 

ρεκαηηθά φια ηα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη σο εμήο :  

 

 

 

Διάγραμμα 7 : Καταχώρηςη Εγκεκριμζνου Προχπολογιςμοφ ςτουσ λογαριαςμοφσ Τάξεωσ 

(Λογαριαςμοί Δημοςίου Λογιςτικοφ)  

 

                                                           
3
 Ανάλογα και ςτα υπόλοιπα κλαδικά λογιςτικά ςχζδια φορζων του Δθμοςίου Τομζα. 
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Λνγαξηαζκφο 02.10 ``Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ`` 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.10 ζε ηξίην θαη ζε επφκελνπο βαζκνχο είλαη 

ηαπηφζεκε κε απηήλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.00 ``πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ``. 

ηνπο ινγαξηαζκνχο 02.10 ``εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ`` θαη 06.10 

``εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ`` παξαθνινπζείηαη ε εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ρξήζεσο. 

Δηδηθά ζην ινγ/ζκφ 06.10 πξνζδηνξίδεηαη θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δειαδή ην πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα ηνπ 

Απνινγηζκνχ. 

Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, δηελεξγείηαη 

ζηε ζπλέρεηα ινγηζηηθή εγγξαθή αλνίγκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ 02.10 θαη 06.10, κε 

ηελ νπνία: 

 ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.10 θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 

θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

 ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.10 θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 

θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή 2 : Άλνηγκα Λνγαξηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  

Ο ινγαξηαζκφο 02.10 θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ ρξεψλνληαη κε ηηο απμήζεηο ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ απφ 

ην αξκφδην φξγαλν, κε πίζησζε .είηε ηνπ ινγ/ζκνχ 06.10.98 ``έιιεηκκα 

πξνυπνινγηζκνχ`` είηε, αλάινγα, ηνπ ινγ/ζκνχ 06.10.99 ``πιεφλαζκα 

πξνυπνινγηζκνχ``. 
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Ο ινγ/ζκφο 02.10 θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ πηζηψλνληαη κε ηηο κεηψζεηο θνλδπιίσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ απφ ην 

αξκφδην φξγαλν, κε πίζησζε ή ηνπ ινγ/ζκνχ 06.10.98 ``έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ`` 

ή, αλάινγα, ηνλ ινγ/ζκνπ 06.10.99 ``πιεφλαζκα πξνυπνινγηζκνχ``. 

Ο ινγ/ζκνο 02.10 θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ πηζηψλνληαη κε θάζε αλάιεςε 

ππνρξέσζεο γηα δαπάλε (‘‘δέζκεπζε πηζηψζεσο’’) ηεξνχκελσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απφ ην λφκν δηαδηθαζηψλ, κε ηζφπνζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.21 

‘‘Αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο (δεζκεχζεηο πηζηψζεσλ)’’ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

αξκνδίσλ ππνινγαξηαζκψλ απηνχ. 

 

 

Διάγραμμα 8: Εγγραφή Εκτζλεςησ Προχπολογιςμοφ 

 

Ο ινγαξηαζκφο 02.10 θαη νη ππνινγαξηαζκνί απηνχ απεηθνλίδνπλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, ηα ππφινηπα ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 

πνπ δελ έρνπλ δηαηεζεί θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

Ο ινγαξηαζκφο 02.10 ρξεψλεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο κε πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

02.21 θαη 02.30 γηα ηε κεηαθνξά ησλ ρξεσζηηθψλ ηνπο ππνινίπσλ ζην ινγ/ζκφ 02.10 

θαη ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 

Μεηά ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, εάλ ν ινγ/ζκνο 

02.10 είλαη εμηζσκέλνο ζεκαίλεη φηη πιεξψζεθαλ φια ηα έμνδα ησλ εγθεθξηκέλσλ 

πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ (φπσο ηειηθά δηακνξθψζεθαλ κε ηηο ηπρφλ 
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απμνκεηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο). Γειαδή, 

ηα πιεξσζέληα έμνδα (ν απνινγηζκφο εμφδσλ) ηζνχληαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

εμφδσλ, φπσο ηειηθά δηακνξθψζεθε κε ηηο ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο αλακνξθψζεηο ηνπ 

(απμνκεηψζεηο ησλ αξρηθψλ θνλδπιίσλ ηνπ). 

Δάλ, φκσο, ν ινγαξηαζκφο 02.10 δελ είλαη εμηζσκέλνο, πνπ είλαη ην ζχλεζεο, ην 

ρξεσζηηθφ ππφινηπν πνπ ηειηθά θαηαιείπεη απεηθνλίδεη ηα πνζά ηα νπνία, απφ ην 

ζχλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, δελ 

πιεξψζεθαλ. Γειαδή, απεηθνλίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ζπλφινπ πηζηψζεσλ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ (αξρηθψλ θαη κεηαγελέζηεξσλ απμνκεηψζεψλ ηνπο) θαη 

πιεξσζέλησλ εμφδσλ (απνινγηζκνχ εμφδσλ). Σν ρξεσζηηθφ απηφ ππφινηπν 

κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.10 ``εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ 

εζφδσλ``, ζηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Λνγαξηαζκφο 02.21 ``Αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο 

Ζ ζε ηξίην ή θαη ζε επφκελνπο βαζκνχο αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.21 

ζπκπίπηεη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.10. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 02.21 ζε ππνινγαξηαζκνχο κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε απηνχο γηα 

ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγείηαη αλάγθε αλνίγκαηνο. 

Ο ινγαξηαζκφο 02.21 θαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί απηνχ ρξεψλνληαη κε 

αληίζηνηρε θαη ηζφπνζε πίζησζε: (α) ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.10 ``εθηέιεζε 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ`` θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ, γηα θάζε 

αλάιεςε ππνρξεψζεσο (δέζκεπζε πηζηψζεσο), ηεξνπκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

απφ ην λφκν δηαδηθαζηψλ. 
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Λνγηζηηθή Δγγξαθή 3 : Αλάιεςε Τπνρξέσζεο (Γέζκεπζε Πίζησζεο)    

 

Ο ινγαξηαζκφο 02.21 θαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί απηνχ πηζηψλνληαη κε 

αληίζηνηρε θαη ηζφπνζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.30 ``εληαικαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο`` θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ απηνχ, γηα ηηο δαπάλεο πνπ 

έρνπλ εθδνζεί ηα εληάικαηα πιεξσκήο, αιιά δελ έρνπλ αθφκε εμνθιεζεί γηαηί 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο ζεσξήζεσο ηνπο. 

 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή 4 : Δληαικαηνπνίεζε δαπάλεο     

 

Ο ινγαξηαζκφο 02.21 θαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ πηζηψλνληαη, κε 

ρξέσζε ηνπ ινγ/ζκνχ 02.29 "πξνπιεξσκέο" θαη ησλ νηθείσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ, 

γηα θάζε εθδηδφκελν έληαικα πξνπιεξσκήο. 

 

Σα εθάζηνηε ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 02.21 απεηθνλίδνπλ 

ηηο αλαιεθζείζεο απφ ηνλ θνξέα ππνρξεψζεηο πξαγκαηνπνηήζεσο ησλ 

αληηζηνίρσλ δαπαλψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε εληαικαηνπνηεζεί. 
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Διάγραμμα 9: Εγγραφή Δζςμευςησ Πίςτωςησ ( Ζκδοςη ΑΑΥ)  

Καηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο δηελεξγείηαη εγγξαθή πηζηψζεσο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 02.21 θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ απηνχ, πνπ παξνπζηάδνπλ ρξεσζηηθά 

ππφινηπα, κε αληίζηνηρε θαη ηζφπνζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.10 ``εθηέιεζε 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ``, γηα ηε κεηαθνξά ζ' απηφλ θαη ζηνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ηνπ κε ηα κε εληαικαηνπνηεζέληα πνζά απφ ηηο δεζκεπζείζεο 

πηζηψζεηο.  (βι. Γηάγξακκα 8). 

Ζ αλάιεςε ππνρξεψζεσο γηα πξαγκαηνπνίεζε δαπάλεο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηε δαπάλε πνπ ζα  εληαικαηνπνηεζεί  ιφγσ  π.ρ. αθπξψζεσο παξαγγειίαο. Σν 

επηπιένλ  πνζφ  ηεο  δεζκεπζείζαο  πηζηψζεσο  πξέπεη  λα  αθπξσζεί . Ζ 

αθχξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε αληίζεηε ινγηζηηθή εγγξαθή απφ απηή πνπ έγηλε 

θαηά ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο.  
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Διάγραμμα 10: Αποδζςμευςη Πίςτωςησ (Ανατροπή ΑΑΥ)  

 

Λνγαξηαζκφο 02.29 ``Πξνπιεξσκέο`` (έληαικα πξνπιεξσκήο θαη πάγηα 

πξνθαηαβνιή) 

Οη πξνπιεξσκέο πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαη θάησ απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ έθδνζε ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πξνπιεξσκήο γίλεηαη έπ’ νλφκαηη ππνιφγνπ (κφληκνπ ππαιιήινπ ηνπ 

θνξέα  ή φπσο νξίδεη ν λφκνο). 

Ζ ζε ηξίην θαη επφκελν βαζκφ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.29 ζπκπίπηεη κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.10. Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε 

ππνινγαξηαζκνχο (4νο βαζκφο) κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε απηνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο δεκηνπξγείηαη αλάγθε αλνίγκαηνο. Ζ ζε πέκπην βαζκφ αλάιπζε απηνχ 

πξέπεη λα αθνξά ηνλ ππφινγν, αλεμάξηεηα αλ ε αηηηνινγεκέλε απφθαζε εθδφζεσο 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο είλαη ηνπ θπξίνπ ε δεπηεξεχνληνο δηαηάθηε. 

Ο ινγαξηαζκφο 02.29 θαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ ρξεψλνληαη, κε 

αληίζηνηρε θαη ηζφπνζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.21 ``αλαιεθζείζεο 

ππνρξεψζεηο (δεζκεχζεηο πηζηψζεσλ)`` θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ, 

κε ηα εθδηδφκελα εληάικαηα  πξνπιεξσκήο (έπ’  νλφκαηη ππνιφγνπ επί απφδνζεη 

ινγαξηαζκνχ). Σα παξαπάλσ δηαγξακκαηηθά έρνπλ σο εμήο:  

 

 

 

Διάγραμμα 11:  Ζκδοςη Εντάλματοσ Προπληρωμήσ 
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Ο ινγαξηαζκφο 02.29 θαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ πηζηψλνληαη,  κε 

αληίζηνηρε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.31 ``απνινγηζκφο εμφδσλ 

(πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα)`` θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ κε ηηο 

γελφκελεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο απνδφζεηο ινγαξηαζκνχ απφ ππνιφγνπο. 

 Σν εθάζηνηε ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.29 θαη ησλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ απεηθνλίδνπλ ηα πνζά ησλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, 

γηα ηα νπνία δελ έρεη αθφκε γίλεη απφδνζε ινγαξηαζκνχ απφ ηνπο 

ππφινγνπο. 

• Καηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο, ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ηνπ ινγαξηαζκνχ 

02.29 θαη ησλ   ππνινγαξηαζκψλ   ηνπ,   κεηαθέξνληαη   ζηε   ρξέσζε   ηνπ   

ινγαξηαζκνχ   02.31 ``απνινγηζκφο εμφδσλ (πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα)``

 θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ. 

 

 

Διάγραμμα 12: Απόδοςη Χρηματικοφ Εντάλματοσ Προπληρωμήσ 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο απνδφζεσο ινγαξηαζκνχ απφ θάζε ππφινγν δηαρεηξηζηή 

γίλεηαη ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ πξσηνβάζκηνπ 35 ``ινγ/ζκνη δηαρεηξίζεσο 

πξνθαηαβνιψλ``. 

Γχλαηαη  φκσο  λα  γίλεηαη  παξάιιειε  παξαθνινχζεζε  θαη  ζηνπο ινγαξηαζκνχο  

ηνπ Γεκφζηνπ Λνγαξηαζκνχ, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ αθφινπζνπ δεχγνπο 

ινγαξηαζκψλ: 
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2.95 Τπφινγνη εληαικάησλ πιεξσκήο πξνο απφδνζε (αλαπηχζζεηαη θαηά 

ππφινγν) 

2.96 Δληάικαηα πιεξσκήο πξνο απφδνζε (αλαπηχζζεηαη θαηά έληαικα 

πιεξσκήο). (αλαπηχζζεηαη θαηά έληαικα πιεξσκήο) 

Οη ινγαξηαζκνί απηνί ιεηηνπξγνχλ κφλν κεηαμχ ηνπο, σο εμήο: 

α) Καηά ηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ρξεψλεηαη o ινγ/ζκφο 02.95 

θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ κε πίζησζε ηνπ ινγ/ζκνχ 02.96 θαη ησλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ. 

β) θαηά ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ ππφινγν ή επηζηξνθή, απ απηφλ, 

πεξηζζεχκαηνο ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκνο 02.96 θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ κε 

πίζησζε ηνπ ινγ/ζκνχ 02.95 θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ. 

 

Λνγαξηαζκφο 02.30 ``Δληαικαηνπνηεζείζεο δαπάλεο`` 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.30 ζε ηξίην θαη επφκελν βαζκφ κπνξεί λα 

είλαη αληίζηνηρε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.21. 

Ο ινγαξηαζκφο 02.30 θαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί απηνχ ρξεψλνληαη κε 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.21 ``αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο (δεζκεχζεηο 

πηζηψζεσο)`` θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ, γηα ηηο δαπάλεο πνπ 

αλαγλσξίζζεθαλ θαη εθδφζεθαλ ηα ζρεηηθά εληάικαηα πιεξσκήο, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο εμφθιεζεο αιιά δελ έρνπλ εμνθιεζεί αθφκα. 

Ο ινγαξηαζκφο 02.30 θαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί απηνχ πηζηψλνληαη κε 

αληίζηνηρε θαη ηζφπνζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.31 ``Απνινγηζκφο εμφδσλ 

(πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα)`` θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ απηνχ, γηα 

ηα εμνθινχκελα εληάικαηα πιεξσκήο απφ ηνλ ηακία.  
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Λνγηζηηθή Δγγξαθή 5: Δληαικαηνπνίεζε δαπάλεο  

 Σα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 02.30 

``εληαικαηνπνηεζείζεο δαπάλεο`` απεηθνλίδνπλ ηηο δαπάλεο , γηα ηηο 

νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ηα νηθεία εληάικαηα πιεξσκήο, αιιά δελ έρνπλ 

εμνθιεζεί απφ ηνλ ηακία. 

 

Διάγραμμα 13: Ενταλματοποίηςη δαπάνησ 

 

• Καηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο, ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ηνπ ινγαξηαζκνχ 

02.30 θαη ησλ  ππνινγαξηαζκψλ  απηνχ,  κεηαθέξνληαη  ζηε  ρξέσζε  ηνπ  

ινγαξηαζκνχ  02.10``Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ`` ησλ αληίζηνηρσλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ.  

 

Λνγαξηαζκφο 02.31 ``Απνινγηζκφο εμφδσλ (πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα)`` 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε ηξίην θαη ηέηαξην βαζκφ ζπκπίπηεη κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.21. 
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Ο ινγαξηαζκφο 02.31 θαη νη ππνινγαξηαζκνί απηνχ ρξεψλνληαη κε πίζησζε: 

(α) ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.30 ``Δληαικαηνπνηεζείζεο δαπάλεο`` θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ, γηα ηα εμνθινχκελα εληάικαηα 

πιεξσκήο. 

(β) ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.29 ``πξνπιεξσκέο`` θαηά ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ 

απφ ηνλ ππφινγν, θαζψο θαη θαηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο, γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγ/ζκνχ 02.29 ζηε ρξέσζε ηνπ 

ινγ/ζκνχ 02.31 θαη ησλ νηθείσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ. 

 
 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή 6 : Δμφθιεζε εληαικαηνπνηεζείζαο δαπάλεο      

Σα εθάζηνηε ρξεσζηηθά ππφινηπα ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.31 θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ 

ηνπ απεηθνλίδνπλ ηα πιεξσκέλα έμνδα. Όια ηα παξαπάλσ απεηθεηλνλίδνληαη 

δηαγξακκαηηθά σο εμήο :  
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Διάγραμμα 14: Εξόφληςη ενταλματοποιηθείςασ δαπάνησ 

 

Σα ππφινηπα  απηά  φπσο δηακνξθψλνληαη  ζην  ηέινο  ηεο ρξήζεσο, κεηά ηε 

δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ ηαθηνπνηεηηθψλ εγγξαθψλ,  απνηεινχλ ηνλ Απνινγηζκφ 

εμφδσλ ηεο ρξήζεσο. 

 

ΤΠΕΝΘΤΜΙΗ  

Απνινγηζκφο εμφδσλ 

Σα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα, φπσο απεηθνλίδνληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο ζην 

ινγαξηαζκφ 02.31, απνηεινχλ θαη ηνλ απνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζήκεξα δηαηάμεηο (άξζξν 30 παξ. 2 Ν.Γ. 496/1974, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 Ν. 369/1976). ‘’Ο απνινγηζκφο 

εζφδσλ θαη εμφδσλ εθάζηνπ έηνπο απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηειέζεσο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο, εηδηθφηεξα δε εκθαλίδεη, θαηά 

ζηήιεο θαη θαηά ηελ ηάμε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ: 

(α) ηα αξρηθψο πξνυπνινγηζζέληα έζνδα θαη έμνδα, 

(β) ηηο γελφκελεο κεηαγελεζηέξσο ζπκπιεξψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, 

(γ) ηα πξαγκαηνπνηεζέλησλ έζνδα θαη έμνδα, 

(δ) ηα επί πιένλ ε επί έιαηηνλ πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα θαη έμνδα θαη 

(ε) ην πιεφλαζκα ή έιιεηκκα.  
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Λνγαξηαζκφο 06.00 ``Πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ`` 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.00 ζε ηξίην ή θαη ζε επφκελνπο βαζκνχο γίλεηαη 

κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ εζφδσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ  ινγαξηαζκνχ 06.00 εθαξκφδνληαη ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ 

ζηελ παξάγξαθν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγ/ζκνχ 02.00``Πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ``, 

κε ηνλ νπνίν ζπιιεηηνπξγεί ν ινγ/ζκνο 06.00
4
.  

Λνγαξηαζκφο 06.10 ``Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ`` 

Ζ  αλάπηπμε  ηνπ  ινγαξηαζκνχ  06.10  ζε  ηξίην  ή  θαη  ζε  επφκελνπο  βαζκνχο  

είλαη ηαπηφζεκε κε απηήλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.00 ``πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ``. 

Σα φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ην ινγαξηαζκφ 02.10  ``εθηέιεζε 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ``, εθαξκφδνληαη θαη γηα ην ινγαξηαζκφ 06.10, κε ηε 

επηπξφζζεηε δηεπθξίληζε φηη, γηα ηηο ηπρφλ απμήζεηο ή κεηψζεηο θνλδπιίσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ, ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ θνλδπιίσλ 

εζφδσλ, δηελεξγνχληαη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πηζηψζεσο ή ρξεψζεσο, αληίζηνηρα, 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.10 θαη ησλ αξκφδησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ, είηε κε ρξέσζε ηνπ 

ινγ/ζκνχ 06.10.98 "έιιεηκκα Πξνυπνινγηζκνχ" ή αλάινγα ηνπ ινγ/ζκνχ 06.10.99 

"πιεφλαζκα Πξνυπνινγηζκνχ" είηε (γηα ηηο κεηψζεηο εζφδσλ) κε πίζησζε ηνπ 

ινγ/ζκνχ 06.10.98 ή αλάινγα ηνπ ινγ/ζκνχ 06.10.99. 

Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο κειέηεο επαλαιακβάλνπκε ην Γηάγξακκα 6 

 

                                                           
4
 (Βιέπε θαη δηαγξ. 2 «Γηαδηθαζίεο Λνγηζηηθνπνίεζεο Δμφδσλ» θαη δηάγξ.  3 

«Γηαδηθαζίεο Λνγηζηηθνπνίεζεο Δμφδσλ» ζηνπο ινγαξηαζκνχο Σάμεσο 

(Λνγαξηαζκνί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ) ). 
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Διάγραμμα 15:  Εγγραφή Εκτζλεςησ Προχπολογιςμοφ 

 

Ο ινγαξηαζκφο 06.10 θαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί απηνχ ρξεψλνληαη κε ηα 

``βεβαηνχκελα`` έζνδα, κε αληίζηνηρε θαη ηζφπνζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

06.21 ``βεβαησζέληα έζνδα`` θαη ησλ αξκνδίσλ ππνινγαξηαζκψλ απηνχ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηζπξάμεσο εζφδσλ ρσξίο πξνεγνχκελε βεβαίσζε ηνπο θαη 

ζπλεπψο ρσξίο κεζνιάβεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.21, ``βεβαησζέληα έζνδα`` 

ρξεψλεηαη, κε ηα εηζπξαηηφκελα πνζά εζφδσλ ν ινγ/ζκνο 06.10 θαη νη αξκφδηνη 

ππνινγαξηαζκνί ηνπ θαη πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 06.31 ``απνινγηζκφο εζφδσλ`` 

θαη νη αληίζηνηρνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ. 

 Ο ινγαξηαζκφο 06.10 θαη νη ππνινγαξηαζκνί απηνχ απεηθνλίδνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, ηα πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ πνπ δελ έρνπλ 

βεβαησζεί ή θαη δελ έρνπλ εηζπξαρζεί, αλ δελ πξνεγείηαη ηεο εηζπξάμεσο 

βεβαίσζε ηνπ εζφδνπ. 

• Καηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 06.10 θαη νη 

αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ, γηα ηε κεηαθνξά ζ' απηνχο ηνπ πηζησηηθνχ 

ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.21 ``βεβαησζέληα έζνδα`` θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ, νη νπνίνη ρξεψλνληαη. 

 

Καηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο 06.10 θαη o ππνινγαξηαζκφο 

ηνπ 06.10.98 ή, αλάινγα, ν ινγ/ζκφο 06.10.98, κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.10 

``εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ`` (θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ πνπ 

εκθαλίδνπλ ρξεσζηηθά ππφινηπα), γηα ηε κεηαθνξά εδψ, ηνπ ηειηθνχ ρξεσζηηθνχ 

ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.10, ην νπνίν απεηθνλίδεη ηα αρξεζηκνπνίεηα πνζά 

απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ ηειηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. 

Καηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο θαη κεηά ηε δηελέξγεηα θαη ησλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ, ην ππφινηπν πνπ ηειηθά πξνθχπηεη ζην ινγ/ζκφ 06.10, εάλ κελ είλαη 

πηζησηηθφ απεηθνλίδεη ην έιιεηκκα ηνπ Απνινγηζκνχ θαη κεηαθέξεηαη ζηελ 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.40 ``έιιεηκκα Απνινγηζκνχ``, ελψ εάλ είλαη 

ρξεσζηηθφ απεηθνλίδεη ην πιεφλαζκα ηνπ Απνινγηζκνχ θαη κεηαθέξεηαη ζηε 

ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.40 ``πιεφλαζκα Απνινγηζκνχ’’ Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην 

πιεφλαζκα ή έιιεηκκα ηνπ Απνινγηζκνχ πξνθχπηεη ζην ινγ/ζκν 06.10 γηαηί απηφο, 

αθελφο νπζηαζηηθά έρεη ρξεσζεί κε ην ζχλνιν ησλ εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ (κε ηα 
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πνζά ηνπ Απνινγηζκνχ εζφδσλ), αθεηέξνπ νπζηαζηηθά έρεη πηζησζεί κε πνζά πνπ 

ηζνχληαη κε ην ζχλνιν ησλ πιεξσζέλησλ εμφδσλ (κε ηα πνζά ηνπ απνινγηζκνχ 

εμφδσλ). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαθνξά, κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ ππνινίπνπ ησλ 

ινγαξηαζκψλ 02.31 ``απνινγηζκφο εμφδσλ (πξαγκαηνπνηεκέλα έμνδα)`` θαη 

06.31 ``Απνινγηζκφο εζφδσλ (πξαγκαηνπνηεκέλα έζνδα)``, απεηθνλίδεη ην 

πιεφλαζκα ή έιιεηκκα ηνπ Απνινγηζκνχ ηεο ρξήζεσο, ην νπνίν πξέπεη 

απαξαηηήησο λα ζπκθσλεί απφιπηα κε ην πην πάλσ ηειηθφ ππφινηπν ηνπ 

ινγ/ζκνχ 06.10 θαη έηζη ππάξρεη κία αζθαιήο επαιήζεπζή ηνπ. 

 

 

Λνγαξηαζκφο 06.21 ``Βεβαησζέληα έζνδα`` 

Ζ ζε ηξίην ή θαη ζε επφκελνπο βαζκνχο αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζπκπίπηεη κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.00 ``πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ``. Ζ αλάπηπμε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε ππνινγαξηαζκνχο κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε απηνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο δεκηνπξγείηαη αλάγθε αλνίγκαηνο. 

Ο ινγαξηαζκφο 06.21 θαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί απηνχ πηζηψλνληαη κε 

αληίζηνηρε θαη ηζφπνζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.10 ``εθηέιεζε 

πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ`` θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ απηνχ, γηα ηα 

θνλδχιηα ησλ εζφδσλ πνπ βεβαηψλνληαη. Ζ εκεξνινγηαθή εγγξαθή έρεη σο εμήο : 

 

Λνγηζηηθή Δγγξαθή 6 : Βεβαίσζε Δζφδνπ 
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Γηαγξακκαηηθά ε βεβαίσζε εμφδνπ απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

Διάγραμμα 16: Βεβαίωςη προχπολογιςθζντοσ εξόδου 

Ζ βεβαίσζε εζφδνπ ην αθαηξεί απφ ηα πξνυπνινγηζζέληα θαη ην «κεηαθέξεη» ζηα 

βεβαησζέληα. Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.10 δείρλεη έζνδα πνπ δελ έρνπλ 

βεβαησζεί θαη δελ έρνπλ εηζπξαρζεί ελψ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.21 δείρλεη 

έζνδα πνπ έρνπλ βεβαησζεί αιιά δελ έρνπλ εηζπξαρζεί.  

 

Ο ινγαξηαζκφο 06.21 θαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί απηνχ ρξεψλνληαη κε 

αληίζηνηρε θαη ηζφπνζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.31 ``απνινγηζκφο εζφδσλ 

(εηζπξαρζέληα έζνδα)`` θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ απηνχ, γηα ηα 

έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη θαη γηα ηα νπνία είρε πξνεγεζεί βεβαίσζε. Ζ 

εκεξνινγηαθή εγγξαθή είλαη ε εμήο : 
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Λνγηζηηθή Δγγξαθή 7 : Δίζπξαμε Βεβαησζέληνο Δζφδνπ 

 

Γηαγξακκαηηθά ε είζπξαμε ηνπ εζφδνπ απεηθνλίδεηαη σο αθνινχζσο  

 

Διάγραμμα 17: Είςπραξη βεβαιωθζντοσ εςόδου 

 

Σα πηζησηηθά ππφινηπα ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.21 

απεηθνλίδνπλ ηα έζνδα πνπ έρνπλ βεβαησζεί, αιιά δελ έρνπλ εηζπξαρζεί. 

Καηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο δηελεξγείηαη εγγξαθή ρξεψζεσο ηνπ ινγαξηαζκνχ 

06.21 θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ απηνχ πνπ παξνπζηάδνπλ πηζησηηθά ππφινηπα 

κε αληίζηνηρε θαη ηζφπνζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.10 ``εθηέιεζε 

πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ``. 
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Λνγαξηαζκφο 06.31 ``Απνινγηζκφο εζφδσλ (εηζπξαρζέληα έζνδα)`` 

Ζ ζε ηξίην ή θαη ζε επφκελνπο βαζκνχο αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζπκπίπηεη κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.00 ``πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ``. 

O ινγαξηαζκφο 06.31 θαη νη αξκφδηνη ππνινγαξηαζκνί απηνχ πηζηψλνληαη κε 

αληίζηνηρε θαη ηζφπνζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.21 ``βεβαησζέληα έζνδα`` 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγαξηαζκψλ απηνχ, γηα ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη θαη 

γηα ηα νπνία έρεη πξνεγεζεί βεβαίσζε. Αλ γηα ηελ είζπξαμε εζφδσλ δελ έρεη 

πξνεγεζεί βεβαίσζε, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ , ηφηε ζηε 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.31 αληηζηνηρεί ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.10 

``εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ``. (Βι. δηάγξ. 15 παξαθάησ) 

Σέινο , o ινγαξηαζκφο, 06.31 πηζηψλεηαη κε ηελ είζπξαμε εζφδσλ ηα νπνία δελ 

έρνπλ βεβαησζεί αιιά νχηε πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εζφδσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ρξεσζεί ν ινγαξηαζκφο 06.10 θαη ν θαηάιιεινο 

ππνινγαξηαζκφο απηνχ, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία 

αλακνξθψζεσο ηνπ θαη ζπλεπψο ε δηελέξγεηα ησλ θαηαιιήισλ ηξνπνπνηεηηθψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εγγξαθψλ. 

 

Διάγραμμα 18: Είςπραξη μη βεβαιωθζντοσ εςόδου 

 

Σα πηζησηηθά ππφινηπα ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 06.31 

απεηθνλίδνπλ ηα εηζπξαρζέληα έζνδα. Σα ππφινηπα απηά, φπσο δηακνξθψλνληαη 

ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ινγηζηηθψλ 
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εγγξαθψλ, απνηεινχλ ηνλ απνινγηζκφ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο. 

Καηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο ν  ινγ/ζκφο 06.31 εμηζψλεηαη κε ηε  δηελέξγεηα 

ηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο θιεηζίκαηνο.  

 

Κιείζηκν ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 

Μεηά  ηε  δηελέξγεηα  ησλ  ινγηζηηθψλ  εγγξαθψλ  θιεηζίκαηνο  ηεο  ρξήζεσο  

θαη  ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο (ηειηθνχ πιενλάζκαηνο ή 

ειιείκκαηνο) απνκέλνπλ κε ππφινηπα νη ινγαξηαζκνί 02.00, 02.31, 02.05 ή 06.05, 

06.00, 06.31 θαη 02.40 ή 06.40. Δίλαη πνιιαπιψο ρξήζηκν λα κελ εμηζψλνληαη 

νη ππνινγαξηαζκνί ησλ 02.00, 02.31, 06.00 θαη 06.31, αιιά λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη πεξηιακβαλφκελνη ζην ρέδην Λνγαξηαζκψλ ινγαξηαζκνί 

02.00.99, 02.31.99, 06.00.99 θαη 06.31.99 κε ηίηιν "αληίζεηνο ινγαξηαζκφο 

θιεηζίκαηνο ρξήζεσο". Με ην ρεηξηζκφ απηφ, αθελφο απνθεχγεηαη ε 

απαζρφιεζε ηνπ computer γηα ηε δηελέξγεηα πιήζνπο θηλήζεσλ, αθεηέξνπ ηα 

επηκέξνπο ππφινηπα ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηνπ 

Απνινγηζκνχ δελ εμηζψλνληαη θαη έηζη ζην κέιινλ, κε κία απιή πιεθηξνιφγεζε, 

ζα δχλαηαη λα ιακβάλνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο ηε ρξνλνβφξα αλαδξνκή 

ζηα θιαζέξ. 

 

1.1.5.3. Οινθιεξσκέλν Παξάδεηγκα πιεηηνπξγίαο Λνγηζηηθήο θαη 

Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ κε δηπινγξαθηθή κέζνδν. 

 

Σν παξάδεηγκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο ζπιεηηνπξγίαο ησλ δχν ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηαπηφρξνλα. Σεο 

γεληθήο ινγηζηηθήο (ρξεκαηννηθνλνκηθήο) θαη ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ θαη κάιηζηα  

κε δηπινγξαθηθή κέζνδν. Όια ηα ζελάξηα είλαη πξαγκαηηθά ελψ ζπλίζηαηαη 

ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ ινγηζηηθνχ 

γεγνλφηνο κε αξηζκφ 8. 

Γηα δηεπθφιπλζε ππνγξακκίδεηαη φηη ζην ινγηζηηθφ απηφ γεγνλφο νη θξαηήζεηο πνπ 

γίλνληαη ζε κία δαπάλε πξψηα πξέπεη λα εγγξαθνχλ σο έζνδν (06.10) θαη έμνδν 

(02.10) ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηζφπνζεο αληίζεηεο εγγξαθέο ρσξίο 

λα ππάξρεη επίδξαζε ζην πιεφλαζκα ή έιιεηκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ(06.10.99 ή 
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06.10.98) ην νπνίν πξέπεη λα παξακέλεη ακεηάβιεην απφ ηηο εγγξαθέο απηέο. Αθνχ 

αλαγλσξηζηνχλ, ηα έζνδα απηά, ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηά 

βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη. Μεηά ηελ είζπξαμή ηνπο αθνινπζεί ε απφδνζε 

ησλ θξαηήζεσλ φπνπ (αλ θαη ζην παξάδεηγκα δελ ζπκπεξηειήθζεη γηα ιφγνπο 

ζπληνκίαο) κεζνιαβή ε δέζκεπζε πίζησζεο (02.19 ή/θαη 02.21).  
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Δίνονται τα εξισ : 

Κωδικόσ 

Δθμοςίου 

Λογιςτικοφ

Εξόδα 
Ποςά ςε 

χιλ. € 

0832 Τθλεφωνικά τζλθ 100 1

0857 Οργάνωςθ & Συμμετοχι ςε Συνζδρια 20 ϋ 2

9342 Μθχανζσ Γραφείου 50 3

Ζςοδα 4

0112 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ Λειτουργίασ 135 5
9342 Επχορθγιςεισ για προμικεια μθχανϊν γραφείου 50 6

4223 Ζςοδα από χοριγθςθ βεβαιϊςεων Σπουδϊν 5

Κωδικοί 

Λογ/ςμών 

Γενικισ 

Λογιςτικισ

9

14.02

15.04

31.30

31.51

33.95

35.10 Ηθτείται :

38.00 1

38.03

43.01

50.08 3

53.20

53.98

62.03

64.02

72.14

74.00

Κωδικόσ 

Δθμοςίου 

Λογιςτικοφ

3391

6629

Επιχορθγιςεισ για προμικεια μθχανϊν γραφείου

Το Ρανεπιςτιμιο ΑΤΤΙΚΘΣ ζχει προχπολογίςει τα ακόλουκα ζςοδα και 

ζξοδα για το τρίμθνο 01/01/20ΧΧ-31/03/20ΧΧ ωσ εξισ :

Δίνεται επιπλζον ότι : 

Περιγραφι Λογαριαςμοφ

Φωτοτυπικά Μθχανιματα

Μθχανζσ Γραφείου

Απαιτιςεισ από επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ Λειτουργίασ

Απαιτιςεισ από λοιπζσ επιχορθγιςεισ

Λοιποί Χρεϊςτεσ

Υπόλογοι ενταλμάτων προπλθρωμισ 

Ταμείο

Κατακζςεισ όψεωσ

Ρρομθκευτζσ εςωτερικοφ (παγίων ςτοιχείων)

Υποχρεϊςεσ από ειςπράξεισ για λογ/ςμο Δθμοςίου &Τρίτων 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρζωςεισ

Τθλεφωνικά Τζλθ

Συμμετοχι ςε ςυνζδρια

Ραράβολα για χοριγθςθ βεβαιϊςεων Σπουδϊν 

Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ Λειτουργίασ

Περιγραφι Λογαριαςμοφ

Απόδοςθ κρατιςεων για λογ/ςμό Δθμοςίου & Τρίτων

Είςπραξθ κρατιςεων για λογ/ςμό Δθμοςίου & Τρίτων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΟΡΕΑ

10
Στισ 25/03/20ΧΧ τα μζλθ ΔΕΡ του τμ. Α κατακζτουν δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι ςτο ςυνζδριο τα οποία καλφπτουν €18.000. Το 

υπολοιπόμενο ποςό των € 2.000 επιςτρζφεται ςτισ 30/03/20ΧΧ

Το ποςό τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ για λειτουργικζσ δαπάνεσ κατατίκεται ςτο λογαριαςμό όψεωσ του Ρανεπιςτθμίου ςτισ 05/02/20ΧΧ

Στισ 10/01/20ΧΧ λαμβάνεται επιςτολθ από το Υπ. Ραιδείασ με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι κα λάβει επιχοριγθςθ από τον Τ.Κ.Ρ  φψουσ € 135.000

Στισ 11/01/20ΧΧ με νεότερο ζγγραφο βεβαιϊνεται ότι κα λάβει επιχοριγθςθ και για προμικεια μθχανϊν γραφείου φψουσ € 50.000

Τα ζςοδα του Ρανεπιςτθμίου από βεβαιϊςεισ ςπουδϊν για το μινα Ιανουάριου ανζρχονται ςε € 4.200 και ειςπράχκθκαν με μερτθτά .
Στισ 31/01/20ΧΧ κατατίκενται ςτο λογαριαςμό όψεωσ του Ρανεπιςτθμίου οι € 50.000 τθσ επιχοριγθςθσ για αγορά μθχανϊν γραφείου 

Στισ 02/02/20ΧΧ εγκρίνεται από το Ρρυτανικό Συμβοφλιο δαπάνθ φψουσ €47.000 για αγορά φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων

8
Στισ 10/02/20ΧΧ το ζνταλμα για τθν αγορά των φωτ. Μθχ. Εγκρίνετα. Επι του ΧΕ διενεργοφνται κρατιςεισ υπζρ δθμοςίου 10% οι οποίεσ 

αποδίδονται ςτισ 28/02/20ΧΧ. Ο προμθκευτισ εξοφλείται αυκθμερόν

Στισ 07/03/20ΧΧ εγκρίνεται και καταβάλλεται προπλθρωμι φψουσ €20.000 ςτα μζλθ ΔΕΡ του τμιματοσ Α του πανεπιςτθμίου προκειμζνου να 

παραβρεκοφν ςτισ εργαςίεσ ςυνεδρίου που πραγματοποιείται ςτο εξωτερικό.

7
Στισ 7/2/20ΧΧ αγοράηονται φωτοτυπικά μθχανιματα από τον Ρρομθκευτι Δ. κόςτουσ € 45.000, μετά από διεξαγωγι διαγωνιςμοφ. Το ζνταλμα 

εκδίδεται τθν ίδια μζρα και προωκείται για ζγκριςθ

Να πραγματοποιιςετε ςτα κυκλϊματα τθσ γενικισ λογιςτικισ και του  δθμοςίου Λογιςτικοφ τισ θμερολογιακζσ εγγραφζσ για τα λογιςτικά 

γεγονότα που αναφζροναι παραπάνω
2

Να πραγματοποιιςετε ςτο κφκλωμα του Δθμοςίου Λογιςτικοφ τισ θμερολογιακζσ εγγραφζσ κλειςίματοσ 

Να πραγματοποιιςετε ςτο κφκλωμα του δθμοςίου Λογιςτικοφ τισ θμερολογιακζσ εγγραφζσ  ανοίγματοσ Ρροχπολογιςμοφ

Τα τθλεφωνικά Τζλθ βάςει του Λογαριαςμοφ που αποςτζλλεται ςτισ 28/03/20ΧΧ ανζρχονται ςε € 98.500. Τθν ίδια μζρα εκδίδεται ζνταλμα 

πλθρωμισ που εξοφλείται τθν επομζνθ
11

Λογιςτικά Γεγονότα 
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ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΛΟΓΙΣΙΚΘ 
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

1 10/01/ΧΧ   31.30 Απαιτιςεισ από επιχ. Δαπανϊν Λειτ. 135   

      74.00 Επιχ. Δαπανϊν Λειτουργίασ   135 

    Αιτ. Ζγγραφο κοινοποίθςθσ επιχοριγθςθσ     

2 11/01/ΧΧ   31.51 Απαιτιςεισ από λοιπζσ Επιχοργιςεισ 50   

      43.01 Επιχορθγιςεισ για Μθχανζσ Γραφείου   50 

    Αιτ. Ζγγραφο κοινοποίθςθσ επιχοριγθςθσ     

3 31/01/ΧΧ   33.95 Λοιποί Χρεϊςτεσ 4,2   

      72.14 Ραράβολα Βεβαιϊςεων   4,2 

    Αιτ. Ζκδοςθ Βεβαιϊςεων Σπουδϊν     

3 31/01/ΧΧ   38.00 Ταμείο 4,2   

      33.95 Λοιποί Χρεϊςτεσ   4,2 

    Αιτ. Εξόφλθςθ Βεβαιϊςεων Σπουδϊν     

4 31/01/ΧΧ   38.03 Κατακζςεισ Πψεωσ 50   

      31.51 Απαιτιςεισ από λοιπζσ Επιχοργιςεισ   50 

    Αιτ. Είςπραξθ Επιχοριγθςθσ      

5 02/02/ΧΧ   - -   

      -   - 

    Αιτ. Δεν επθρεάηονται οι λογ/ςμοι τθσ Γεν. Λογ.      

6 05/02/ΧΧ   38.03 Κατακζςεισ Πψεωσ 135   

      31.30 Απαιτιςεισ από επιχ. Δαπανϊν Λειτ.   135 

    Αιτ. Είςπραξθ Επιχοριγθςθσ      

7 07/02/ΧΧ   15.04 Μθχανζσ Γραφείου  45   

      50.08 Ρρομθκευτζσ Εςωτερικοφ   45 

    Αιτ. Αγορά Μθχανϊν Γραφείου επί πιςτϊςει     

7 07/02/ΧΧ   14.02 Φωτοαντιγράφικά Μθχανιματα 45   

      15.04 Μθχανζσ Γραφείου    45 

    Αιτ. Καταγραφι των Αγορϊν ςτα Ράγια      

8α 10/02/ΧΧ   58.08  Ρρομθκευτζσ Εςωτερικοφ  45   

      38.03 Κατακζςεισ Πψεωσ   40,5 

      53.20 Υποχρεϊςεισ από ειςπ. για Λογ. Τρίτων   4,5 

    Αιτ. Εξόφλθςθ Ρρομθκευτι     

8β 28/02/ΧΧ   53.20 Υποχρεϊςεισ από ειςπ. για Λογ. Τρίτων 4,5   

      38.03 Κατακζςεισ Πψεωσ   4,5 

    Αιτ. Εξόφλθςθ κρατιςεων      

9 07/03/ΧΧ   35.10 Υπόλογοι Ενταλμάτων Ρροπλθρωμισ 20   

      38.03 Κατακζςεισ όψεωσ   20 

    Αιτ. Ζξοδα προπλθρωκζντα     

10α 25/03ΧΧ   64.02 Συμμετοχι ςε Συνζδρια 18   

      35.10 Υπόλογοι Ενταλμάτων Ρροπλθρωμισ   18 
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    Αιτ. Ζξοδα ςυμμετοχισ ςε ςυνζδρια     

10β 30/03ΧΧ   38.03 Κατακζςεισ όψεωσ 2   

      35.10 Υπόλογοι Ενταλμάτων Ρροπλθρωμισ   2 

    Αιτ. Επιςτροφι αδιάκετου υπολοίπου ΧΕ προπλθρωμισ     

11α 28/03/ΧΧ   62.03 Τθλεφωνικά Τζλθ 98,5   

      53.98 Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ   98,5 

    Αιτ. Λογαριαςμόσ Τθλεφϊνου     

11β 30/03/ΧΧ   53.98 Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 98,5   

      38.03 Κατακζςεισ όψεωσ   98,5 

    Αιτ. Εξόφλθςθ Λογαριαςμοφ Τθλεφϊνου     
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΘ ΛΟΓΙΣΙΚΘ                  ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ   ΠΑΘΘΣΙΚΟ 

 14.02 Φωτοτυπικά 
Μθχανιματα 

 
  

 
43.01 Επιχορθγιςεισ 

για Ρρομικεια 
Μθχανϊν Γραφείου 

 
Χ   Ρ   Χ   Ρ 

7 45               

ΣΥΝ 45   
 

  
 

  0 ΣΥΝ 

                  

  
15.04 Μθχανζσ 

Γραφείου 

      50.08 Ρρομθκευτζσ 
Εςωτερικοφ (Ραγίων 

Στοιχείων) 

  

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

7 45 45 7       45 7 

ΣΥΝ 0   
 

  
 

  45 ΣΥΝ 

                  
  31.30 Απαιτιςεισ από 

επιχ. Δαπανϊν 
Λειττουργίασ 

      53.20 Υποχρ. από 
ειςπράξεισ για 

Λογ/ςμό Τρίτων 

  

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

1 135 135 5   8β 4,5 4,5 8α 

ΣΥΝ 0   
 

  
 

  0 ΣΥΝ 

                  

  
31.51 Απαιτιςεισ από 
λοιπζσ Επιχορθγιςεισ 

      53.98 Λοιπζσ 
Βραχυπρόκεςμεσ 

Υποχρεϊςεισ 

  

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

2 50 50 4   11β 98,5 98,5 11α 

ΣΥΝ 0   
 

  
 

  0 ΣΥΝ 

  

33.95 Λοιποί Χρεϊςτεσ 

      43.01 Επιχοριγθςθ για 
μθχανζσ Γραφείου 

  

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

3 4,2 4,2 3       50 2 

ΣΥΝ 0   
 

  
 

    
 

    

  
      35.10 Υπόλογοι 

Ενταλμάτων 
Ρροπλθρωμισ 

      

 

  

Χ   Ρ     

9 20 18 10α       

    2 10β       

              

ΣΥΝ 0   
 

      

    

  
      38.00 Ταμείο     
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Χ   Ρ   
    3 4,2       
              
    

ΣΥΝ 4,2   
 

  
    

    

  
      38.03 Κατακζςεισ 

όψεωσ 

    
    Χ   Ρ   
    4 50 40,5 8α   
    6 135 4,5 8β   
    10β 2 20 9   
        98,5 11β   
    

ΣΥΝ 23,5   
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΘ ΛΟΓΙΣΙΚΘ                  
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΘΘ 

ΕΞΟΔΑ   ΕΟΔΑ 

 
62.03 Τθλεφωνικά Τζλθ 

 
  

 

72.14 Ραράβολα για 
χοριγθςθ βεβαιϊςεων 

Σπουδϊν 
 

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

11α 98,5           4,2 3 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

ΣΥΝ 98,5   
 

  
 

  4,2 ΣΥΝ 

                  

  
64.02 Συμμετοχι ςε 

Συνζδρια 

      74.00 Επιχορθγιςεισ 
για Δαπάνεσ 
Λειτουργίασ 

  

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

10α 18           135 1 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

ΣΥΝ 18   
 

  
 

  135 ΣΥΝ 
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ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΘΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ  

Α/Α 
Γογ. 
Γεγ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

  01/01ΧΧ   02.00 Τθλεφωνικά Τζλθ 100   

      02.00 Οργάνωςθ & Συμμετοχι ςε Συνζδρια 20   

      02.00 Μθχανζσ Γραφείου  50   

      02.05 Ρλεόναςμα Ρροχπολογιςμοφ 20   

      06.00 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ λειτουργίασ   135 

      06.00 Επιχ. Για προμικεια μθχανϊν Γραφείου   50 

      06.00 Ζςοδα από επιχ. βεβεαιϊςεων ςπουδϊν   5 

    Αιτ. Εγγραφι εγγεκριμζνου Ρροχπολογιςμοφ     

  01/01ΧΧ   02.10 Τθλεφωνικά Τζλθ 100   

      02.10 Οργάνωςθ & Συμμετοχι ςε Συνζδρια 20   

      02.10 Μθχανζσ Γραφείου  50   

      06.10.99 Ρλεόναςμα Ρροχπολογιςμοφ 20   

      06.10 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ λειτουργίασ   135 

      06.10 Επιχ. Για προμικεια μθχανϊν Γραφείου   50 

      06.10 Ζςοδα από επιχ. βεβεαιϊςεων ςπουδϊν   5 

    Αιτ. Εκτζλεςθ Ρροχπολογιςμοφ     

1 10/01/ΧΧ   06.10 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ λειτουργίασ 135   

      06.21 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ λειτουργίασ    135 

    Αιτ. Βεβαίωςθ Εςόδου     

2 11/01ΧΧ   06.10 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ λειτουργίασ 50   

      06.21 Βεβαιωκείςεσ Επιχ. για μθχανζσ Γραφείου   50 

    Αιτ. Βεβαίωςθ Εςόδου     

3 31/01/ΧΧ   06.10 Ζςοδα από επιχ. βεβεαιϊςεων ςπουδϊν 4,2   

      06.21 Βεβαιωκζντα ζςοδα βεβαιϊςεων ςπουδϊν   4,2 

    Αιτ. Βεβαιϊςεισ Σπουδϊν      

3 31/01/ΧΧ   06.21 Βεβαιωκζντα ζςοδα βεβαιϊςεων ςπουδϊν 4,2   

      06.31 Απολογιςμόσ Εςόδων (βεβ.ςπουδϊν)   4,2 

    Αιτ. Είςπραξθ για βεβαιϊςεισ ςπουδϊν     

4 31/1/ΧΧ   06.21 Βεβαιωκζντα ζςοδα (Λοιπζσ Επιχ) 50   



                                                                                  65 

 

Α/Α 
Γογ. 
Γεγ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

      06.31 Απολογιςμόσ Εςόδων (Λοιπζσ Επιχ.)   50 

      Είςπραξθ Επιχ. Μθχανϊν Γραφείου      

5 02/02/ΧΧ   
02.21 Αναλθφκείςεσ Υποχρεϊςεισ (Μθχανζσ 
Γραφείου) 47   

      02.10 Εκτζλεςθ Ρροχπολογιςμοφ (9342)   47 

    Αιτ. Δζςμευςθ Ρίςτωςθσ για αγορά μθχανϊν γραφείου     

6 05/02/ΧΧ   06.21 Βεβαιωκζντα Ζςοδα (Επιχ. Λειτ. Δαπ) 135   

      06.31 Απολογιςμό Εςόςδων (Επιχ. Λειτ. Δαπ)   135 

    Αιτ. Είςπραξθ Επιχ. Λειτουργικϊν Δαπανϊν      

7 07/02/ΧΧ   
02.30 Ενταλματοποιθκείςεσ Δαπάνεσ  (Μθχ. 
Γραφείου) 45   

      02.21 Αναλθφκ. Υποχρεϊςεισ (Μθχανζσ Γραφείου)   45 

    Αιτ. Ενταλματοποίθςθ Δαπάνθσ (Μθχανζσ Γραφείου)     

7 07/02/ΧΧ   02.10 Εκτζλεςθ Ρροχπολογιςμοφ ( Μθχανζσ Γραφ) 2   

      
02.21 Αναλθφκείςεσ Υποχρεϊςεισ (Μθχανζσ 

Γραφείου)   2 

    Αιτ. Ανατροπι δεςμευκείςασ πίςτωςθσ που δεν διατζκθκε     

 

8α 10/02/ΧΧ   02.31 Απολογιςμόσ Δαπανϊν 45   

      
02.30 Ενταλματοποιθκείςεσ Δαπάνεσ  (Μθχ. 

Γραφείου)   45 

    Αιτ. Εξόφλθςθ χρθματικοφ Ενττάλματοσ     

8β 10/02/ΧΧ   06.10.99 Ρλεόναςμα Ρροχπολογιςμοφ 4,5   

      06.10 Εκτζλεςθ Ρ/Υ (Είςπραξθ Κρατιςεων)   4,5 

    Αιτ. 
Τροποποίθςθ Ρροχπ. (Είςπραξθ κρατιςεων υπερ 
Τρίτων)     

8γ 10/02/ΧΧ   02.10 Εκτζλεςθ Ρροχπ. (ΑπόδοςθΚρατιςεων) 4,5   

      06.10.99 Ρλεόναςμα Ρροχπολογιςμοφ   4,5 

      
Τροποποίθςθ Ρροχπ. (Είςπραξθ κρατιςεων υπερ 
Τρίτων)     

8δ 10/02/ΧΧ   06.10 Εκτζλεςθ Ρ/Υ (Είςπραξθ Κρατιςεων) 4,5   

      06.21 Βεβαιωκζντα Ζςοδα (Κρατιςεισ υ Τρίτων)   4,5 

    Αιτ. Βεβαίωςθ Εςόδου (Κρατιςεισ Ειπρακτζεσ)     

8ε 10/02/ΧΧ   06.21 Βεβαιωκζντα Ζςοδα (Κρατιςεισ υ Τρίτων) 4,5   
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Α/Α 
Γογ. 
Γεγ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

      06.31 Απολογιςμόσ Εςόδων    4,5 

    Αιτ. Είςπραξθ Κρατιςεων     

8 ςτ 28/02ΧΧ   02.30 Ενταλμ/κείςεσ Δαπάνεσ  (Απόδοςθ Κρατιςεων) 4,5   

      02.10 Εκτζλεςθ Ρροχπ. (ΑπόδοςθΚρατιςεων)   4,5 

    Αιτ. Ενταλματοποίθςθ Δαπάνθσ (Απόδοςθ Κρατιςεων)     

8η 28/02/ΧΧ   02.31 Απολογιςμόσ Δαπανϊν 4,5   

      02.30 Ενταλμ/κείςεσ Δαπάνεσ  (Απόδοςθ Κρατιςεων)   4,5 

    Αιτ. 
Εξόφλθςθ χρθματικοφ Εντάλματοσ Απόδοςθσ 
Κρατιςεων     

9 07/03/ΧΧ   02.29 Ρροπλθρωμζσ 20   

      02.10 Εκτζλεςθ Ρροχπ/γιςμοφ Δαπανϊν   20 

      Ζκδοςθ Εντάλματοσ Ρροπλθρωμισ     

10α 25/03/ΧΧ   02.31 Απολογιςμόσ Δαπανϊν 18   

      02.29 Ρροπλθρωμζσ   18 

    Αιτ. Απόδοςθ ΧΕΡ     

10β 30/03/ΧΧ   02.10 Εκτζλεςθ Ρροχπ/γιςμοφ Δαπανϊν 2   

      02.29 Ρροπλθρωμζσ   2 

    Αιτ. Επιςτροφι αδιάκετου υπολοίπου     

11α 28/03/ΧΧ   02.30 Ενταλματοποιθκείςεσ Δαπάνεσ 98,5   

      02.10 Εκτζλεςθ Ρροχπ/γιςμοφ Δαπανϊν   98,5 

    Αιτ. Ενταλματοποιιςθ Λογ. Τθλεφϊνου     

11β 30/03ΧΧ   02.31 Απολογιςμόσ Δαπανϊν 98,5   

      02.30 Ενταλματοποιθκείςεσ Δαπάνεσ   98,5 

    Αιτ. Εξόφλθςθ εντάλματοσ      
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ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΘΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ (υνζχεια) 

Α/Α Γογ. 
Γεγ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

12α 31/03/ΧΧ   06.10 Εκτζλεςθ Ρροχπολογιςμοφ Εςόδων 0,8   

      02.40 Ρλεόναςμα Απολογιςμοφ  27,7   

      02.10 Εκτζλεςθ Ρροχπ/γιςμοφ Δαπανϊν   8,5 

      06.10.99 Ρλεόναςμα Ρροχπολογιςμοφ   20 

    Αιτ. 
Εγγραφζσ προςδιοριςμοφ αποτελζςματοσ 
Απόλογιςμοφ      

12β 31/03/ΧΧ   06.00.09 Αντίκ. Λογαρ. Κλειςίματοσ χριςθσ 190   

      02.00.99 Αντίκ. Λογ. Κλειςίματοσ Χριςθσ    170 

      02.05  Ρλεόναςμα  Ρροχπολογιςμοφ   20 

      Εγγραφζσ κλειςίματοσ      

      06.31.99 Αντίκ. Λογ. Κλειςίματοσ Χριςθσ  193,7   

      02.31.99 Αντίκ. Λογ. Κλειςίματοσ Χριςθσ   166 

      02.40 Ρλεόναςμα Απολογιςμοφ    27,7 

      Εγγραφζσ κλειςίματοσ      
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ  
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΧΡΕΩΣΙΚΟΙ 

 
02.00 Ρροχπολογιςμόσ 

Δαπανϊν   
  

 
02.10 Εκτζλεςθ 

Ρροχπ/γιςμοφ Δαπανϊν  Χ   Ρ   Χ   Ρ 

0832 100       0832 100 47 5 

0857 20       0857 20 4,5 8ςτ 

9342 50       9342 50 20 9 

          7 2 98,5 11α 

          8γ 4,5 8,5 12 

          10β 2     

ΣΥΝ 170   
 

  ΣΥΝ 0   
 

  02.05 Πλεόναςμα 
Προχπολογιςμοφ 

      02.21 Αναλθφκείςεσ Υποχ. 
(Δεςμεφςεισ Ριςτϊςεων) 

  

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

  20       5 47 45 7 

              2 7 

ΣΥΝ 20   
 

  ΣΥΝ 0   
 

  

02.29 Ρροπλθρωμζσ 

      02.30 Ενταλματοποιθκείςεσ 
Δαπάνεσ 

  

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

9 20 18 10α   7 45 45 8α 

    2 10β   8ςτ 4,5 4,5 8η 

          11α 98,5 98,5 11β 

ΣΥΝ 0   
 

  ΣΥΝ 0   
 

  
02.40 Πλεόναςμα 

Απολογιςμοφ  

      02.31 Απολογιςμόσ 
Δαπανϊν (Δαπάνεσ 

Εξοφλθκείςεσ) 

  

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

12α 27,7       8α 45     

          8η 4,5     

          10α 18     

          11β 98,5     

                  

ΣΥΝ 27,7   
 

  ΣΥΝ 166   
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ  
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ ΠΙΣΩΣΙΚΟΙ 

 

06.00 
Ρροχπολογιςμόσ 

Εςόδων 
 

  
 

06.10 Εκτζλεςθ 
Ρροχπολογιςμοφ 

Εςόδων 
 

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

    135 0112   1 135 135 0112 

    50 9342   2 50 50 9342 

    5 4223   3 4,2 5 4223 

          8δ 4,5 4,5 8β 

          12α 0,8     

  
 

190 ΣΥΝ     
 

0 ΣΥΝ 

                  

  
06.05 Ζλλειμμα 

Προχπολογιςμοφ 

      06.10.98 
Ζλλειμμα 

Προχπολογιςμοφ 

  

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

                  

  
 

0 ΣΥΝ   
 

  0 ΣΥΝ 

                  

  
06.21 Βεβαιωκζντα 

Ζςοδα 

      06.10.99 
Πλεόναςμα 

Προχπολογιςμοφ 

  

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

3 4,2 135 1     20 4,5 8γ 

4 50 50 2   8β 4,5 20 12α 

6 135 4,2 3           

8ε 4,5 4,5 8δ           

 
  0 ΣΥΝ   ΣΥΝ 0     

                  

  06.31 Απολογιςμόσ 
Εςόδων (Ειςπρ/ντα 

Ζςοδα) 

      
06.40 Ζλλειμμα 
Απολλογιςμοφ 

  

Χ   Ρ   Χ   Ρ 

    4,2 3           

    50 4           

    135 6           

    4,5 8ε           

 
  193,7 ΣΥΝ   

 
  0 ΣΥΝ 
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1.1.6. Δηζαγσγή ζηα ΓΛΠΓΣ θαη ηα ΓΠΥΠ  

1.1.6.1. θνπφο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Γεκνζίνπ Σνκέα  

Σα ΓΛΠ Γεκνζίνπ Σνκέα (IPSAS-International Public Sector Accounting 

Standards) εθαξκφδνληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ γεληθνχ ζθνπνχ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, δειαδή εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα 

εμππεξεηνχλ ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα δεηήζνπλ νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο, ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο ζε πιεξνθφξεζε. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ρξεζηψλ είλαη νη θνξνινγνχκελνη, ηα κέιε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, νη πηζησηέο, νη πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνζίνπ, ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, νη εξγαδφκελνη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη πνιίηεο, νη ςεθνθφξνη, νη 

εθπξφζσπνη απηψλ θαη άιια κέιε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν πκβνχιην ελζαξξχλεη 

ηελ ρξήζε ησλ ΓΛΠ ζηελ θαηάξηηζε θαη ησλ εηδηθνχ ζθνπνχ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, δειαδή εθείλσλ πνπ θαηαξηίδνληαη κεηά απφ 

αίηεκα νξγάλσλ πνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο πνπ έρνπλ (π.ρ. θνηλνβνπιεπηηθά φξγαλα, 

λνκνζεηηθά φξγαλα θιπ.). 

θνπφο ηεο ινγηζηηθήο πξαθηηθήο, βάζεη ησλ ΓΛΠ Γεκφζηνπ Σνκέα, είλαη απφ ηε κηα 

πιεπξά ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ε 

εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ην δεκφζην ρξήκα θαη ηεο ινγνδνζίαο θαη ε 

επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ θνξέσλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ηνλ ρξήζηε απηψλ φπσο π.ρ. ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ε Δπξσπατθή Έλσζε θιπ 

 

1.1.6.2. Πνηνο ζπληάζζεη ηα  ΓΛΠΓΣ; 

Σα ΓΛΠΓΣ ζπληάζζνληαη απφ ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (International 

Federation of Accountants – IFAC). Οη ζηφρνη πνπ επηδηψθεη ε IFAC θαηά ηελ 

ζχληαμε ησλ πξνηχπσλ είλαη : 

Α) ν θαζνξηζκφο θαη ε εδξαίσζε ππειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ 

Β) ε ζχγθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ δηεζλψο  
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Γ) ε δεκφζηα έθθξαζε γλψκεο γηα ζέκαηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φηαλ ε 

ινγηζηηθή άπνςε είλαη ζρεηηθή.   

Ζ IFAC θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ ζχληαμε ησλ ΓΛΠΓΣ αιιά ε αλάπηπμε ησλ 

πξνηχπσλ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

ή International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) πνπ δηνξίδεηαη 

απφ ηελ IFAC θαη αλαθέξεηαη ζε απηή. Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο IFAC δίλεηαη ην 

παξαθάησ δηάγξακκα 

  

Διάγραμμα 18: Διάρθρωςη Λειτουργίασ IFAC 

 

Σα ΓΛΠΓΣ δελ έρνπλ θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα φπσο άιισζηε ηζρχεη θαη γηα ηα ΓΛΠ. 

Δίλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θάζε θξάηνπο ε πηνζέηεζή ηνπο, Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη ζπγθιίλνπλ κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ή International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Σα ηειεπηαία αθνξνχλ βεβαίσο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αιιά πξνζαξκφδνληαη απφ ηελ 

IFAC θαηάιιεια γηα εθαξκνγή ζην δεκφζην. Σαπηφρξνλα αλαπηχζζνληαη θαη λέα 

πξφηππα πνπ είηε δελ θαιχπηνληαη επαξθψο είηε δελ αληηκεησπίδνληαη απφ ηα ΓΥΠΑ. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δεκνζηεπζεί 42 πξφηππα, ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε ησλ νπνίσλ 

έιαβε ρψξα ηνλ Ηαλνπάξην  ηνπ 2021. Έλα πιήξεο 3ηνκν εγρεηξίδην βξίζθεηαη ζηνλ 

ηζηφηνπν www.ipsab.org γηα φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ζηα 

ΓΛΠΓΣ.  

http://www.ipsab.org/
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ζήκεξα 

θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα ΓΛΠ απφ ηα νπνία εκπλένληαη,  

IPSAS Σίηλορ Ανηίζηοισο 

IFRS IPSAS 1 Presentation of Financial Statements 

Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

IAS 1 

IPSAS 2 Cash Flow Statements 

 Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ 

IAS 7 

IPSAS 3 Accounting Policies, Changes in Accounting 

Estimates and Errors 

Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ 

Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε 

IAS 8 

IPSAS 4 The  Effects  of  Changes  in  Foreign  Exchange 

Rates 

Οη επηδξάζεηο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ 

ζπλαιιάγκαηνο 

IAS 21 

IPSAS 5 Borrowing Costs 

Κφζηε Γαλεηζκνχ 

IAS 23 

IPSAS 6 

Αληηθαηαζηάζ

εθε απφ ηα 

IPSAS 34-38 

Consolidated and Separate Financial 

Statements 

Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο 

IAS 27 

IPSAS 7 

Αληηθαηαζηάζ

εθε απφ ηα 

IPSAS 34-38 

Investments in Associates 

Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Οληφηεηεο 

IAS 28 

IPSAS 8 

Αληηθαηαζηάζ

εθε απφ ηα 

IPSAS 34-38 

 Interests in Joint Ventures 

 πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο 

IAS 31 

IPSAS 9 Revenue from Exchange Transactions 

Έζνδα απφ Αληαιιαθηηθέο πλαιιαγέο 

IAS 18 

IPSAS 10 Financial Reporting in Hyperinflationary 

Economies 

Παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο 

IAS 29 

IPSAS 11 Construction Contracts 

 πκβάζεηο Καηαζθεπήο έξγσλ 

IAS 11 

IPSAS 12 Inventories 

Απνζέκαηα 

IAS 2 

IPSAS 13 Leases 

Μηζζψζεηο 

IAS 17 

IPSAS 14 Events After the Reporting Date 

Γεγνλφηα κεηά ηελ Ζκεξνκελία Αλαθνξάο 

IAS 10 
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IPSAS 15 

Αληηθαηαζη

άζεθε απφ 

ηα IPSAS 

28&30 

Financial Instruments: Disclosure and 

Presentation 

Χξεκαηννηθνλνκηθά   Μέζα:   Γεκνζίεπζε   & 

Παξνπζίαζε 

IAS 32 

Αληηθαηαζηάζεθε 

από ην IPSAS 28 

IPSAS Σίηλορ Ανηίζηοισο 

IFRS IPSAS 16 Investment Property 

Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα 

IAS 40 

IPSAS 17 Property, Plant and Equipment 

Δλζψκαηα Πάγηα 

IAS 16 

IPSAS 18 Segment Reporting 

Πιεξνθφξεζε θαηά Σνκέα 

IAS 14 

IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities and 

Contingent Assets 

Πξνβιέςεηο,  Eλδερφκελεο  Τπνρξεψζεηο  θαη 

Δλδερφκελεο Απαηηήζεηο 

IAS 37 

IPSAS 20 Related Party Disclosures 

Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ 

IAS 24 

IPSAS 21 Impairment of Non–Cash Generating Assets 

Απνκείσζε Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Με‐ 

δεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ 

Γελ ππάξρεη/ 

αληιεί απφ ην IAS 

36 

IPSAS 22 Disclosure  of  Information  About  the  General 

Government Sector 

Γλσζηνπνίεζε Πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ Σνκέα ηεο 

Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 

Γελ ππάξρεη 

IPSAS 23 Revenue   from   Non‐Exchange   Transactions 

(Taxes and Transfers) 

Έζνδα   απφ   Με‐Αληαιιαθηηθέο   πλαιιαγέο 

(Φφξνη θαη Μεηαβηβάζεηο) 

Γελ ππάξρεη 

IPSAS 24 Presentation of Budget Information in Financial 

Statements 

Παξνπζίαζε Πιεξνθνξηψλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Γελ ππάξρεη 

IPSAS 25 

Αληηθαηαζηάζ

ε-θε απφ ην 

IPSAS 39 

Employee benefits 

Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 

IAS 19 

IPSAS 26 Impairment of Cash Generating Assets 

Απνκείσζε Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ 

IAS 36 

IPSAS 27 Agriculture 

Γεσξγία 

IAS 41 

IPSAS 28 Financial Instruments: Presentation 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε 

IAS 32 
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IPSAS 29 

Αληηθαηαζηάζ

ε-θε απφ ην 

IPSAS 41 

Financial Instruments : Recognition and 

Measurement 

Υξεκαηννηθνλνκηθά  Μέζα:  Αλαγλψξηζε  θαη 

Δπηκέηξεζε 

IAS 39 

   

IPSAS Σίηλορ Ανηίζηοισο 

IFRS IPSAS 30  Financial Instruments : Disclosures 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 

IFRS 7 

IPSAS 31 Intangible Assets 

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

IAS 38 

IPSAS 32 Service Concession Arrangements: Grantor 

πκβάζεηο   παξαρψξεζεο   ηνπ   δηθαηψκαηνο 

παξνρήο ππεξεζηψλ: Παξαρσξνχζα αξρή 

IFRIC 12 

IPSAS 33  First‐time Adoption of Accrual Basis IPSASs 

Πξώηε εθαξκνγή Γεδνπιεπκέλεο Βάζεο 

IPSASs 

Γελ ππάξρεη 

IPSAS 34 Separate Financial Statements 

Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

IAS 27 

IPSAS  Consolidated Financial Statements IFRS 10 

35  Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

IPSAS 36 Investments in Associates and Joint Ventures 

Δπελδύζεηο ζε Σπγγελείο Οληόηεηεο 

θαη Κνηλνπξαμίεο 

IAS 28 

IPSAS 37 Joint Arrangements 

 Σρήκαηα ππό Κνηλό Έιεγρν 

IFRS 11 

IPSAS 38 Disclosure of Interests in Other Entities 

Γλσζηνπνίεζε Σπκκεηνρώλ ζε Άιιεο Οληόηεηεο 

IFRS 12 

Cash 

Basis 

IPSAS 

IPSAS Σακεηαθήο Βάζεο: Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Πιεξνθφξεζε ζην πιαίζην ηεο ινγηζηηθήο ηεο 

ηακεηαθήο βάζεο 

Γελ ππάξρεη 

 

 Πίνακασ 1 «Συςχζτιςησ ΔΛΠΔΤ με ΔΠΧΑ» Πηγή :www.ifac.com 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ πξνέξρεηαη απηνχζην απφ ηνλ ηζηνρψξo www.ifac.org 

παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ΓΛΠΓΣ κε ηα ΓΛΠ θαη ηα ΓΠΥΠ αιιά θαη ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν ηα ΓΛΠΓΣ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ θαζψο επίζεο θαη 

ν βαζκφο επηθαηξνπνίεζήο ηνπο κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο αλαζεσξήζεηο ησλ ΓΠΥΠ. Γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ πίλαθα κειεηήζηε πξψηα ην πην θάησ θιεηδί :  

http://www.ifac.org/
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1.1.6.3. Πεξηερφκελν ησλ ΓΛΠΓΣ 

 

πλνπηηθά ην πεξηερφκελν ησλ ΓΛΠΓΣ έρεη σο εμήο : 

Σν IPSAS 1 «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» ζέηεη ηηο γεληθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηε δνκή ηνπο θαζψο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληάζζνληαη βάζεη ηεο δεδνπιεπκέλεο 

ινγηζηηθήο. 

Σν IPSAS 2 «Καηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ» πξνδηαγξάθεη ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαβνιέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά 

ηζνδχλακα ζηε δηάξθεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πεξηφδνπ απφ ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν IPSAS 3 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη 

ιάζε» πξνδηαγξάθεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα κεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο, ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ηηο δηνξζψζεηο ιαζψλ. 

Σν IPSAS 4 «Οη επηδξάζεηο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο» αζρνιείηαη 

κε ηε ινγηζηηθή ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα, νξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ, θαη πξνδηαγξάθεη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδξαζεο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σν IPSAS 5 «Κφζηε δαλεηζκνχ» ξπζκίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ, θαη απαηηεί είηε ηελ άκεζε θαηαρψξηζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ  ζε βάξνο 

ησλ απνηειεζκάησλ, ή ελαιιαθηηθά, ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ 

πνπ κπνξεί λα απνδνζεί άκεζα ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. 

Σν IPSAS 6 «Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» 

Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηα IPSAS 34-38 

Σν IPSAS 7 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο νληφηεηεο»  

Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηα IPSAS 34-38 

Σν IPSAS 8 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο»  

Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηα IPSAS 34-38 

Σν IPSAS 9 «Έζνδα απφ αληαιιαθηηθέο ζπλαιιαγέο» ζέηεη ηηο ζπλζήθεο γηα 
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ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αληαιιαθηηθέο ζπλαιιαγέο, θαη 

απαηηεί ηε κέηξεζε ησλ εζφδσλ απηψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαθηένπ ή 

εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο. 

Σν IPSAS 10 «Παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο 

νηθνλνκίεο» πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο  ππεξπιεζσξηζηηθήο  νηθνλνκίαο θαη 

απαηηεί νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νληνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηέηνηεο 

νηθνλνκίεο λα επαλαδηαηππψλνληαη. 

Σν IPSAS 11 «πκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ» θαζνξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

ησλ εζφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ. 

Σν IPSAS 12 «Απνζέκαηα» πεξηγξάθεη ηηο απαηηήζεηο κέηξεζεο ησλ απνζεκάησλ, 

θαη παξέρεη πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο. 

Σν IPSAS 13 «Μηζζψζεηο» πεξηγξάθεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο απφ ηνπο κηζζσηέο θαη ηνπο 

εθκηζζσηέο. 

Σν IPSAS 14 «Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο» θαζνξίδεη ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά 

ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο,  θαη  δηαρσξίδεη κεηαμχ  δηνξζσηηθψλ  θαη κε  

δηνξζσηηθψλ γεγνλφησλ. 

Σν IPSAS 15 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα : Γεκνζίεπζε & Παξνπζίαζε» 

Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηα IPSAS 28 & 30 

Σν IPSAS 16 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα» θαζνξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη. 

Σν IPSAS 17 «Δλζψκαηα πάγηα» θαζνξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηα 

ελζψκαηα πάγηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε βάζε θαη ηνλ ρξνληζκφ ηεο αξρηθήο ηνπο 

αλαγλψξηζεο, θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

απνζβέζεσλ. 

Σν IPSAS 18 «Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα» θαζνξίδεη ηηο αξρέο παξνρήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηνκέα γηα ηηο αλαθέξνπζεο νληφηεηεο. 

Σν IPSAS 19 «Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο 

απαηηήζεηο» θαζνξίδεη ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε πξνβιέςεσλ, θαη ηελ 

γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ. 

Σν IPSAS 20 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο 

γηα ηε γλσζηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 
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Σν IPSAS 21 «Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε‐δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 

ξνψλ» πξνδηαγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη κηα νληφηεηα γηα λα 

θαζνξίζεη εάλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε‐δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ έρεη 

ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη δεκίεο απνκείσζεο 

αλαγλσξίδνληαη. 

Σν IPSAS 22 «Γλσζηνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ηνκέα 

ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο» πξνδηαγξάθεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ 

νη θπβεξλήζεηο νη νπνίεο απνθαζίδνπλ λα παξνπζηάζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. 

Σν IPSAS 23 «Έζνδα απφ κε‐αληαιιαθηηθέο ζπλαιιαγέο» αζρνιείηαη κε 

δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

εζφδσλ απφ κε‐αληαιιαθηηθέο ζπλαιιαγέο. 

Σν IPSAS 24 «Παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» απαηηεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ 

ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ θαη απνινγηζηηθψλ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

νληνηήησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαη λα γλσζηνπνηνχληαη νη ιφγνη γηα ηηο νπζηψδεηο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα απνινγηζηηθά πνζά. 

Σν IPSAS 25 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»  

Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηα IPSAS 39 

Σν IPSAS 26 «Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 

ξνψλ» πξνδηαγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη κηα νληφηεηα γηα λα 

θαζνξίζεη εάλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη 

απνκεησκέλν θαη λα δηαζθαιίζεη φηη αλαγλσξίδνληαη νη δεκίεο απνκείσζεο. 

Σν IPSAS 27 «Γεσξγία» πξνδηαγξάθεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Σν IPSAS 28 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» θαζνξίδεη αξρέο γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  κέζσλ  σο  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ, θαη γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

Σν IPSAS 29 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε»  

Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηα IPSAS 41 

Σν IPSAS 30 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  απαηηεί απφ ηηο 
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νληφηεηεο λα γλσζηνπνηνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζηνηρεία ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αμηνινγήζνπλ (α) ηε ζεκαζία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε 

ηεο νληφηεηαο, θαη (β) ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηα νπνία ε νληφηεηα εθηέζεθε θαηά ηελ πεξίνδν θαη 

είλαη εθηεζεηκέλε θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε νληφηεηα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ελ ιφγσ θηλδχλνπο. 

Σν IPSAS 31 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» πξνδηαγξάθεη ηνλ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ηεο αλαγλψξηζεο θαη επηκέηξεζεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Σν IPSAS 32 «πκθσλίεο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ: Παξαρσξνχζα αξρή» πξνδηαγξάθεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκθσληψλ παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ πιεπξά 

ηεο παξαρσξνχζαο αξρήο ε νπνία είλαη κηα νληφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Σν IPSAS 33 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ IPSAS δεδνπιεπκέλεο βάζεο» αλαθέξεηαη 

ζηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ IPSAS.  

Σν IPSAS 34 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»: ηφρνο ηνπ πξνηχπνπ είλαη 

λα πεξηγξάςεη πσο ζα εκθαλίδνληαη νη επελδχζεηο ζε ειεγρφκελεο νληφηεηεο, 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο νληφηεηεο ζηηο επηκέξνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

IPSAS 35 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»: θαζνξίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ 

παξνπζίαζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ φηαλ κηα 

νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. 

IPSAS 36 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Οληφηεηεο θαη Κνηλνπξαμίεο»: πεξηγξάθεη ηε 

ινγηζηηθή γηα επελδχζεηο ζε ζπγγελείο νληφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο θαη θαζνξίδεη ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ινγηζηηθήο γηα επελδχζεηο ζε ζπγγελείο νληφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο.  

IPSAS 37 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν»: εηζάγεη λεφηεξεο δηεπζεηήζεηο γηα 

ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν. Αληηθαηέζηεζε ην IPSAS 8. Με ην πξφηππν απηφ 

θαηαξγήζεθε ε εθαξκνγή ηεο αλαινγηθήο κεζφδνπ ελνπνίεζεο.  

IPSAS 38 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο»: θαζνξίδεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

νληφηεηαο πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ λα αμηνινγνχλ ηε θχζε 

θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ειεγρφκελεο νληφηεηεο, κε 

ελνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο νληφηεηεο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο νληφηεηεο, θαζψο 
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θαη δνκεκέλεο νληφηεηεο πνπ δελ είλαη ελνπνηεκέλεο θαη ηελ επίπησζε ησλ 

ζπκκεηνρψλ απηψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε 

θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο νληφηεηαο. 

Σν IPSAS 39 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»: πξνδηαγξάθεη ηηο νδεγίεο γηα ηελ 

ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο αλαγλψξηζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ εμφδσλ.  

Σν IPSAS 40 «πλελψζεηο Γεκνζίνπ Σνκέα»: παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ νληνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σν 

πξφηππν ηαμηλνκεί ηηο ζπλελψζεηο δεκνζίνπ ηνκέα είηε σο ζπγρσλεχζεηο είηε σο 

εμαγνξέο.  

Σν IPSAS 41 « Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα»: πξνδηαγξάθεη ηηο αξρέο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη θάπνησλ ζπκβνιαίσλ αγνξά ή πψιεζεο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

Σέινο ην IPSAS 42 «Κνηλσληθέο Παξνρέο» πξνδηαγξάθεη ην είδνο ησλ θνηλσληθψλ 

παξνρψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην δεκφζην θνξέα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ 

θνηλσληθψλ παξνρψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε 

θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ δεκνζίνπ θνξέα. 

 

Μεγαιχηεξε αλάιπζε ζηα ζέκαηα απηά κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ IFAC 

www.ifac.org θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ IPSASB www.ipsasb.org.  

  

http://www.ifac.org/
http://www.ipsasb.org/
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1.1.7. Παξάξηεκα: Γηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ινγαξηαζκψλ δεκνζίνπ 

Λνγηζηηθνχ  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ άλεηε θαη πιήξε θαηαλφεζε ηνπ 

φινπ κεραληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, κε 

ηνπο νπνίνπο θαζηεξψλεηαη ε απφιπηα αμηφπηζηε δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή κέζνδν 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαρεηξίζεσο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ δεκνζίσλ 

θνξέσλ δειαδή ηεο εθηειέζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο (πιενλάζκαηνο ή ειιείκκαηνο) θαη θαηαξηίζεσο ηνπ 

απνινγηζκνχ. 

 

02.00 Πποϋπολογιζμόρ εξόδων 

(ν 02.00 αλαπηχζζεηαη φπσο ν πξνυπνινγηζκφο) 

 

Υξεψλεηαη (κε πίζησζε ηνπ 

06.00 "πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ" θαη 

ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ) κε ηα έμνδα 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ρξήζεσο 

επζχο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην 

αξκφδην φξγαλν. 

 

Πηζηψλεηαη 

Καηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο γηα 

εμίζσζε 

 

κε ρξέσζε 

ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

πνπ εκθαλίδνπλ πηζησηηθά ππφινηπα 

Γηεπθξίληζε  :  Με  ηελ  εγγξαθή  απηή 
θαηαρσξείηαη ζηνπο  νηθείνπο 

ινγ/ζκνχο θαη ην έιιεηκκα ή πιεφλαζκα 

(δειαδή, φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο 

 πεξηιακβάλεη 

έιιεηκκα πηζηψλεηαη κε απηφ ν 

ινγ/ζκφο 06.05, ελψ φηαλ πεξηιακβάλεη 

πιεφλαζκα ρξεψλεηαη κε απηφ ν 02.05) 

 

Ο ινγ/ζκφο 02.00 θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ αξρηθφ 

πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ . 
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02.10 Δκηέλεζη πποϋπολογιζμού εξόδων 

(αναπηύζζεηαι όπωρ ο λογ/ζμόρ 02.00, δηλ. όπωρ ο πποϋπολογιζμόρ) 

 

Υξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο 02.10 (θαη νη 

ππνινγαξηαζκνί ηνπ) : 

(α) κε ηα έμνδα  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ρξήζεσο επζχο κεηά ηελ έγθξηζή 

ηνπ απφ ην αξκφδην φξγαλν  (κε 

πίζησζε ηνπ 06.10 "εθηέιεζε 

πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ"). 

 

(β) κε απμήζεηο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ιφγσ 

κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ, 

κε πίζησζε 

είηε ηνπ 06.10.98 "έιιεηκκα 

πξνυπνινγηζκνχ" είηε, αλάινγα, ηνπ 

06.10.99 "πιεφλαζκα 

πξνυπνινγηζκνχ". 

(γ) ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο γηα ηε 

κεηαθνξά εδψ (ζηνλ 02.10 θαη ζηνπο 

ππνινγαξηαοκνχο ηνπ) ησλ ρξεσζηηθψλ 

ππνινίπσλ ησλ ινγ/ζκψλ : 

2.20 ‘’κεηαβηβαζζείζεο πηζηψζεηο’’ 

2.21 "δεζκεχζεηο πηζηψζεσλ" θαη 

02.30 "εληαικαηνπνηεζείζεο δαπάλεο". 

Μεηά απφ ηελ εγγξαθή απηή, ην 

πξνθχπηνλ ρξεσζηηθφ ππφινηπν 

κεηαθέξεηαη (κε πίζησζε ηνπ παξφληνο)  

ζηε  ρξέσζε  ηνπ  ινγ/ζκνχ 

06.10 "εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ 

εζφδσλ". 

 

Πηζηψλεηαη 02.10 (θαη νη ππνινγαξηαζκνί 

ηνπ) 

κε ρξέσζε: 

(α) ηνπ 06.10 "εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ 

εζφδσλ", κε ηηο κεηψζεηο ησλ θνλδπιίσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (πνπ θαηαρσξνχληαη 

ζηελ πίζησζε ή ηνπ 06.10.98 ή ηνπ 

06.10.99) 

ηνπ 02.20 ‘’κεηαβηβαζζείζεο πηζηψζεηο’’ 

κε ηηο κεηαβηβαδφκελεο πηζηψζεηο ζε 

δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο. 

(β) ηνπ 02.21 "δεζκεπζείζεο  πηζηψζεηο" 

κε ηηο αλαιακβαλφκελεο ππνρξεψζεηο γηα 

δαπάλεο. 

(γ) ηνπ 06.10 "εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ 

εζφδσλ" γηα κεηαθνξά ζ΄ απηφλ ζην 

ηέινο ηεο ρξήζεσο, ηνπ ρξεσζηηθνχ 

ππνινίπνπ ηνπ παξφληνο(1). 

[(1) Σν νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηα κε 

πιεξσζέληα πνζά, απφ ην ζχλνιν ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 

(φπσο ηειηθά αλακνξθψζεθαλ κε ηπρφλ 

κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο) θαη έηζη 

ζηελ πίζησζε ηνπ 06.10 απνκέλνπλ 

ηειηθά πνζά ίζα κε ηα πιεξσζέληα έμνδα 

(ηνλ απνινγηζκφ εμφδσλ)] 

Γηεπθξίληζε : Δπεηδή ζην ινγ/ζκφ 06.10 "εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ" 

πξνζδηνξίδεηαη ην νξηζηηθφ (πξαγκαηνπνηεκέλν) έιιεηκκα ή πιεφλαζκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ (δει. ηνπ Απνινγηζκνχ ηεο ρξήζεσο), θαηά ηελ πην πάλσ (ππφ α') 

εγγξαθή αλνίγκαηνο ησλ ινγ/ζκψλ 02.10 θαη 06.10 ην πξνυπνινγηδφκελν έιιεηκκα 

θαηαρσξείηαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγ/ζκνχ 06.10.98  "έιιεηκκα  πξνυπνινγηζκνχ", ελψ 

ην πξνυπνινγηδφκελν πιεφλαζκα θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ηνπ 06.10.99. 

Σν εθάζηνηε ρξεσζηηθφ ππφινηπν, ηνπ ινγ/ζκνχ 02.10 θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ 

ηνπ απεηθνλίδνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, ηα ππφινηπα ησλ πηζηψζεσλ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ πνπ δελ έρνπλ δηαηεζεί ή δεζκεπζεί. 
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02.21 Αναληθθείζερ ςποσπεώζειρ για δαπάνερ (δεζμεύζειρ πιζηώζεων) 

(αναηύζζεηαι όπωρ ο λογ/ζμόρ 02.00 

 

Υξεψλεηαη 
κε πίζησζε : 

(α) 02.10 "εθηέιεζε  πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ", κε ηηο αλαιακβαλφκελεο 

ππνρξεψζεηο γηα δαπάλεο (δεζκεχζεηο 

πηζηψζεσλ) 

(β) 02.20

 "κεηαβηβαζζείζεο 

πηζηψζεηο", κε ηηο αλαιακβαλφκελεο 

ππνρξεψζεηο γηα δαπάλεο απφ 

δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο (δεζκεχζεηο 

πηζηψζεσλ απφ δεπηεξεχνληεο 

δηαηάθηεο). 

 

Πηζηψλεηαη κε ρξέσζε : 

(α)02.30"Δληαικαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο", γηα δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο 

εθδφζεθαλ εληάικαηα θαη είλαη ζην 

ζηάδην ηεο ζεσξήζεψο ηνπο 

(β) 02.29 "πξνπιεξσκέο", κε  ηα 

εθδνζέληα εληάικαηα πξνπιεξσκήο 

 

(γ) 02.10 "εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ", γηα ηε κεηαθνξά, θαηά ην 

θιείζηκν ηεο ρξήζεσο, ζηνλ 02.10 ηνπ 

ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ παξφληνο 

(02.21) πνπ απεηθνλίδεη ηα κε 

εληαικαηνπνηεζέληα πνζά απφ ηηο 

αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο 

(δεζκεπζείζεο πηζηψζεηο). 

Σν εθάζηνηε ρξεσζηηθφ ππφινηπν απεηθνλίδεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, 

ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο πξαγκαηνπνηήζεσο δαπαλψλ πνπ δελ έρνπλ 

αθφκε εληαικαηνπνηεζεί. 

 

02.29 Πποπληπωμέρ  

(αναπηύζζεηαι όπωρ ο λογ/ζμόρ 02.00) 

Υξεψλεηαη 
κε πίζησζε : 

(α)        ηνπ        ινγ/ζκνχ 02.21 

"αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο 

(δεζκεχζεηο πηζηψζεσλ)", 
(β) κε ηα εθδηδφκελα εληάικαηα 

πξνπιεξσκήο (ζε ππφινγν επί 

απνδφζεη ινγ/ζκνχ) 

Πηζηψλεηαη 
κε ρξέσζε : 

 

(α) 02.31  "πξαγκαηνπνηεζέληα  έμνδα", 

κε ηηο γελφκελεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο απνδφζεηο ινγαξηαζκνχ απφ 

ππνιφγνπο 

 

(β) 02.31 γηα ηε κεηαθνξά ζ' απηφλ, θαηά 

ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο, ησλ 

ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ ηνπ 02.29 θαη 

ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ, πνπ 

απεηθνλίδνπλ πνζά γηα ηα νπνία δελ 

έρεη γίλεη απφδνζε ινγ/ζκνχ. 

Σν εθάζηνηε ρξεσζηηθφ ππφινηπν απεηθνλίδεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο,ηα πνζά εμφδσλ γηα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί εληάικαηα πξνπιεξσκήο 

θαη δελ έρεη γίλεη αθφκε απφδνζε ινγαξηαζκνχ απφ ηνπο ππνιφγνπο. 
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02.30 Δνηαλμαηοποιηθείζερ δαπάνερ  

(αναπηύζζεηαι ηηρ ο λογΙζμόρ 02.00) 

 

Υξεψλεηαη κε πίζησζε ηνπ 

(α) 02.21 «αλαιεθζείζεο 

ππνρξεψζεηο γηα δαπάλεο» ( = έθδνζε 

ηνπ εληάικαηνο κέρξη ηε ζεψξεζή ηνπ) 

 

Πηζηψλεηαη κε ρξέσζε : 

(α) ηνπ 02.31 «πξαγκαηνπνηεζέληα 

έμνδα», κε ηα εμνθινχκελα απφ ηνλ 

ηακία εληάικαηα. 

 

(β) 02.10 „εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ», γηα ηε κεηαθνξά ζ’ απηφλ, 

θαηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο, ηνπ 

ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ 02.30 (θαη 

ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ) πνπ 

απεηθνλίδεη  εληαικαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο πνπ  ηειηθά δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ (δελ πιεξψζεθαλ). 

Σν εθάζηνηε ρξεσζηηθφ ππφινηπν απεηθνλίδεη ηα εθδνζέληα, αιιά κε εμνθιεζέληα 

εληάικαηα. 

 

02.31 Ππαγμαηοποιηθένηα έξοδα (απολογιζμόρ εξόδων  

(αναπηύζζεηαι όπωρ ο λογ/ζμόρ 02.00 "πποϋπολογιζμόρ εξόδων") 

 

Υξεψλεηαη 
Με πίζησζε 

(α)  ηνπ  02.30  "εληαικαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο " (θαη ησλ ππνινγαξηναζκψλ 

ηνπ) γηα ηα εμνθινχκελα εληάικαηα.  (β)  

Σνπ  02.29  "πξνπιεξσκέο"  γηα  ηε 

κεηαθνξά ζηνλ  02.31 (θαη ηνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ηνπ) ησλ πνζψλ γηα 

ηα νπνία δελ έρεη γίλεη  απφδνζε 

ινγ/κνχ  απφ  ηνλ  ππφινγν  (ηα  νπνία 

ζπκθσλνχλ  κε  ην ππφινηπν  ηνπ 

δεχγνπο ινγ/κψλ 02.95 θαη 02.96 ) 

 

ην ηέινο ηεο ρξήζεο ν παξψλ  ινγ/κφο 

θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ απνηεινχλ 

ηνλ Απνινγηζκφ Δμφδσλ 

Σν εθάζηνηε ρξεσζηηθφ ππφινηπν απεηθνλίδεη ηα πιεξσκέλα έμνδα 
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06.00 Πποϋπολογιζμόρ εζόδων 

( αναπηύζζεηαι όπωρ ο πποϋπολογιζμόρ) 

 

Υξεψλεηαη 
θαηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο γηα 

εμίζσζε, 

κε πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ εκθαλίδνπλ 

ρξεσζηηθά ππφινηπα. 

 

Πηζηψλεηαη ν 06.00 (θαη νη 

ππνινγαξηαζκνί ηνπ) κε ηα έζνδα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ρξήζεσο επζχο 

κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην αξκφδην 

φξγαλν,   κε   ρξέσζε   ηνπ   ινγ/ζκνχ 

02.00 "πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ" θαη 

ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ. 

Ο  ινγ/ζκφο  06.00  θαη  νη  ππνινγαξηαζκνί  ηνπ  απεηθνλίδνπλ  ηνλ  αξρηθφ 

πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ . 

Γηεπθξίληζε : επζχο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

ρξήζεσο, απφ ην αξκφδην φξγαλν, δηελεξγείηαη ινγηζηηθή εγγξαθή 

ινγηζηηθνπνηήζεσο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, κε ηελ νπνία : 

* ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ/ζκνχ 02.00 "πξνυπνινγηζκφο εμφδσλ" θαη ησλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

* ζηελ πίζησζε ηνπ ινγ/ζκνχ 06.00 "πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ" θαη ησλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ θαηαρσξνχληαη ηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

* n δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ ‐ εμφδσλ , εάλ κελ είλαη ζεηηθή θαηαρσξείηαη ζηε 

ρξέσζε ηνπ ινγ/ζκνχ 02.05 "πιεφλαζκα πξνυπνινγηζκνχ", ελψ εάλ είλαη 

αξλεηηθή θαηαρσξείηαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγ/ζκνχ 06.05 "έιιεηκκα 

πξνυπνινγηζκνχ" . 

Τπνγξακκίδεηαη φηη, νη απμνκεηψζεηο θνλδπιίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιφγσ 

κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζηνπο πηα πάλσ 

ινγαξηαζκνχο (02.00, 06.00, 02.05, 06.05). Απηέο θαηαρσξνχληαη κφλν ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο 02.10 θαη 06.10, κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ε εθηέιεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (γηα ηηο απμνκεηψζεηο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ βι. ην δηάγξακκα ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.10). Δηδηθά γηα ηηο ηπρφλ απμήζεηο 

ή κεηψζεηο θνλδπιίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, γη' απηέο 

δηελεξγνχληαη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πηζηψζεσο ή ρξεψζεσο, αληίζηνηρα, ηνπ 

ινγ/ζκνχ 06.10 "εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ" θνη ησλ αξκφδησλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ, είηε κε ρξέσζε ηνπ ινγ/ζκνχ 06.10.98 ή, αλάινγα ηνπ 

06.10.99, είηε, αληίζηνηρα (γηα ηηο κεηψζεηο εζφδσλ), κε πίζησζε ηνπ ινγ/ζκνχ 

06.10.98 "έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ" ή, αλάινγα, ηνπ 06.10.99 "πιεφλαζκα 

πξνυπνινγηζκνχ¨ 
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06.10. Δκηέλεζη πποϋπολογιζμού εζόδων  

(αναπηύζζεηαι όπωρ ο πποϋπολογιζμόρ εζόδων) 

Υξεψλεηαη ν 06.10 (θαη νη ππνινγαξηαζκνί 

ηνπ) κε πίζησζε ησλ εμήο Γεπηεξνβάζκησλ 

(θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπο): 

α) ηνπ 02.10  "εθηέιεζε 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ", κε κεηψζεηο 

Κνλδπιίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 

ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ 

 ηνπ  (πνπ θαηαρσξνχληαη   

ζηε   ρξέσζε   ή   ηνπ 

06.10.98 "έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ" ή, 

αλάινγα, ηνπ 06.10.99 "πιεφλαζκα 

πξνυπνινγηζκνχ" ) . 

β) ηνπ 06.21 "βεβαησζέληα έζνδα", κε ηα 

βεβαηνχκελα πνζά εζφδσλ 

γ) ηνπ 06.31 "Απνινγηζκφο εζφδσλ", κε 

ηα εηζπξαηηφκελα έζνδα, φηαλ δελ 

πξνεγείηαη βεβαίσζήο ηνπο θαη ζπλεπψο δελ 

κεζνιαβεί ν 06.21 

Δ Γ Γ Ρ Α Φ Δ   Σ Δ Λ Ο Τ  

δ)        ηνπ        02.10 "εθηέιεζε 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ", γηα ηε 

κεηαθνξά εδψ, ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, ηνπ 

ηειηθνχ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 02.10, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ζπλφινπ 

πηζηψζεσλ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 

(αξρηθψλ θαη κεηαγελέζηεξσλ) θαη 

πιεξσζέλησλ εμφδσλ ( απνινγηζκνχ 

εμφδσλ) θαη έηζη, ζηελ πίζησζε ηνπ 06.10, 

νπζηαζηηθά απνκέλνπλ πνζά ίζα κε ηα 

πιεξσζέληα έμνδα (ηνλ απνινγηζκφ εμφδσλ) 

ε) ηνπ 06.40 "έιιεηκκα απνινγηζκνχ" 

γηα  ηε  κεηαθνξά  ζηελ  πίζησζε  ηνπ 

06.40 ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο ειιείκκαηνο. 

Πηζηψλεηαη ν 06.10 (θαη νη ππνινγαξηαζκνί 

ηνπ) : 

α) κε ηα έζνδα ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ρξήζεσο θαζψο θαη κε 

ην έιιεηκκα ηνπ (πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ 

πίζησζε ηνπ 06.10.98)(1), κε ηαπηφρξνλε 

ρξέσζε ηνπ 02.10 "εθηέιεζε 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ" θαη ησλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 

β) κε απμήζεηο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ιφγσ 

κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζηελ πίζησζε είηε ηνπ

 06.10.98 "έιιεηκκα 

πξνυπνινγηζκνχ" είηε ηνπ 06.10.99 

"πιεφλαζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ", 

αλάινγα), κε ρξέσζε ηνπ 02.10 θαη ησλ 

νηθείσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 

  Υ Ρ Ζ  Δ Χ  
γ) θαηά ην θιείζηκν ηεο ρξήζεσο πηζηψλεηαη 

ν 06.10 (θαη νη ππνινγαξηαζκνί  ηνπ)  κε    

ρξέσζε  ηνπ 

06.21 "βεβαησζέληα έζνδα" (θαη ησλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ) γηα ηε κεηαθνξά εδψ 

ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ 06.21 

δ)  γηα  ηε  κεηαθνξά  ζηε  ρξέσζε  ηνπ 

02.40 "Πιεφλαζκα απνινγηζκνχ", ηνπ 

πξαγκαηνπνηεζέληνο πιενλάζκαηνο. 

(1) Δλψ εάλ πξνυπνινγίδεηαη πιεφλαζκα, 

απηφ θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ/ζκνχ 

06.10.99 (βι. δηάγξακκα ινγ/ζκνχ 02.10), θαη 

έηζη, ην ζχλνιν ησλ πνζψλ κε ηα νπνία 

πηζηψλεηαη ν 06.10 κε ηελ  εγγξαθή απηή, 

ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

εμφδσλ, πνπ κε ηελ ίδηα εγγξαθή ρξεψλεηαη ν 

02.10. 

Γηεπθξηλίζεηο : 

α) Σν εθάζηνηε πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγ/ζκνχ 06.10 θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 

απεηθνλiδνπλ , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, ηα πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ ηα 

νπνία δελ έρνπλ βεβαησζεί ή θαη δελ έρνπλ εηζπξαρζεί (αλ δελ πξνεγεiηαη ηεο εηζπξάμεσο 

βεβαίσζε ηνπ εζφδνπ). 
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β) Σν ηειηθφ ππφινηπν ηνπ ινγ/ζκνχ 06.10 ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, εάλ κελ είλαη 

πηζησηηθφ απεηθνλίδεη ην έιιεηκκα ηνπ Απνινγηζκνχ θαη κεηαθέξεηαη ζηελ 

πίζησζε ηνπ 06.40, ελψ εάλ είλαη ρξεσζηηθφ απεηθνλίδεη ην πιεφλαζκα ηνπ 

Απνινγηζκνχ θαη κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ/ζκνχ 02.40. 

 

06.21 Βεβαιωθένηα έζοδα  

(αναπηύζζεηαι όπωρ ο λογ/ζμόρ 06.00) 

 

Υξεψλεηαη 

κε πίζησζε : 

 ηνπ 06.31 "εηζπξαρζέληα έζνδα", κε 

ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη, γηα ηα 

νπνία είρε πξνεγεζεί βεβαίσζή ηνπο 

 

ΔΓΓΡΑΦΔ ΣΔΛΟΤ 

ΥΡΖΔΧ 

 

 ηνπ 06.10 "εθηέιεζε 

πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ", γηα ηε 

κεηαθνξά ζ' απηφλ, θαηά ην θιείζηκν 

ηεο ρξήζεσο, ηνπ πηζησηηθνχ 

ππνινίπνπ ηνπ παξφληνο (06.21) θαη 

ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ. 

 

Πηζηψλεηαη 

κε ρξέσζε 

ηνπ 06.10 "εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ 

εζφδσλ" , γηα ηα πνζά εζφδσλ πνπ 

βεβαηψλνληαη. 

Σν εθάζηνηε πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγ/ζκνχ 06.21 θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ 

ηνπ απεηθνλίδνπλ ηα έζνδα πνπ έρνπλ βεβαησζεί, αιιά δελ έρνπλ εηζπξαρζεί. 

 

06.31 Απολογιζμόρ εζόδων (ειζππασθένηα έζοδα) 

(αναπηύζζεηαι όπωρ ο πποϋπολογιζμόρ εζόδων) 

 

Υξεψλεηαη 
θαηά   ην   θιείζηκν   ηεο   ρξήζεσο   

γηα εμίζσζε, 

κε πίζησζε 
ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

πνπ εκθαλίδνπλ ρξεσζηηθά ππφινηπα. 

 

Πηζηψλεηαη 
o 06.31 (θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ) κε 

ρξέσζε ησλ εμήο δεπηεξνβάζκησλ (θαη 

ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπο): 

 ηνπ 06.21 "βεβαησζέληα έζνδα", κε 

ηα εηζπξαηηφκελα έζνδα, γηα ηα νπνία 

έρεη πξνεγεζεί βεβαίσζή ηνπο. 

 ηνπ 06.10

 "εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ 

εζφδσλ", κε ηα εηζπξαηηφκελα έζνδα, 

γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνεγεζεί 

βεβαίσζή ηνπο. 
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1.2. ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

Σν ινγηζηηθφ πιαίζην γεληθήο θπβέξλεζεο ζεζπίζηεθε κε ην Π.Γ. 54/2018 κε ζθνπφ 

λα θαιχςεη ηηο ινγηζηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ θνξέσλ ηηο γεληθήο θπβέξλεζεο, φπσο 

απηή νξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ (ESA 2010).  

Σν Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ είλαη ν θαλνληζκφο ηεο Δ.Δ.
5
 πνπ θαζνξίδεη 

ηε κεζνδνινγία πεξί θνηλψλ πξνηχπσλ, νξηζκψλ, νλνκαηνινγηψλ θαη ινγηζηηθψλ 

θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ζπγθξίζηκσλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα φιεο ηεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Δίλαη ην ζχζηεκα κε βάζε ην 

νπνίν παξάγνληαη φια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ Γεκνζίνπ κε βάζε ηα νπνία ε ρψξα αμηνινγείηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ.  

Χο γεληθή θπβέξλεζε νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νληνηήησλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην 

Γεκφζην θαη δελ έρνπλ εκπνξηθφ/ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. Ζ γεληθή θπβέξλεζε 

δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ππνηνκείο σο εμήο: 

- Κεντρικι Κυβζρνθςθ. Ρεριλαμβάνει τα υπουργεία, τισ αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ, 

τθν βουλι και τθν προεδρία τθσ δθμοκρατίασ, τισ ανεξάρτθτεσ αρχζσ, κακϊσ και τα 

διάφορα νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου που είναι υπό δθμόςιο 

ζλεγχο και δεν ζχουν αξιόλογθ6 εμπορικι δραςτθριότθτα. 

- Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. Ρεριλαμβάνει τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, κακϊσ και τισ 

οντότθτεσ που ελζγχονται από τουσ διμουσ και τισ περιφζρειεσ. 

- Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Ρεριλαμβάνει τα αςφαλιςτικά ταμεία, τον 

ΕΟΡΥΥ και τον ΟΑΕΔ. 

Ζ θεληξηθή θπβέξλεζε κε ηελ ζεηξά ηεο δηαθξίλεηαη ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, πνπ 

είλαη φινη νη θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε έλαλ εληαίν θεληξηθφ πξνυπνινγηζκφ 

(ππνπξγεία, απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, βνπιή, πξνεδξία ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

θάπνηεο αλεμάξηεηεο αξρέο), θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. 

Κάζε λνκηθφ πξφζσπν απνηειεί μερσξηζηή ινγηζηηθή νληφηεηα (έρεη ηα δηθά ηνπ 

                                                           
5
 Κανονιςμόσ Ε.Ε. 549/2013 

6
 Το γενικό κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ του εμπορικοφ ι μθ χαρακτιρα είναι κατά πόςο θ οντότθτα 

καλφπτει ι όχι το 50% του κόςτουσ τθσ από τισ πωλιςεισ. 
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ινγηζηηθά βηβιία θαη ηηο δηθέο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), ελψ ε θεληξηθή 

δηνίθεζε απνηειεί κηα εληαία ινγηζηηθή νληφηεηα.  

 

Πίνακασ 2 : Διάρθρωςη τησ γενικήσ κυβζρνηςησ  

 

Σν ινγηζηηθφ πιαίζην γεληθήο θπβέξλεζεο (ΠΓ 54) ήηαλ απνηέιεζκα κηαο 

πξνζπάζεηαο ελνπνίεζεο φισλ ησλ θαλφλσλ θαη πιαηζίσλ γηα ηελ παξαγσγή 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Γεληθφηεξα, νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα παξάγνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία κε βάζε ηξία δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο 

πιαίζηα δεκνζηνλνκηθψλ αλαθνξψλ: 

1. Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ: είναι οι αναφορζσ που παράγονται με βάςθ τισ 

αρχζσ τθσ δουλευμζνθσ λογιςτικισ και προςομοιάηουν τισ αντίςτοιχεσ αναφορζσ 

του ιδιωτικοφ τομζα 

2. Αναφορζσ προχπολογιςμοφ: είναι κατά βάςθ ταμειακζσ αναφορζσ που ςχετίηονται 

με τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ κάκε οντότθτασ 

3. Δθμοςιονομικζσ αναφορζσ: είναι οι αναφορζσ που παράγονται με βάςθ το 

Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Λογαριαςμϊν.  
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Σα ηξία απηά πιαίζηα έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ΠΓ 54 κε ηξφπν ψζηε θαηαρσξψληαο 

κηα θνξά ηελ θάζε ζπλαιιαγή λα κπνξνχλ λα παξάγνληαη φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζηνπο θαλφλεο θάζε πιαηζίνπ.  

Δπίζεο, ην ΠΓ 54 ήηαλ απνηέιεζκα κηαο πξνζπάζεηαο ελνπνίεζεο φισλ ησλ 

επηκέξνπο θιαδηθψλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο ζπλαιιαγψλ 

πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Σα θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα απηά 

είλαη: 

- Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΠΓ 80/1997) 

-Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΠΓ 205/1998) 

-Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΠΓ 315/1999) 

-Ννζνθνκείσλ (ΠΓ 146/2003) 

-Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (ΠΓ 15/2011) 

θαη ηα θιαδηθά ζρέδηα ηαμηλφκεζεο ζπλαιιαγψλ (γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ) 

-Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 

-Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

-Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

Με ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 54 φια ηα παξαπάλσ θαηαξγνχληαη θαη 

αληηθαζίζηαληαη απφ ην ινγηζηηθφ πιαίζην γεληθήο θπβέξλεζεο,  ην νπνίν είλαη θνηλφ 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο νληνηήησλ (δήκνη, λνζνθνκεία, ππνπξγεία θιπ.) θαζψο θαη γηα 

φια ηα πιαίζηα αλαθνξψλ (πξνυπνινγηζκφο, γεληθή ινγηζηηθή θιπ.). 

 

1.2.1 Μνξθή θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο νηθνλνκηθήο ηαμηλφκεζεο 

 

Ζ νηθνλνκηθή ηαμηλφκεζε είλαη ε δηάθξηζε ησλ δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ 

θαηά είδνο, θαη θαζνξίδεη ηελ δηάξζξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ (ινγηζηηθφ ζρέδην 

ινγαξηαζκψλ), θαη ην απαηηνχκελν επίπεδν αλάιπζεο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Απνηειεί ηε βάζε ζχληαμεο φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ 
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θαη βαζίδεηαη ζηα δηεζλή πξφηππα, αθνινπζψληαο θαηά θχξην ιφγν ηα πξφηππα ηνπ 

Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ESA 2010).  

 

Ζ λέα νηθνλνκηθή ηαμηλφκεζε ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο λα 

αληηκεησπηζηνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ησλ παιαηφηεξσλ ηαμηλνκήζεσλ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα παξαθάησ: 

- Το υπερβολικά μεγάλο πλικοσ λογαριαςμϊν, που ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ δεν 

παρείχε κάποια ςθμαντικοφ μεγζκουσ επιπλζον πλθροφόρθςθ. 

-  Επαναλιψεισ λογαριαςμϊν.  

- Αςαφζσ ωσ προσ τθ φφςθ τθσ ςυναλλαγισ περιεχόμενο 

- Ζλλειψθ οριςμϊν για το τι ακριβϊσ αφορά κάκε λογαριαςμόσ  

- Μικτό περιεχόμενο. (π.χ. «Δαπάνεσ βελτίωςθσ και ςυντιρθςθσ παγίων»: ςφμφωνα 

με τα διεκνι πρότυπα, θ βελτίωςθ αποτελεί αφξθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ενϊ θ 

ςυντιρθςθ αποτελεί οργανικό ζξοδο). 

- Μικτά κριτιρια διαχωριςμοφ των ςυναλλαγϊν (π.χ. ανάλυςθ μιασ κατθγορίασ 

λογαριαςμϊν άλλοτε με τθν φφςθ τθσ ςυναλλαγισ, άλλοτε με τον ςκοπό για τον 

οποίο ζγινε ι με τθν κατθγορία του αντιςυμβαλλόμενου). 

- Μθ οριοκετθμζνεσ βαςικζσ ομάδεσ λογαριαςμϊν (π.χ. οι τόκοι ζξοδα και οι 

πλθρωμζσ χρεολυςίων είναι ςυναλλαγζσ με τελείωσ διαφορετικι φφςθ. Δεν μπορεί 

να βρίςκονται κάτω από τον ίδιο δευτεροβάκμιο λογαριαςμό). 

 

Με ηελ λέα νηθνλνκηθή ηαμηλφκεζε εμαζθαιίζηεθαλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

- Ενιαία ταξινόμθςθ των ςυναλλαγϊν για όλουσ τουσ ςκοποφσ (λογιςτικι, εκτζλεςθ 

προχπολογιςμοφ, δθμοςιονομικζσ αναφορζσ) και για όλουσ τουσ τφπουσ οντοτιτων 

(υπουργεία, διμουσ, νομικά πρόςωπα). 

- Επάρκεια ανάλυςθσ και αποτελεςματικότθτα οργάνωςθσ λογαριαςμϊν 

- Συνάφεια με άλλα δθμοςιονομικά ςτατιςτικά, διεκνϊσ αναγνωρίςιμα 

- Οριςμοί για κάκε λογαριαςμό 

- Ξεχωριςτζσ ταξινομιςεισ : 

 Οηθνλνκηθή (θχζε ζπλαιιαγήο) 

 Λεηηνπξγηθή 

 Γηνηθεηηθή 

- Συμβατότθτα με διεκνι πρότυπα  

Μνξθή Οηθνλνκηθήο Σαμηλφκεζεο 
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Οη δηάθνξνη ινγαξηαζκνί δηαξζξψλνληαη ζε 5 επίπεδα αλάιπζεο απφ ηηο πην γεληθέο 

θαηεγνξίεο πξνο ηηο πην αλαιπηηθέο. Σα επίπεδα απηά είλαη ηα παξαθάησ: 

 

-1
νο

 βαζκφο (έλα ςεθίν): καο δείρλεη ηελ νκάδα ινγαξηαζκψλ έρνληαο 

δηαρσξίζεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ζε βαζηθέο νκάδεο φπσο είλαη ηα έζνδα, ηα 

έμνδα, ηα πάγηα θιπ. 

-2
νο

 βαζκφο (έλα ςεθίν): καο δείρλεη ηελ κείδνλα θαηεγνξία, αλαιχνληαο 

πεξαηηέξσ ηνπο πξσηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο φπσο πρ αλάιπζε ησλ εζφδσλ 

ζηηο βαζηθέο ηνπο θαηεγνξίεο πνπ είλαη νη θφξνη, νη πσιήζεηο θιπ. 

-3
ν
ο βαζκφο (έλα ςεθίν): καο δείρλεη ηελ θαηεγνξία αλαιχνληαο πεξαηηέξσ 

ηνπο δεπηεξνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο. Ζ βαζηθή αληηζηνίρεζε  κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ ESA 2010 έρεη γίλεη ζε απηφ ην επίπεδν 

-4
νο

 βαζκφο (δχν ςεθία): καο δείρλεη ηελ αλαιπηηθή θαηεγνξία 

-5
νο

 βαζκφο (δχν ςεθία): είλαη ην ηειεπηαίν επίπεδν. ε απηφ γίλνληαη νη 

θαηαρσξήζεηο ησλ θηλήζεσλ. 

 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα ν ινγαξηαζκφο 111.03.01 «Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο 

πγξαεξίσλ» καο δίλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο, απφ ην πξψην πξνο ην ηειεπηαίν 

ςεθίν ηνπ θσδηθνχ ηνπ: 

- Ρρωτοβάκμιοσ ->  1. Ζςοδα   

- Δευτεροβάκμιοσ ->11. Φόροι 

- Τριτοβάκμιοσ ->     111. Φόροι επί αγακϊν και υπθρεςιϊν 

- Τεταρτοβάκμιοσ -> 111.03 Ειδικοί Φόροι Κατανάλωςθσ 

- Ρεμπτοβάκμιοσ ->  111.03.01 Ειδικόσ Φόροσ Κατανάλωςθσ υγραερίων 

 

1.2.2 Βαζηθέο θαηεγνξίεο Λνγαξηαζκψλ -  Αλάιπζε ηνπ 1νπ βαζκνχ 

 

Ο πξψηνο βαζκφο αλάιπζεο θάζε ινγαξηαζκνχ έρεη ηνλ ξφιν ηεο νκάδαο 

ινγαξηαζκψλ ησλ παιαηφηεξσλ θιαδηθψλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ: φιεο νη ζπλαιιαγέο 

θαη θηλήζεηο έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε βαζηθέο νκάδεο αλάινγα κε ηελ θχζε ηεο 

ζπλαιιαγήο ή θίλεζεο.  

Οη βαζηθέο απηέο νκάδεο είλαη: 
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1.Ζςοδα .  Σε αυτιν τθν κατθγορία καταγράφονται τα ζςοδα με τθν λογιςτικι 

ζννοια του όρου (ςυναλλαγζσ που αυξάνουν τθν κακαρι κζςθ) και όχι τθν ζννοια 

του ταμειακοφ προχπολογιςμοφ (ειςπράξεισ). Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει 

περιπτϊςεισ όπωσ τα ζςοδα από φόρουσ, πωλιςεισ, μεταβιβάςεισ κλπ. 

2.Γαπάλεο (ή έμνδα). ε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνληαη ηα έμνδα κε 

ηελ ινγηζηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ (ζπλαιιαγέο πνπ κεηψλνπλ ηελ θαζαξή ζέζε) 

θαη φρη ηελ έλλνηα ηνπ ηακεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ (πιεξσκέο). Ζ θαηεγνξία 

απηή πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο φπσο νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ, νη ζπληάμεηο 

θαη ηα επηδφκαηα πνπ δίλεη ην δεκφζην, ηφθνη έμνδα θιπ. 

3. Πάγηα θαη Απνζέκαηα. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνληαη ηα πάγηα 

(θηίξηα, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο θιπ.)  θαη ηα απνζέκαηα (εκπνξεχκαηα, 

αλαιψζηκα) ηεο νληφηεηαο. Ζ θαηεγνξία απηή έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη 

αληηκεησπίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ελεξγεηηθφ) απφ ηελ ινγηζηηθή ελψ 

αληίζεηα γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο αλαθνξέο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νη αγνξέο 

παγίσλ θαη απνζεκάησλ αληηκεησπίδνληαη σο έμνδν θαη νη πσιήζεηο σο έζνδν. 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη θαη ηα «ηηκαιθή» πνπ είλαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ δελ ράλνπλ ηελ αμία ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (φπσο 

πνιχηηκα κέηαιια, αληίθεο θιπ.) 

4. Υξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνληαη 

φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πιήλ φκσο ησλ παγίσλ θαη απνζεκάησλ πνπ 

είδακε φηη θαηαγξάθνληαη ζηελ 3
ε
 νκάδα ινγαξηαζκψλ. Ζ θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο φπσο κεηξεηά, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, επελδχζεηο 

ζε κεηνρέο θιπ. 

5. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ εθηφο απφ ηα ζηνηρεία θαζαξήο 

ζέζεο θαη εθηφο απφ ηηο πξνβιέςεηο. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη 

πεξηπηψζεηο φπσο ππνρξεψζεηο απφ ιεθζέληα δάλεηα, ππνρξεψζεηο πξνο 

πξνκεζεπηέο θιπ. 

6. Πξνβιέςεηο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθνληαη νη ζρεκαηηζκέλεο 

πξνβιέςεηο γηα ηελ θάιπςε δηαθφξσλ θηλδχλσλ θαη δεκηψλ. Ζ θαηεγνξία 

απηή έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη αληηκεησπίδεηαη σο ζηνηρείν ηνπ παζεηηθνχ 
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απφ ηελ ινγηζηηθή ελψ αληίζεηα γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο αλαθνξέο θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ δελ ιακβάλνληαη θαζφινπ ππ’ φςε. 

7. Λνηπέο ξνέο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζηηο ππνρξεψζεηο, ρσξίο φκσο λα απνηεινχλ 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ νληνηήησλ, φπσο είλαη ηα θέξδε/δεκηέο απφ απνηηκήζεηο, 

νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, νη θαηαζηξνθηθέο δεκηέο θιπ. Ζ θαηεγνξία 

απηή έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη αληηκεησπίδεηαη σο ζηνηρείν ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ ινγηζηηθή ελψ αληίζεηα γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

αλαθνξέο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ιακβάλνληαη θαζφινπ ππ’ φςε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο. 

8. Καζαξή Θέζε. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαζαξήο 

ζέζεο φπσο είλαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηα δηάθνξα απνζεκαηηθά. 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο νκάδεο ινγαξηαζκψλ ηνπ ΠΓ 

54/2018 (πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί), θαζψο θαη ηηο κείδνλεο θαηεγνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλεη θάζε νκάδα. ηελ δεμηά ζηήιε αλαθέξεηαη θαη ν αληίζηνηρνο θσδηθφο 

ηνπ ESA 2010.  
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Πίνακασ 3 : Οι βαςικζσ ομάδεσ λογαριαςμών του ΠΔ 54/2018  

 

1.2.3. Έζνδα: βαζηθέο θαηεγνξίεο εζφδσλ, νξηζκνί  

 

Ζ νκάδα ησλ Δζφδσλ αλαιχεηαη ζε κείδνλεο θαη αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο σο εμήο: 

[1.1] ΦΟΡΟΗ.  

Οη θφξνη είλαη ππνρξεσηηθά κε αληαπνδνηηθά πνζά πνπ εηζπξάηηνπλ νληφηεηεο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο απφ ηνπο ππφρξενπο θνξείο, βάζεη λφκσλ ή θαη θαλνληζκψλ πνπ 

θαζηεξψλνληαη γηα λα παξέρνπλ έζνδα ζηελ γεληθή θπβέξλεζε. Οη θφξνη 

ηαμηλνκνχληαη θπξίσο αλαθνξηθά κε ηε βάζε επί ηεο νπνίαο επηβάιινληαη. Καλνληθά, 

ε επηβνιή ελφο θφξνπ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε δελ επεξεάδεη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπ. Οη 

θφξνη δελ πεξηιακβάλνπλ πξφζηηκα ή άιιεο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο 

λφκνπ. Σα πνζά απηά θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηεγνξία «Πξφζηηκα, πνηλέο θαη 

θαηαινγηζκνί» ( Λνγαξηαζκφο 1.5.6). 

 

[1.1.1] Φφξνη επί αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

Αθνξνχλ θφξνπο πνπ είλαη πιεξσηένη αλά κνλάδα ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ ή 

ππεξεζίαο πνπ παξάγεηαη ή αληαιιάζζεηαη, εμαηξνπκέλσλ ησλ θφξσλ θαη δαζκψλ 

επί εηζαγσγψλ (πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 1.1.2). 

Ο θφξνο κπνξεί λα είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ ρξεκάησλ αλά κνλάδα πνζφηεηαο 

ελφο αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο ή κπνξεί λα ππνινγίδεηαη σο έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ ηεο ηηκήο αλά κνλάδα ή ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγνληαη ή αληαιιάζζνληαη. Σέηνηνη θφξνη (πνπ πξνζδηνξίδνληαη επί ελφο 

πξντφληνο), πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο ηνπο 

θαηαβάιιεη. 

[1.1.1.01] θαη [1.1.1.02] Φφξνη πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Οη θφξνη ηχπνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο είλαη θφξνη επί αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη ζε ζηάδηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηειηθά ρξεψλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζηνλ ηειηθφ αγνξαζηή. ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη, ν θφξνο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηελ γεληθή θπβέξλεζε θαη εθαξκφδεηαη 

ζηα εγρψξηα θαη εηζαγφκελα πξντφληα, θαζψο επίζεο θαη άιινη εθπηπηφκελνη θφξνη 

πνπ εθαξκφδνληαη κε παξφκνηνπο θαλφλεο κε απηνχο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
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Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θφξσλ πξνζηηζέκελεο αμίαο είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο 

είλαη ππνρξεσκέλεο λα πιεξψλνπλ ζηελ γεληθή θπβέξλεζε κφλν ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ ΦΠΑ ησλ πσιήζεψλ ηνπο θαη ηνπ ΦΠΑ ησλ δαπαλψλ ηνπο. 

[1.1.1.03] Δηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο.  

Οη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο επηβάιινληαη σο εηδηθνί αλά κνλάδα πξντφληνο θφξνη, 

επί πξνθαζνξηζκέλνπ θαη πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο πξντφλησλ (πέξαλ εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θφξνπο θαη δαζκνχο επί εηζαγσγψλ (Λνγαξηαζκφο 1.1.2). Οη 

εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο ζπλήζσο επηβάιινληαη ζε πνιπηειή ή κε βαζηθά αγαζά, 

ζε αιθννινχρα πνηά, ζηνλ θαπλφ, ζε ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ζπλαθή αγαζά θαη 

ππνινγίδνληαη κε δηαθνξνπνηεκέλνπο αλά θαηεγνξία πξντφληνο ζπληειεζηέο. Μπνξεί 

λα επηβάιινληαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην παξαγσγήο ή δηαλνκήο θαη ζπλήζσο 

ππνινγίδνληαη σο κηα ζπγθεθξηκέλε ρξέσζε αλά κνλάδα βάζεη ραξαθηεξηζηηθψλ 

αλαθνξάο πνπ αθνξνχλ αμίεο, βάξνο, ηζρχ ή πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη εηδηθνί θφξνη επί εμαηνκηθεπκέλσλ πξντφλησλ φπσο ηα 

πξντφληα θαπλνχ, ηα αιθννινχρα πνηά, ηα θαχζηκα ησλ νρεκάησλ θαη ηα έιαηα ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ. Δάλ έλαο θφξνο πνπ ζπιιέγεηαη θπξίσο επί εηζαγνκέλσλ αγαζψλ, 

επίζεο εθαξκφδεηαη ή ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κε ηνλ ίδην λφκν ζε ζπγθξίζηκα 

εγρψξηα παξαγφκελα αγαζά, ην έζνδν απφ απηφ ην θφξν ηαμηλνκείηαη σο εηδηθφο 

θφξνο θαηαλάισζεο θαη φρη σο δαζκφο εηζαγσγψλ. Ζ αξρή απηή εθαξκφδεηαη έζησ 

θαη εάλ δελ ππάξρεη ζπγθξίζηκε εγρψξηα παξαγσγή ή δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα ηέηνηαο 

παξαγσγήο. Φφξνη επί ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο φπσο ην λεξφ, ν 

ειεθηξηζκφο, ην αέξην θαη ε ελέξγεηα, ζεσξνχληαη σο εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο θαη 

φρη σο θφξνη επί ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ. 

[1.1.1.04] Φφξνη κε κνξθή ραξηνζήκνπ .  

Ζ θαηεγνξία αθνξά δηάθνξνπο θφξνπο πνπ νλνκάδνληαη θφξνη ραξηνζήκνπ, 

αλεμάξηεηα ηνπ εάλ εηζπξάηηνληαη κε ηε κνξθή ραξηνζήκνπ (θηλεηνχ επηζήκαηνο). 

[1.1.1.05] Φφξνη επί ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη θεθαιαηαθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Φφξνη πιεξσηένη θαηά ηελ αγνξά ή πψιεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο. Οη θφξνη απηνί θαζίζηαληαη πιεξσηένη φηαλ αιιάδεη ε θπξηφηεηα 

αθηλήησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο εάλ απηφ είλαη απνηέιεζκα 

κεηαθνξάο θεθαιαίνπ (θπξίσο θιεξνλνκηψλ θαη δσξεψλ), νπφηε θαηαγξάθνληαη σο 

«Φφξνη θεθαιαίνπ» (Λνγαξηαζκφο 1.1.6). 
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[1.1.1.06] Φφξνη ηαμηλφκεζεο νρεκάησλ.  

Φφξνη πιεξσηένη θαηά ηελ πξψηε θπθινθνξία νρεκάησλ ζηε ρψξα. 

[1.1.1.08] Λνηπνί θφξνη επί ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ.  

Φφξνη πνπ επηβάιινληαη επί ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ, φπσο δηαζθέδαζε, εηζηηήξηα 

ηνπ ζεάηξνπ θαη θηλεκαηνγξάθνπ, ιαρεία θαη ηπρεξά παηγλίδηα (εθηφο φζσλ 

ππνινγίδνληαη επί θεξδψλ ιαρείσλ θαη ηπρεξψλ παηρληδηψλ), αζθάιηζηξα, μελνδνρεία 

ή δηακνλή, ππεξεζίεο ζηέγαζεο, εζηηαηφξηα, κεηαθνξέο, επηθνηλσλία, δηαθήκηζε θ.ιπ. 

[1.1.1.09] Λνηπνί θφξνη επί αγαζψλ.  

Φφξνη πνπ επηβάιινληαη επί ησλ γεληθψλ πσιήζεσλ ή ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, εθηφο 

ηνπ θφξνπ ηχπνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θφξνη επί ηεο εμαγσγήο πξντφλησλ θαη 

νπνηνζδήπνηε άιινο θφξνο επί αγαζψλ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο. 

 

[1.1.2] Φφξνη θαη δαζκνί επί εηζαγσγψλ. 

Οη θφξνη θαη δαζκνί επί εηζαγσγψλ πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθέο πιεξσκέο 

επηβαιιφκελεο απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε επί εηζαγνκέλσλ αγαζψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

θφξσλ ηχπνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ζθνπφ λα επηηξαπεί ε ειεχζεξε θπθινθνξία 

ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα θαζψο θαη επί ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε 

κφληκνπο θαηνίθνπο απφ θαηνίθνπο αιινδαπήο. 

[1.1.2.01] Γαζκνί.  

Αθνξά δαζκνχο ηεισλείσλ, ή άιιεο ρξεψζεηο επί εηζαγσγψλ, πιεξσηέεο αλαθνξηθά 

κε δαζκνιφγηα αγαζψλ (αλά θαηεγνξία αγαζνχ), φηαλ ηα αγαζά εηζέξρνληαη ζηελ 

νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

[1.1.2.02] Δηζθνξέο επί εηζαγφκελσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

Αθνξά θφξνπο επί εηζαγνκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ 

εηδηθνχο θαλνληζκνχο. 

[1.1.2.09] Λνηπνί θφξνη επί εηζαγσγψλ.  

Πεξηιακβάλεη άιινπο θφξνπο επί εηζαγνκέλσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο: 

α) ρξεκαηηθά πνζά απνδεκίσζεο επί εηζαγσγψλ, 

β) θφξνη επί γεληθψλ πσιήζεσλ πιεξσηένη επί εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, 

γ) θφξνη επί εηδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ επηρεηξήζεηο αιινδαπήο 

πξνο θαηνίθνπο εληφο ηεο νηθνλνκηθήο επηθξάηεηαο. 
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[1.1.3] Σαθηηθνί θφξνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  

Φφξνη πνπ επηβάιινληαη ηαθηηθά επί ηεο ρξήζεο ή ηεο ηδηνθηεζίαο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη γε, θηίξηα θαη άιιεο θαηαζθεπέο. Οη θφξνη κπνξεί 

λα επηβάιινληαη επί ησλ ηδηνθηεηψλ, ησλ ελνηθηαζηψλ ή θαη ησλ δχν. Σν πνζφ ησλ 

θφξσλ ζπλήζσο είλαη πνζνζηφ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνπ βαζίδεηαη 

ζε ππνζεηηθφ εηζφδεκα ελνηθίνπ, ηηκή πψιεζεο, θεθαιαηνπνηεκέλε απφδνζε, ή άιια 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην κέγεζνο θαη ε ηνπνζεζία. Αληίζεηα κε ηνπο ηαθηηθνχο 

θφξνπο επί ηνπ θαζαξνχ πινχηνπ, ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηνπζία, 

ζπλήζσο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ θφξσλ. 

[1.1.3.01] Σαθηηθνί θφξνη επί ηεο ηδηνθηεζίαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη ηαθηηθνί θφξνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ 

επηβάιινληαη απνθιεηζηηθψο ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο πεξηνπζίαο. 

[1.1.3.09] Λνηπνί ηαθηηθνί θφξνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη ηαθηηθνί θφξνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ 

επηβάιινληαη :  

(α) επί ηεο ρξήζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ή 

(β) ηφζν ζηελ ρξήζε φζν θαη ζηελ ηδηνθηεζία, ρσξίο 

λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν. 

 

[1.1.4] Λνηπνί θφξνη επί παξαγσγήο.  

Όινη νη θφξνη πνπ βαξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο σο απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ησλ αγαζψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ή πσινχληαη, εμαηξνπκέλσλ ησλ θφξσλ πνπ 

ππνινγίδνληαη επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Οη ινηπνί θφξνη επί ηεο παξαγσγήο 

κπνξεί λα πιεξψλνληαη επί παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή εξγαζίαο πνπ 

απαζρνιείηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή επί νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή 

ζπλαιιαγψλ. 

[1.1.4.01] Δπηρεηξεκαηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο άδεηεο.  

Δίλαη πνζά πιεξσηέα απφ επηρεηξήζεηο γηα άδεηεο πνπ παξέρνληαη απηνκάησο κε ηελ 

πιεξσκή ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε γεληθή θπβέξλεζε 
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ρξεζηκνπνηεί ηηο άδεηεο γηα λα αζθεί θάπνηα θαηάιιειε ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία, γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ δηεμάγεη ειέγρνπο επί ηεο θαηαιιειφηεηαο ή ηεο αζθάιεηαο ησλ 

εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, επί ηεο αμηνπηζηίαο ή ηεο αζθάιεηαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ 

εμνπιηζκνχ, επί ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ή 

επί ηεο πνηφηεηαο ή ησλ πξνηχπσλ ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη, σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηέηνηαο άδεηαο, ην έζνδν αληηκεησπίδεηαη σο πψιεζε 

ππεξεζηψλ, εθηφο εάλ ηα πνζά πνπ ρξεψλνληαη γηα ηηο άδεηεο είλαη δπζαλάινγα 

κεγάια ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ησλ δηεμαγφκελσλ ειέγρσλ. 

[1.1.4.02] Φφξνη επί ρξήζεο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Αθνξά θφξνπο γηα ηε ρξήζε νρεκάησλ, κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ, θ.ιπ. γηα 

ζθνπνχο παξαγσγήο, αλεμάξηεηα εάλ ηα ζηνηρεία απηά είλαη ηδηφθηεηα ή 

ελνηθηαδφκελα. ε πεξηπηψζεηο πνπ έλαο απιφο θφξνο επηβάιιεηαη ηφζν ζηα νρήκαηα 

επηρεηξεκαηηθνχ ζθνπνχ φζν θαη ζηα νρήκαηα κε επηρεηξεκαηηθνχ ζθνπνχ, ην 

ζπλνιηθφ πνζφ αλαγλσξίδεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, εάλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

εζφδνπ αθνξά ηα νρήκαηα επηρεηξεκαηηθνχ ζθνπνχ. Οη θφξνη επί ρξήζεο αθηλήησλ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία αιιά σο «Λνηπνί ηαθηηθνί θφξνη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο» ( Λνγαξηαζκφο 1.1.3.09). 

[1.1.4.03] Φφξνη επί ξχπαλζεο.  

Οη θφξνη επί ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθχπηεη απφ δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο. Αθνξνχλ 

θφξνπο πνπ επηβάιινληαη επί ηεο εθπνκπήο ή ηεο απφξξηςεο ζην πεξηβάιινλ 

δειεηεξησδψλ αεξίσλ, πγξψλ ή άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ. Γελ πεξηιακβάλνπλ 

πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ηε ζπιινγή θαη δηάζεζε απνβιήησλ ή δειεηεξησδψλ 

νπζηψλ απφ δεκφζηεο αξρέο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο πσιήζεηο ππεξεζηψλ. 

[1.1.4.04] Φφξνη επί κηζζνδνζίαο θαη πξνζσπηθνχ.  

Αθνξνχλ θφξνπο πιεξσηένπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο είηε σο αλαινγία ησλ κηζζψλ θαη 

ησλ εκεξνκηζζίσλ είηε σο ζηαζεξφ πνζφ αλά απαζρνινχκελν πξφζσπν. 

[1.1.4.05] Φφξνη επί δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ.  

Δίλαη θφξνη επί δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ, φπσο ηαμηδηψλ ζην εμσηεξηθφ, εκβαζκάησλ ζην 

εμσηεξηθφ, ή παξφκνησλ ζπλαιιαγψλ κε θαηνίθνπο αιινδαπήο γηα ζθνπνχο 

παξαγσγήο. 

[1.1.4.09] Γηάθνξνη άιινη θφξνη επί παξαγσγήο .  
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Όινη νη άιινη θφξνη επί παξαγσγήο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο 

θαηεγνξίεο θαη είλαη αλεμάξηεηνη ηεο πνζφηεηαο ή ηεο αμίαο ησλ παξαγφκελσλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

 

 

[1.1.5] Φφξνο εηζνδήκαηνο.  

Αθνξά θφξνπο επί εηζνδεκάησλ, θεξδψλ θαη θεθαιαηαθψλ θεξδψλ. Δπηβάιινληαη επί 

πξαγκαηηθψλ ή ηεθκαξηψλ εηζνδεκάησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, λνηθνθπξηψλ, 

επηρεηξήζεσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

πκπεξηιακβάλνπλ θφξνπο πνπ επηβάιινληαη γηα θαηνρή αθίλεηεο πεξηνπζίαο, φηαλ 

απηή ε θαηνρή ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

ηδηνθηεηψλ. 

[1.1.5.01] Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο απφ θπζηθά πξφζσπα.  

Φφξνη επί εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ή λνηθνθπξηψλ, παξαδείγκαηα ησλ 

νπνίσλ είλαη εηζφδεκα απφ απαζρφιεζε, πεξηνπζία, άζθεζε επηρείξεζεο, ζπληάμεηο 

θ.ιπ., πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη 

πιεξψλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη θφξνη επί εηζνδήκαηνο 

ηδηνθηεηψλ κε κεηνρηθψλ εηαηξεηψλ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

[1.1.5.02] Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο απφ εηαηξείεο. 

Φφξνη επί εηζνδήκαηνο ή θεξδψλ εηαηξεηψλ. 

[1.1.5.03] Φφξνη επί θεξδψλ δηαθξάηεζεο.  

Αθνξά θφξνπο επί θεθαιαηαθψλ θεξδψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαλνκψλ 

θεθαιαηαθψλ θεξδψλ απφ επελδπηηθά θεθάιαηα), πξνζψπσλ ή εηαηξεηψλ πνπ 

θαζίζηαληαη πιεξσηέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, αλεμάξηεηα ησλ 

πεξηφδσλ ζηηο νπνίεο ηα θέξδε πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

[1.1.5.04] Φφξνη επί θεξδψλ απφ ιαρεία θαη ηπρεξά παηγλίδηα.  

Αθνξά θφξνπο πιεξσηένπο επί εηζπξαθηέσλ πνζψλ απφ ηνπο ληθεηέο. Γελ 

πεξηιακβάλεη θφξνπο επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ παξαγσγψλ πνπ νξγαλψλνπλ 

ηπρεξά παίγληα ή ιαρεία, νη νπνίνη αλαγλσξίδνληαη σο θφξνη επί αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

[1.1.5.05] Φφξνο εηζνδήκαηνο θαηνίθσλ αιινδαπήο.  
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Φφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα αιινδαπψλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

[1.1.5.06] Φφξνο εηζνδήκαηνο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ.  

Φφξνο πνπ επηβάιιεηαη επί εηζνδεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζε εηδηθά νξηδφκελε 

θαηεγνξία. 

 

[1.1.6] Φφξνη θεθαιαίνπ. 

Αθνξνχλ θφξνπο πνπ επηβάιινληαη ζε κε ηαθηά θαη φρη ζπρλά δηαζηήκαηα επί αμηψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή θαζαξήο πεξηνπζίαο πνπ θαηέρνληαη απφ 

θνξνινγνχκελνπο, ή επί αμηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη κεηαμχ 

θνξνινγνχκελσλ σο απνηέιεζκα θιεξνδνηεκάησλ, δσξεψλ κεηαμχ πξνζψπσλ ή 

παξφκνησλ κεηαβηβάζεσλ. Οη θφξνη επί θεθαιαηαθψλ θεξδψλ δελ αλαγλσξίδνληαη σο 

θφξνη θεθαιαίνπ, αιιά σο ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο «θφξνη επί θεξδψλ 

δηαθξάηεζεο» (Λνγαξηαζκφο 1.1.5.03). Οη θφξνη επί πσιήζεσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη σο «θφξνη επί ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη θεθαιαηαθψλ  

ζπλαιιαγψλ» (Λνγαξηαζκφο 1.1.1.05). 

[1.1.6.01] Φφξνη θιεξνλνκηψλ, γνληθψλ παξνρψλ θαη δσξεψλ.  

Αθνξά θφξνπο θιεξνλνκηψλ, θφξνπο κεηαβηβάζεσλ απφ γνληθέο παξνρέο θαη θφξνπο 

δσξεψλ κεηαμχ πξνζψπσλ, νη νπνίνη επηβάιινληαη επί ηνπ θεθαιαίνπ ησλ 

δηθαηνχρσλ. 

[1.1.6.02] Έθηαθηνη θφξνη θεθαιαίνπ.  

Πνζά θφξσλ επί αμηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή θαζαξήο πεξηνπζίαο πνπ 

θαηέρνληαη απφ λνηθνθπξηά ή επηρεηξήζεηο, επηβαιιφκελα ζε κε ηαθηά θαη φρη ζπρλά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οη θφξνη θεθαιαίνπ αλαγλσξίδνληαη σο έθηαθηνη ηφζν απφ ηνπο 

ππφρξενπο φζν θαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Πεξηιακβάλνπλ θφξνπο επί θαζαξνχ 

πινχηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ δαπαλψλ ή γηα λα επεξεάζνπλ ηελ 

αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ, θφξνπο επί ηεο πεξηνπζίαο, φπσο νη θφξνη βειηίσζεο, πνπ 

αθνξνχλ θφξνπο επί ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο αγξνηηθήο γεο ιφγσ παξερφκελσλ απφ 

θπβεξλεηηθέο κνλάδεο αδεηψλ γηα αλάπηπμε ηεο γεο γηα εκπνξηθνχο ή νηθηζηηθνχο 

ζθνπνχο, θφξνπο επί αλαπξνζαξκνγήο θεθαιαίνπ θαη θάζε άιιν έθηαθην θφξν επί 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πεξηνπζίαο. 

 

[1.1.9] Λνηπνί ηξέρνληεο θφξνη.  
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Αθνξά φινπο ηνπο άιινπο θφξνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, 

φπσο νη θφξνη πνπ είλαη πιεξσηένη επί ηεο ηδηνθηεζίαο ή ηεο ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, εθηφο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή, θφξνπο επί δαπαλψλ, πιεξσκέο απφ λνηθνθπξηά 

γηα άδεηεο θ.ιπ. 

[1.1.9.01] Φφξνη νρεκάησλ.  

Αθνξά θφξνπο ηδηνθηεζίαο ή ρξήζεο κε επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ, ζθαθψλ ή 

αεξνζθαθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο εληαίνο θφξνο επηβάιιεηαη ζε νρήκαηα ηφζν 

επαγγεικαηηθήο φζν θαη κε επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, ηφηε ην ζπλνιηθφ πνζφ 

θαηαγξάθεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία εθφζνλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εζφδνπ 

πξνέξρεηαη απφ κε επαγγεικαηηθά νρήκαηα. 

 

[1.1.9.02] Σξέρνληεο θφξνη επί θηλεηήο πεξηνπζίαο.  

Αθνξά ηξέρνληεο θφξνπο επί ηδηνθηεζίαο ή ρξήζεο κε επηρεηξεκαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εθηφο γεο θαη θηηξίσλ), φπσο γηα παξάδεηγκα επί 

θνζκεκάησλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο θάζε ηξέρνληα θφξν πνπ βαζίδεηαη επί ηεο 

θαζαξήο πεξηνπζίαο ησλ λνηθνθπξηψλ. 

[1.1.9.03] Γεληθέο θαη εηδηθέο άδεηεο λνηθνθπξηψλ.  

Αθνξά πιεξσκέο απφ λνηθνθπξηά γηα κε επαγγεικαηηθέο άδεηεο δξαζηεξηνηήησλ 

αλαςπρήο φπσο θπλεγηνχ, ζθνπνβνιήο, αιηείαο θ.ιπ., θαζψο θαη γηα κε 

επαγγεικαηηθέο άδεηεο θαηνρήο ή ρξήζεο αγαζψλ (πιελ νρεκάησλ θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο). 

[1.1.9.04] Καηά θεθαιή θφξνη.  

Φφξνη πνπ επηβάιινληαη θαηά θπζηθφ πξφζσπν, ή θαηά λνηθνθπξηφ, αλεμάξηεηα ηνπ 

εηζνδήκαηνο ή ηνπ πινχηνπ. 

[1.1.9.05] Φφξνη επί δαπαλψλ.  

Φφξνη πνπ πιεξψλνληαη επί ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ησλ πξνζψπσλ ή ησλ 

λνηθνθπξηψλ. 

[1.1.9.06] Φφξνη επί δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ.  

Φφξνη ζπλαιιαγψλ φπσο ηαμηδηψλ ζην εμσηεξηθφ, εκβαζκάησλ απφ/πξνο ην 

εμσηεξηθφ, επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ θ.ιπ., εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπλαιιαγψλ (πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ Λνγαξηαζκφ 1.1.4.05) θαη 

ησλ θφξσλ θαη δαζκψλ επί εηζαγσγψλ (πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ Λνγαξηαζκφ 1.1.2). 
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[1.1.9.09] Γηάθνξνη άιινη ηξέρνληεο θφξνη.  

Γηάθνξνη άιινη ηξέρνληεο θφξνη πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία. 

 

[1.2] ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ.  

Οη θνηλσληθέο εηζθνξέο είλαη έζνδα πνπ εηζπξάηηνπλ ηα ζρήκαηα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, θαη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζδνθία κειινληηθψλ πιεξσκψλ γηα 

θνηλσληθέο παξνρέο. Σα ζρήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ζρήκαηα κέζσ ησλ 

νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεψλνληαη (θπξίσο απφ ηνλ λφκν) λα εμαζθαιηζηνχλ 

έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ:   

(α) αζζέλεηα 

(β) αλαπεξία, αληθαλφηεηα 

(γ) εξγαηηθφ αηχρεκα ή αζζέλεηα 

(δ) γήξαο 

(ε) δψληα πξνζηαηεπφκελα κέιε 

(ζη) κεηξφηεηα 

(δ) νηθνγέλεηα 

(ε) πξνψζεζε απαζρφιεζεο 

(ζ) αλεξγία 

(η) ζηέγαζε 

(θ) εθπαίδεπζε 

(ι) γεληθή αλέρεηα-έλδεηα 

Μέζσ ησλ ζρεκάησλ απηψλ, νη εξγαδφκελνη θαη νη εξγνδφηεο (γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο) πιεξψλνπλ θνηλσληθέο εηζθνξέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ην 

δηθαίσκα γηα ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο θνηλσληθέο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κε απηνχο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη θνηλσληθέο εηζθνξέο 

ηαμηλνκνχληαη είηε σο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είηε σο ινηπέο θνηλσληθέο 

εηζθνξέο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρήκαηνο πνπ ηηο εηζπξάηηεη: 

 

[1.2.1] Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Οη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη έζνδα εηζπξαθηέα απφ ζρήκαηα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, πνπ θαιχπηνπλ φινλ ηνλ πιεζπζκφ ή κεγάιν κέξνο απηνχ, θαη πνπ 

νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ απφ θπβεξλεηηθέο νληφηεηεο, επ΄σθειεία ησλ 



                                                                                  105 

 

ζπλεηζθεξφλησλ ζην ζρήκα. Απηέο νη εηζθνξέο ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηεο πεγήο ηεο 

εηζθνξάο, πνπ κπνξεί λα είλαη εξγνδφηεο (Λνγαξηαζκφο 1.2.1.01), εξγαδφκελνη 

(Λνγαξηαζκφο 1.2.1.02), απηναπαζρνινχκελνη (Λνγαξηαζκφο 1.2.1.03), αγξφηεο 

(Λνγαξηαζκφο 1.2.1.04), άλεξγνη (Λνγαξηαζκφο 1.2.1.05), θ.ιπ. 

 

[1.2.2] Λνηπέο θνηλσληθέο εηζθνξέο.  

Αθνξνχλ θνηλσληθέο εηζθνξέο, πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ζρήκαηα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ εξγνδφηεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

Απηέο νη εηζθνξέο ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηεο πεγήο ηεο εηζθνξάο, πνπ κπνξεί λα είλαη 

εξγαδφκελνη (ινγαξηαζκφο 1.2.2.01) ή εξγνδφηεο (ινγαξηαζκφο 1.2.2.02). 

 

[1.3] ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ.  

Ζ κεηαβίβαζε είλαη έζνδν απφ ζπλαιιαγή θαηά ηελ νπνία κηα νληφηεηα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο ιακβάλεη αγαζφ, ππεξεζία, ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απφ άιιε νληφηεηα 

ρσξίο λα δίδεη ζε απηή θάπνην αγαζφ, ππεξεζία ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο άκεζν 

αληάιιαγκα. Απηφ ην είδνο ζπλαιιαγήο αλαθέξεηαη θαη σο «κε αληαπνδνηηθή 

ζπλαιιαγή», ζπλαιιαγή θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη θάηη ρσξίο αληάιιαγκα. 

Μεηαβηβάζεηο κπνξεί επίζεο λα πξνθχπηνπλ φηαλ ε αμία πνπ παξέρεηαη σο 

αληάιιαγκα γηα έλα ζηνηρείν δελ είλαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθή ή είλαη πνιχ 

ρακειφηεξε ηεο αμίαο ηνπ. 

 

[1.3.1] Σξέρνπζεο εγρψξηεο κεηαβηβάζεηο. 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβηβάζεηο απφ εγρψξηνπο θνξείο, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ 

ηξέρνπζεο δαπάλεο ηνπ ιήπηε ηεο κεηαβίβαζεο εθηφο κεηαβηβάζεσλ γηα επελδχζεηο 

θαη άιισλ θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ. Οη κεηαβηβάζεηο απηέο αλαιχνληαη 

πεξαηηέξσ ζε: 

[1.3.1.01] Μεηαβηβάζεηο απφ Κεληξηθή Γηνίθεζε. 

[1.3.1.02] Μεηαβηβάζεηο απφ Ννζνθνκεία.  

[1.3.1.03] Μεηαβηβάζεηο απφ Τ.ΠΔ- Π.Δ.Γ.Τ 

[1.3.1.04] Μεηαβηβάζεηο απφ ΟΣΑ (Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο). 

[1.3.1.05] Μεηαβηβάζεηο απφ ΟΚΑ (Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο). 

[1.3.1.08] Μεηαβηβάζεηο απφ ινηπά λνκηθά πξφζσπα 
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[1.3.1.09] Λνηπέο κεηαβηβάζεηο. 

 

[1.3.2] Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο απφ νξγαληζκνχο θαη θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ.  

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεηαβηβάζεηο πνπ είλαη εηζπξαθηέεο ζε 

κεηξεηά ή ζε είδνο απφ θπβεξλήζεηο ή νξγαληζκνχο ηεο Δ.Δ, εθηφο απφ ηηο 

επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο (Λνγαξηαζκφο 1.3.5) θαη ησλ ινηπψλ θεθαιαηαθψλ 

κεηαβηβάζεσλ (Λνγαξηαζκφο 1.3.9). Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο, φπσο 

εηζπξάμεηο ζε ρξήκα πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην έιιεηκκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, εηζπξάμεηο ζε είδνο (π.ρ. δσξεέο ζε ηξφθηκα, ζηξαηησηηθφ 

εμνπιηζκφ, πξψηεο βνήζεηεο κεηά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο κε ηε κνξθή ηξνθίκσλ, 

ξνπρηζκνχ θαξκάθσλ θ.ιπ.) ή εηζπξάμεηο πνπ πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ ηξέρνληα 

έμνδα. Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη επίζεο επηρνξεγήζεηο απφ νξγαληζκνχο ηεο Δ.Δ. 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηε ρψξα. 

Οη κεηαβηβάζεηο απηέο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζε: 

[1.3.2.01] Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο απφ ηα Κνηλνηηθά Σακεία. 

[1.3.2.02] Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. 

 

[1.3.3] Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο απφ θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο, φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία ηνπ ινγαξηαζκνχ1.3.2, φπνπ φκσο ν 

αληηζπκβαιιφκελνο είλαη θνξέαο απφ ρψξα εθηφο Δ.Δ. 

Οη κεηαβηβάζεηο απηέο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζε: 

[1.3.3.01] Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. 

[1.3.3.09] Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο απφ ινηπνχο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

[1.3.4 – 1.3.6] Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ.  

Οη επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ αθνξνχλ θεθαιαηαθέο επηρνξεγήζεηο ζε ρξήκα ή ζε 

είδνο πνπ ιακβάλνληαη απφ νληφηεηεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

φινπ ή κέξνπο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. Οη 

επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ ζε είδνο αθνξνχλ κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

φπσο εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ, κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Οη 

επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηφζν εθάπαμ πιεξσκέο ζρεδηαζκέλεο λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ (πάγηα ζηνηρεία) εληφο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, 
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φζν θαη πιεξσκέο ζε δφζεηο αλαθνξηθά κε ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ (πάγηα ζηνηρεία) 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπ. Δπηρνξεγήζεηο 

πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ νληφηεηα γηα θάιπςε δαπαλψλ ηφθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εμαηξνχληαη απφ ηηο επηρνξεγήζεηο 

επελδχζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη σο ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο. Παξφια απηά, φηαλ κηα 

επηρνξήγεζε εμππεξεηεί ην δηπιφ ζθνπφ, δειαδή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πιεξσκήο 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξένπο θαη ηεο πιεξσκήο ηφθνπ ηνπ δαλεηζζέληνο θεθαιαίνπ θαη δελ 

είλαη δπλαηφ λα γίλεη δηαρσξηζκφο απηψλ ησλ δχν ζηνηρείσλ, ην ζχλνιν ηεο 

επηρνξήγεζεο αληηκεησπίδεηαη γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο σο κεηαβίβαζε γηα 

επελδχζεηο. Δπηρνξεγήζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα δηάθνξνπο κε θαζνξηζκέλνπο 

ζθνπνχο αλαγλσξίδνληαη σο ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο έζησ θαη εάλ κέξνο απηψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε απφθηεζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη: 

[1.3.4.01] Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ απφ θεληξηθή δηνίθεζε. 

[1.3.4.02] Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ απφ λνζνθνκεία. 

[1.3.4.04] Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ απφ ΟΣΑ. 

[1.3.4.05] Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ απφ ΟΚΑ. 

[1.3.4.08] Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ απφ ινηπά λνκηθά πξφζσπα. 

[1.3.4.09] Λνηπέο επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ. 

[1.3.5.01] Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ απφ θνηλνηηθά ηακεία. 

[1.3.6.01] Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

[1.3.6.09] Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ απφ ινηπνχο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

[1.3.9] Λνηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο. 

Αθνξνχλ κεηαβηβάζεηο άιιεο εθηφο ησλ επηρνξεγήζεσλ επελδχζεσλ, ζηηο νπνίεο ε 

ηδηνθηεζία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, άιινπ εθηφο ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ ή 

απνζεκάησλ, κεηαβηβάδεηαη απφ έλα κέξνο ζε έλα άιιν, ή πνπ ππνρξεψλεη ην έλα ή 

θαη ηα δχν κέξε λα απνθηήζνπλ ή δηαζέζνπλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, άιιν εθηφο 

απφ ηακηαθά δηαζέζηκα ή απνζέκαηα, ή φπνπ κηα ππνρξέσζε ραξίδεηαη απφ έλαλ 

πηζησηή. Μηα θεθαιαηαθή κεηαβίβαζε θαηαιήγεη ζε αλάινγε κεηαβνιή ηεο ζέζεο 

ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν κεξψλ ηεο ζπλαιιαγήο. Οη 

θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο ζπλήζσο είλαη πνζά κεγάινπ χςνπο θαη φρη ζπρλέο, ρσξίο 
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ην χςνο ηνπ πνζνχ ή ε ζπρλφηεηα θαηαβνιήο λα θαζνξίδνπλ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο 

κεηαβίβαζεο. 

Οη ινηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο πεξηιακβάλνπλ, ελδεηθηηθά, ηηο θάησζη 

ζπλαιιαγέο: 

(α) εηζπξάμεηο πνπ πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ ηα θφζηε αγαζψλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ 

ή ππέζηεζαλ δεκίεο απφ έθηαθηα γεγνλφηα (θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.ι.π.), 

(β) κεηαβηβάζεηο κεηαμχ νληνηήησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ πξννξίδνληαη λα 

θαιχςνπλ δεκίεο πνπ έρνπλ ζσξεπζεί γηα αξθεηά έηε, ή έθηαθηεο δεκίεο απφ αηηίεο 

εθηφο ειέγρνπ ηεο νληφηεηαο, 

(γ) θιεξνδνηήκαηα, ζεκαληηθά δψξα θαη δσξεέο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

θιεξνδνηεκάησλ ή κεγάισλ δσξεψλ ζε λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, 

(δ) πιεξσκέο γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ πνπ απαιιάζζνπλ ηνλ νθεηιέηε απφ ηηο 

δεζκεχζεηο ηνπ, 

(ε) ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγή δηαγξαθήο ρξένπο κε ζπκθσλία κεηαμχ 

νληνηήησλ. Σέηνηεο δηαγξαθέο κε ακνηβαία ζπκθσλία αληηκεησπίδνληαη σο 

θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ πηζησηή πξνο ηνλ ρξεψζηε θαη είλαη ίζεο κε ηελ 

αμία ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηνπ ρξένπο θαηά ην ρξφλν ηεο αθχξσζεο. Οκνίσο, 

ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγή αλάιεςεο ρξένπο θαη άιιεο παξφκνηεο 

ζπλαιιαγέο (φπσο ε αλαδηάξζξσζε ρξένπο φπνπ κέξνο ηνπ ρξένπο δηαγξάθεηαη ή 

κεηαβηβάδεηαη) είλαη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο, 

(ζη) έθηαθηεο πιεξσκέο ζε θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ γίλνληαη απφ 

εξγνδφηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο, ή απφ ηελ γεληθή 

θπβέξλεζε, σο κέξνο ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζην βαζκφ πνπ ηέηνηεο 

πιεξσκέο είλαη ζρεδηαζκέλεο λα απμήζνπλ ηα αλαινγηζηηθά απνζεκαηηθά απηψλ ησλ 

θνξέσλ, 

(δ) αζθαιηζηηθνί δηαθαλνληζκνί ιφγσ θαηαζηξνθήο: κεηά ηελ θαηαζηξνθή, ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ δεκηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζηξνθή βάζεη πιεξνθνξηψλ 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ, αλαγλσξίδεηαη σο θεθαιαηαθή κεηαβίβαζε απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηνπο θαηφρνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

 

[1.4] ΠΧΛΖΔΗ 

Ζ θαηεγνξία αθνξά αληαπνδνηηθέο ζπλαιιαγέο, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο 
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παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

 

[1.4.1 – 1.4.2] Πσιήζεηο Αγαζψλ – Παξνρή ππεξεζηψλ 

Aθνξά πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε φξνπο 

αγνξάο ή πεξηζηαζηαθέο πσιήζεηο απφ νξγαληζκνχο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ κε φξνπο 

αγνξάο. Οη πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ρσξίο 

έθπησζε ησλ εμφδσλ πνπ αλαιακβάλνληαη γηα λα ηα δεκηνπξγήζνπλ. Δίλαη πνιχ 

πηζαλφ γηα ηηο νληφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο λα πσινχλ ην πξντφλ 

ηνπο ζε ηηκέο πνπ είλαη κηθξφηεξεο απφ ην θφζηνο παξαγσγήο, πνπ ππνινγίδεηαη σο ην 

άζξνηζκα ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο ρξήζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηεο 

αλάισζεο ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ θφξσλ - εθηφο ησλ επηρνξεγήζεσλ - επί ηεο 

παξαγσγήο. Γεληθά, σο παξαγσγνί πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ κε φξνπο αγνξάο, νη 

πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο δηαλέκνπλ ην πξντφλ ηνπο ρσξίο 

ρξέσζε, ή ζε ηηκέο πνπ δελ είλαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθέο. Απηέο νη ηηκέο θαιχπηνπλ 

θάπνηα απφ ηα θφζηε ή κπνξεί λα απαιείθνπλ θάπνην απφ ην πιεφλαζκα δήηεζεο πνπ 

ζα ππήξρε δηαθνξεηηθά. Αληίζεηα, νη εηαηξείεο πσινχλ ην πξντφλ ηνπο ζε ηηκέο πνπ 

είλαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθέο.  

ηηο θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη πεξηπηψζεηο φπσο: 

[1.4.1.01] Πσιήζεηο αγαζψλ. 

[1.4.2.01] Παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

[1.4.2.02] Παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο. 

[1.4.2.03] Παξνρή δηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

[1.4.2.04] Παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ. 

[1.4.2.05] Παξνρή ππεξεζηψλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

[1.4.2.06] Παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηα πξνμελεία. 

[1.4.2.09] Λνηπέο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

 

[1.4.3] Μηζζψκαηα.  

Αθνξνχλ έζνδα βάζεη ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο γηα ηε ρξήζε παγίνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ αλήθεη ζε άιιε νληφηεηα. Πεξηιακβάλνπλ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

[1.4.3.01] Μηζζψκαηα θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ. 

[1.4.3.02] Μηζζψκαηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 
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[1.4.3.03] Μηζζψκαηα νρεκάησλ. 

[1.4.3.04] Μηζζψκαηα νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. 

[1.4.3.05] Άδεηεο ρξήζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

[1.4.3.09] Λνηπά κηζζψκαηα. 

Ζ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλεη ην εηζφδεκα απφ ελνίθηα γεο, ελνίθηα πφξσλ 

ππεδάθνπο θαη ελνίθηα άιισλ θπζηθψλ πφξσλ, φπσο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο. Σα έζνδα 

απηά θαηαρσξνχληαη ζηνλ Λνγαξηαζκφ 1.5.3 «Δλνίθηα θπζηθψλ πφξσλ». 

 

[1.4.4] Πξνκήζεηεο.  

Αθνξνχλ έζνδα απφ ακνηβέο, πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

ακνηβήο γηα εθηέιεζε εξγαζίαο. Πεξηιακβάλνπλ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

[1.4.4.01] Πξνκήζεηεο ζε εηζπξάμεηο-πιεξσκέο ππέξ ηξίησλ. 

[1.4.4.02] Πξνκήζεηεο γηα παξνρή εγγπήζεσλ, εθηφο ηξαπεδψλ. 

[1.4.4.03] Πξνκήζεηεο απφ ζρήκαηα ζηήξημεο ηξαπεδψλ. 

 

[1.4.5] Γηνηθεηηθέο ακνηβέο.  

Υξεψζεηο πνπ θαιχπηνπλ δηνηθεηηθά έμνδα, θπξίσο κέζσ παξαβφισλ. 

 

[1.4.8] Ηδηνπαξαγσγή παγίσλ.  

Πεξηιακβάλεη ηεθκαξηά έζνδα απφ ηελ κεηαθνξά δαπαλψλ ζην θφζηνο ελζσκάησλ 

παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

[1.4.9] Λνηπέο πσιήζεηο. 

Άιιεο πσιήζεηο κε θαηνλνκαδφκελεο εηδηθά. 

 

[1.5] ΛΟΗΠΑ ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΔΟΓΑ 

Αθνξά ινηπέο πεξηπηψζεηο εζφδσλ φπσο εηζφδεκα απφ πεξηνπζία ιφγσ απνδεκίσζεο 

ηδηνθηεηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θπζηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

δηάζεζε απηψλ ζε άιιεο νληφηεηεο θαζψο θαη έζνδα απφ πξφζηηκα ή ινηπέο 

επηδνηήζεηο επί παξαγσγήο. 

 

[1.5.1] Σφθνη.  
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Οη ηφθνη είλαη εηζφδεκα πεξηνπζίαο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ δηάζεζή ηνπ ζε άιιε νληφηεηα. 

Έρεη εθαξκνγή ζηα αθφινπζα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

[1.5.1.01] Σφθνη απφ θαηαζέζεηο 

[1.5.1.02] θαη [1.5.1.03] Σφθνη απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο 

[1.5.1.04] θαη [1.5.1.05] Σφθνη απφ δάλεηα 

[1.5.1.09] Λνηπνί ηφθνη 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ ηφθνπο είλαη 

απαηηήζεηο πηζησηψλ επί ρξεσζηψλ. 

 

[1.5.2] Γηαλεκφκελν εηζφδεκα εηαηξεηψλ. 

Aθνξά εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα. Σα κεξίζκαηα είλαη δηαλνκέο θεξδψλ απφ εηαηξείεο 

ζηνπο κεηφρνπο ή ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη: 

(α) κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο γηα πιεξσκή κεξίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. Ζ δηαλνκή δσξεάλ κεηνρψλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηαθνξά ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην απνζεκαηηθψλ θαη αδηαλέκεησλ θεξδψλ, δελ απνηειεί «δηαλεκφκελν 

εηζφδεκα εηαηξεηψλ». 

(β) εηζφδεκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηε γεληθή θπβέξλεζε απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο ζεσξνχληαη αλεμάξηεηεο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ζπζηαζεί σο 

εηαηξείεο. 

Σν δηαλεκφκελν εηζφδεκα εηαηξηψλ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ σο εμήο: 

[1.5.2.01] Γηαλεκφκελν εηζφδεκα κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξην. 

[1.5.2.02] Γηαλεκφκελν εηζφδεκα κεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξην. 

[1.5.2.03] Γηαλεκφκελν εηζφδεκα ινηπψλ ζπκκεηνρψλ. 

 

[1.5.3] Δλνίθηα θπζηθψλ πφξσλ.  

Αθνξά εηζφδεκα πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε θπζηθψλ πφξσλ, γηα ηελ 

δηάζεζε απηψλ ζε άιιε νληφηεηα. Οη βαζηθέο πεξηπηψζεηο είλαη: 

[1.5.3.01] Δλνίθηα πφξσλ ππεδάθνπο. 

[1.5.3.02] Δλνίθηα γεο. 

[1.5.3.09] Δλνίθηα άιισλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Αληίζεηα κε ηα κηζζψκαηα (Λνγαξηαζκφο 1.4.3) πνπ είλαη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη 

βάζεη ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο γηα ηε ρξήζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
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αλήθνπλ ζε άιιε νληφηεηα, ηα ελνίθηα είλαη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη βάζεη ζχκβαζεο 

γηα πξφζβαζε ζε θπζηθφ πφξν. 

 

[1.5.4] Δηζφδεκα απφ άιιεο επελδχζεηο.  

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη εηζνδήκαηα απφ επελδχζεηο ζε θεθάιαηα 

ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 

επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ. 

Αθνξά ηα θαησηέξσ μερσξηζηά ζπζηαηηθά: 

(α) κεξίζκαηα θεθαιαίσλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, 

(β) κεηαθεξφκελα θέξδε θεθαιαίσλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ. 

Σα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φπσο ηα κεξίζκαηα ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ. 

Σα κεηαθεξφκελα θέξδε αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα απφ δηαλνκή θεξδψλ θαη 

ηαπηφρξνλα σο ηζφπνζε επαλεπέλδπζε ζην επελδπηηθφ θεθάιαην. 

[1.5.6] Πξφζηηκα πνηλέο θαη θαηαινγηζκνί. 

Σα πξφζηηκα, νη πνηλέο θαη νη θαηαινγηζκνί, είλαη ππνρξεσηηθέο πιεξσκέο άιισλ 

νληνηήησλ πνπ επηβάιινληαη απφ δηθαζηήξηα ή απφ θξαηηθέο αξρέο. 

Οη βαζηθέο πεξηπηψζεηο είλαη: 

[1.5.6.01] Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 

[1.5.6.02] Σεισλεηαθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 

[1.5.6.03] Αζθαιηζηηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 

[1.5.6.04] Καηαινγηζκνί 

[1.5.6.09] Λνηπά πξφζηηκα 

 

[1.5.7] Λνηπέο επηδνηήζεηο επί παξαγσγήο. 

Οη ινηπέο επηδνηήζεηο επί παξαγσγήο αθνξνχλ πνζά πνπ ιακβάλνπλ νη νληφηεηεο σο 

ζπλέπεηα ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηελ παξαγσγή. ηηο επηδνηήζεηο εληάζζνληαη 

κφλν ηα πνζά πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ γεληθή θπβέξλεζε θαη εμαξηψληαη απφ 

γεληθνχο θαλνληζκνχο νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ηφζν ζε ηδηψηεο φζν θαη ζε δεκφζηνπο 

παξαγσγνχο. 

 

1.2.4. Έμνδα: βαζηθέο θαηεγνξίεο εμφδσλ, νξηζκνί  
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Ζ νκάδα ησλ Δμφδσλ αλαιχεηαη ζε κείδνλεο θαη αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο σο εμήο: 

[2.1] ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ. 

Αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ (απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ), ζε ρξήκα ή ζε 

είδνο, πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, σο αληάιιαγκα 

γηα ηελ εξγαζία πνπ παξαζρέζεθε απφ απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ. 

 

[2.1.1], [ 2.1.2], [ 2.1.3] Μηθηέο απνδνρέο.  

Οη κηθηέο απνδνρέο πεξηιακβάλνπλ: 

(α) ηαθηηθέο απνδνρέο, 

(β) πξφζζεηεο απνδνρέο, 

(γ) απνδνρέο ζε είδνο. 

Οη παξνρέο (απνδνρέο) κπνξεί λα εθθξάδνληαη είηε ζε ρξήκα είηε ζε είδνο. Οη 

ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο παξνρέο ζε ρξήκα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θνηλσληθέο 

εηζθνξέο, ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη άιιεο πιεξσκέο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο 

εξγνδφηεο θαηεπζείαλ ζε αζθαιηζηηθά ζρήκαηα, θνξνινγηθέο αξρέο, θ.ιπ., γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη παξνρέο ζε είδνο αθνξνχλ αγαζά θαη ππεξεζίεο, ή άιιεο κε ηακηαθέο παξνρέο, 

πνπ δίλνληαη ρσξίο ρξέσζε ή ζε κεησκέλεο ηηκέο απφ ηνπο εξγνδφηεο. Οη παξνρέο 

απηέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπο 

επρέξεηα, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ή ησλ αλαγθψλ άιισλ κειψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ηνπο. Οη παξνρέο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, επηκεηξνχληαη ζε ηηκέο 

θφζηνπο εάλ παξάγνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε, θαη ζε αγνξαίεο ηηκέο, εάλ απνθηψληαη 

απφ ηελ αγνξά. Απηή ε αμία κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ πιεξψλεηαη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο φηαλ ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο δίλνληαη κε κεησκέλεο ηηκέο θαη φρη 

δσξεάλ. 

Οη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ζε ρξήκα πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ είδε 

απνδεκίσζεο: 

(α) βαζηθά εκεξνκίζζηα θαη κηζζνχο πιεξσηέα ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα, 

(β) πξφζζεηεο πιεξσκέο φπσο πιεξσκέο γηα ππεξσξία, λπθηεξηλή εξγαζία, εξγαζία 

αββαηνθχξηαθνπ, δπζάξεζηεο ή επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, 

(γ) επηδφκαηα θφζηνπο δηαβίσζεο, ηνπηθά επηδφκαηα θαη επηδφκαηα εθπαηξηζκνχ, 
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(δ) επηδφκαηα ή άιιεο έθηαθηεο πιεξσκέο ζπλδεδεκέλεο κε ηε ζπλνιηθή απφδνζε 

πνπ γίλνληαη βάζεη ζρεκάησλ θηλήηξσλ, επηδφκαηα βάζεη παξαγσγηθφηεηαο ή 

θεξδψλ, επηδφκαηα Υξηζηνπγέλλσλ θαη λένπ έηνπο, πιεξσκέο 13νπ θαη 14νπ κελφο, 

γλσζηέο σο εηήζηεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξσκέο, 

(ε) επηδφκαηα γηα κεηαθνξά πξνο θαη απφ ηελ εξγαζία, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

επηδνκάησλ ή απνδεκηψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηαμίδηα, κεηαθφκηζε θαη 

ςπραγσγία πνπ αλαιακβάλνπλ ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,  

(ζη) πιεξσκέο δηαθνπψλ γηα ππνρξεσηηθή ή εηήζηα άδεηα, 

(δ) πιεξσκέο απφ ηνπο εξγνδφηεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο βάζεη απνηακηεπηηθψλ 

ζρεκάησλ, 

(ε) έθηαθηεο πιεξσκέο ζε εξγαδφκελνπο πνπ θεχγνπλ απφ ηελ νληφηεηα, νη νπνίεο 

δελ ζπλδένληαη κε ζπιινγηθή ζχκβαζε, 

(ζ) ζηεγαζηηθά επηδφκαηα πνπ πιεξψλνληαη ζε ρξήκα απφ ηνπο εξγνδφηεο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο. 

Παξαδείγκαηα παξνρψλ ζε είδνο είλαη: 

(α) γεχκαηα θαη πνηά, εμαηξνπκέλσλ εηδηθψλ γεπκάησλ ή πνηψλ πνπ επηβάιινληαη 

απφ εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο. Μεηψζεηο ηηκψλ απφ δσξεάλ ή επηδνηνχκελεο θαληίλεο, ή 

κε θνππφληα γεπκάησλ, πεξηιακβάλνληαη ζηα εκεξνκίζζηα θαη κηζζνχο ζε είδνο, 

(β) παξνρή θαηνηθηψλ ή ππεξεζηψλ δηακνλήο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

φια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ εξγαδφκελνπ, 

(γ) ζηνιέο ή άιινη ηχπνη εηδηθνχ ξνπρηζκνχ πνπ νη εξγαδφκελνη επηιέγνπλ λα θνξνχλ 

ζπρλά έμσ απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν αιιά θαη θαηά ηελ εξγαζία, 

(δ) ππεξεζίεο νρεκάησλ ή άιισλ δηαξθψλ αγαζψλ πνπ παξέρνληαη γηα πξνζσπηθή 

ρξήζε ησλ εξγαδνκέλσλ, 

(ε) ππεξεζίεο ή αγαζά πνπ παξάγνληαη σο πξντφληα απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ηνπ εξγνδφηε, φπσο ζηδεξνδξνκηθά ή αεξνπνξηθά ηαμίδηα ρσξίο ρξέσζε γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, 

(ζη) παξνρή άζιεζεο, εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο ή δηαθνπψλ γηα εξγαδνκέλνπο θαη 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 

(δ) κεηαθνξά πξνο θαη απφ ηελ εξγαζία, εθηφο εάλ ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ρξφλν επηινγήο ηνπ εξγνδφηε, θαζψο θαη ζηάζκεπζε απηνθηλήηνπ, πνπ δηαθνξεηηθά 

ζα πιεξσλφηαλ απφ ηνλ εξγαδφκελν, 

(ε) θξνληίδα γηα ηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ, 
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(ζ) πιεξσκέο πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ γίλνληαη απφ εξγνδφηεο ζε 

ζπκβνχιηα εξγαδνκέλσλ ή παξφκνηα ζψκαηα, 

(η) δάλεηα ζε εξγαδφκελνπο κε κεησκέλα επηηφθηα. Ζ αμία απηήο ηεο παξνρήο 

εθηηκάηαη σο ην πνζφ πνπ ν εξγαδφκελνο έπξεπε λα πιεξψζεη εάλ ην επηηφθην ήηαλ ην 

ηζρχνλ ζηελ αγνξά, κείνλ ην πνζφ ηνπ ηφθνπ πνπ πιεξψζεθε πξαγκαηηθά. 

Οη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο δελ πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ: 

(α) έμνδα απφ ηνπο εξγνδφηεο αλαγθαία γηα ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία, φπσο: 

• επηδφκαηα ή απνδεκηψζεηο ζε εξγαδνκέλνπο γηα ηαμίδηα, έμνδα κεηαθίλεζεο 

θαη αλαςπρήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

• έμνδα γηα παξνρή θηινμελίαο ζην ρψξν εξγαζίαο, ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ 

απαηηνχληαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο θαη πξνκήζεηα ελδπκάησλ εξγαζίαο 

πνπ θνξηνχληαη ζηελ εξγαζία, 

• ππεξεζίεο δηακνλήο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην λνηθνθπξηφ ηνπ εξγαδφκελνπ, γηα παξάδεηγκα 

θακπίλεο, θνηηψλεο, μελψλεο εξγαδνκέλσλ θαη παξαπήγκαηα, 

• εηδηθά γεχκαηα ή πνηά πνπ επηβάιινληαη απφ εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

• επηδφκαηα πνπ πιεξψλνληαη ζε εξγαδφκελνπο γηα ηελ αγνξά εξγαιείσλ, 

εμνπιηζκνχ ή εηδηθνχ ξνπρηζκνχ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ή ην 

ηκήκα εθείλν ησλ εκεξνκηζζίσλ ή ησλ κηζζψλ, ην νπνίν βάζεη ησλ 

ζπκβάζεσλ απαζρφιεζήο ηνπο, νη εξγαδφκελνη ππνρξεψλνληαη λα 

αθηεξψλνπλ ζε ηέηνηεο αγνξέο, 

(β) θνηλσληθέο παξνρέο εξγνδνηψλ ζε ρξήκα ή ζε είδνο (ινγαξηαζκνί 2.2.3 θαη 2.2.4). 

 

[2.1.9] Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο. 

Οη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αθνξνχλ θνηλσληθέο εηζθνξέο πνπ πιεξψλνληαη απφ ηνπο 

εξγνδφηεο ζε ζρήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα εμαζθάιηζε θνηλσληθψλ παξνρψλ 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. 

 

[2.2] ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ 

Οη θνηλσληθέο παξνρέο αθνξνχλ κεηαβηβάζεηο ζε λνηθνθπξηά, ζε είδνο ή ζε ρξήκα, 

πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζή ηνπο απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ βάξνο 

θηλδχλσλ ή αλαγθψλ, νη νπνίεο γίλνληαη κέζσ ζπιινγηθά νξγαλσκέλσλ ζρεκάησλ, ή 

εθηφο ηέηνησλ ζρεκάησλ, απφ νληφηεηεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη κε 
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θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Οη ελ ιφγσ κεηαβηβάζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ 

πιεξσκέο απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε ζε παξαγσγνχο νη νπνίνη ελ ζπλερεία παξέρνπλ 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζε λνηθνθπξηά ζηα πιαίζηα θνηλσληθνχ θηλδχλνπ ή 

αλαγθψλ. 

Οη θίλδπλνη ή νη αλάγθεο πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζνπλ θνηλσληθέο παξνρέο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

(α) αζζέλεηα 

(β) αλαπεξία, αληθαλφηεηα 

(γ) εξγαηηθφ αηχρεκα ή αζζέλεηα 

(δ) γήξαο 

(ε) δψληα πξνζηαηεπφκελα κέιε 

(ζη) κεηξφηεηα 

(δ) νηθνγέλεηα 

(ε) πξνψζεζε απαζρφιεζεο 

(ζ) αλεξγία 

(η) ζηέγαζε 

(θ) εθπαίδεπζε 

(ι) γεληθή αλέρεηα-έλδεηα 

ηελ πεξίπησζε ζηέγαζεο, πιεξσκέο πνπ γίλνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο ζε 

ελνηθηαζηέο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην ελνίθηφ ηνπο, είλαη θνηλσληθέο παξνρέο, κε 

εμαίξεζε ηηο εηδηθέο παξνρέο πνπ πιεξψλνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο κε ηελ ηδηφηεηά 

ηνπο σο εξγνδφηεο. 

Οη θνηλσληθέο παξνρέο πεξηιακβάλνπλ: 

(α) ηξέρνπζεο θαη εθάπαμ κεηαβηβάζεηο απφ ζρήκαηα πνπ ιακβάλνπλ εηζθνξέο, 

θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ή κεγάινπο ηνκείο ηεο θαη επηβάιινληαη θαη 

ειέγρνληαη απφ κνλάδεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο), 

(β) ηξέρνπζεο θαη εθάπαμ κεηαβηβάζεηο απφ ζρήκαηα πνπ νξγαλψλνληαη απφ 

δεκφζηεο αξρέο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο εξγνδφηεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπο, πξψελ εξγαδνκέλσλ ηνπο ή εμαξηψκελσλ κειψλ (άιια ζρήκαηα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απαζρφιεζε). Οη εηζθνξέο κπνξεί λα δίδνληαη απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη/ή ηνπο εξγνδφηεο, θαζψο επίζεο θαη απφ απηναπαζρνινχκελα 

πξφζσπα, 
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(γ) ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο απφ θπβεξλεηηθέο κνλάδεο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ πξνεγνχκελεο πιεξσκέο εηζθνξψλ θαη νη 

νπνίεο γεληθά ζπλδένληαη κε εθηίκεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Σέηνηεο 

κεηαβηβάζεηο ηαμηλνκνχληαη σο «θνηλσληθή πξφλνηα». 

Πξνθεηκέλνπ κηα εμαηνκηθεπκέλε αζθάιηζε λα αληηκεησπηζζεί σο ηκήκα ηνπ 

ζρήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηα ελδερφκελα ή νη πεξηζηάζεηο έλαληη ησλ νπνίσλ 

νη ζπκκεηέρνληεο είλαη αζθαιηζκέλνη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο αλσηέξσ 

θηλδχλνπο ή αλάγθεο θαη επηπξφζζεηα, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο: 

(α) ε ζπκκεηνρή ζην ζρήκα είλαη ππνρξεσηηθή είηε απφ λφκν είηε βάζεη ησλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ απαζρφιεζεο εξγαδνκέλνπ ή νκάδαο εξγαδνκέλσλ, 

(β) ην ζρήκα είλαη ζπιινγηθφ θαη ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο θαζνξηζκέλεο νκάδαο 

εξγαδνκέλσλ, ππαιιήισλ, απηναπαζρνινχκελσλ, ή κε απαζρνινχκελσλ, ηεο ζπκ- 

κεηνρήο πεξηνξηδφκελεο ζηα κέιε απηήο ηεο νκάδαο, 

(γ) ν εξγνδφηεο εηζθέξεη ζην ζρήκα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγαδνκέλνπ, είηε ν 

εξγαδφκελνο ζπλεηζθέξεη είηε φρη. 

 

 

[2.2.1] Παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξήκα.  

Αθνξνχλ παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ πιεξψλνληαη ζε ρξήκα πξνο 

λνηθνθπξηά απφ ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

[2.2.2] Παξνρέο θνηλσληθέο αζθάιηζεο ζε είδνο. 

Σππηθά πεξηιακβάλνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ απνθηψληαη απφ ηελ αγνξά γηα 

ινγαξηαζκφ λνηθνθπξηψλ θαη παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απνδεκηψζεηο θφζηνπο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνληαη απφ λνηθνθπξηά ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηνπ ζρήκαηνο. Σππηθέο πεξηπηψζεηο ηέηνησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ηαηξηθέο ή 

νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, δηακνλή ζε λνζνθνκείν, γπα- 

ιηά θαη θαθνί επαθήο φξαζεο, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, θξνληίδα ζην ζπίηη θαη 

παξφκνηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

 

[2.2.3] Κνηλσληθέο παξνρέο εξγνδνηψλ ζε ρξήκα.  
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Αθνξνχλ παξνρέο πνπ πιεξψλνληαη απφ εξγνδφηεο ζηα πιαίζηα άιισλ ζρεκάησλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απαζρφιεζε. Οη παξνρέο άιισλ ζρεκάησλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απαζρφιεζε είλαη θνηλσληθέο παξνρέο ζε 

ρξήκα πνπ πιεξψλνληαη απφ ζρήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ δηνηθνχληαη 

θαηεπζείαλ απφ ηνπο εξγνδφηεο, γηα ηνπο ζπλεηζθέξνληεο ζηα ζρήκαηα, ηα 

εμαξηψκελα κέιε ηνπο θαη ηα επηδψληα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο. 

ηηο θνηλσληθέο παξνρέο εξγνδνηψλ ζε ρξήκα, ηππηθά πεξηιακβάλνληαη: 

(α) ηαθηηθέο πιεξσκέο θαλνληθψλ ή κεησκέλσλ εκεξνκηζζίσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πεξηφδσλ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία σο απνηέιεζκα αζζέλεηαο, αηπρήκαηνο, 

κεηξφηεηαο θ.ιπ. 

(β) πιεξσκή επηδνκάησλ νηθνγέλεηαο, εθπαίδεπζεο ή άιισλ επηδνκάησλ αλαθνξηθά 

κε εμαξηψκελα κέιε, 

(γ) πιεξσκή ζπληάμεσλ ζε πξψελ εξγαδνκέλνπο ή ζε επηδψληα πξνζηαηεπφκελα 

κέιε απηψλ, πιεξσκή απνδεκηψζεσλ απφιπζεο ζε εξγαδνκέλνπο ή ηνπο επηδψληεο 

ηνπο ζε πεξίπησζε πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ, αληθαλφηεηαο, ζαλάηνπ απφ αηχρεκα 

θ.ιπ., εθφζνλ ζπλδένληαη κε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, 

(δ) γεληθέο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, (ε) αλάξξσζε θαη γεξνθνκεία. 

 

[2.2.4] Κνηλσληθέο παξνρέο εξγνδνηψλ ζε είδνο. 

Πεξηιακβάλνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ απνθηψληαη απφ ηελ αγνξά γηα ινγαξηαζκφ 

ησλ λνηθνθπξηψλ θαη παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απνδεκηψζεηο ηνπ θφζηνπο αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνληαη απφ λνηθνθπξηά βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ ζρήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ δηνηθείηαη θαηεπζείαλ απφ ηνλ εξγνδφηε. Σππηθέο 

πεξηπηψζεηο ηέηνησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ηαηξηθέο θαη νδνληηαηξηθέο 

ζεξαπείεο, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, παξακνλή ζε λνζνθνκείν, γπαιηά θαη θαθνί 

επαθήο φξαζεο, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, θξνληίδα ζην ζπίηη θαη παξφκνηα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο. 

 

[2.2.5] Παξνρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε ρξήκα. 

Αθνξνχλ ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο πνπ πιεξψλνληαη ζε λνηθνθπξηά απφ δεκφζηεο 

νληφηεηεο ή κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ίδησλ αλαγθψλ 

πνπ θαιχπηνπλ νη παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αιιά νη νπνίεο δελ γίλνληαη απφ 
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ζρήκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ απαηηεί ζπκκεηνρή ζπλήζσο κε ηε κνξθή 

θνηλσληθψλ εηζθνξψλ. πλεπψο, απηέο δελ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ 

πνπ πιεξψλνληαη απφ νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Οη παξνρέο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο ζε ρξήκα, κπνξεί λα πιεξψλνληαη ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

(α) δελ ππάξρνπλ ζρήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ελ ιφγσ 

πεξηπηψζεηο, 

(β) αθφκα θαη αλ πθίζηαληαη ζρήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηα ελ ιφγσ λνηθνθπξηά 

δελ ζπκκεηέρνπλ θαη δελ είλαη επηιέμηκα γηα παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

(γ) νη παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζεσξνχληαη φηη είλαη αλεπαξθείο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ελ ιφγσ αλαγθψλ, νπφηε νη παξνρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο πιεξψλνληαη 

επηπξφζζεηα, 

(δ) ε θαηαβνιή γίλεηαη σο δήηεκα γεληθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Σέηνηεο παξνρέο δελ πεξηιακβάλνπλ ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο πνπ πιεξψλνληαη γηα 

θάιπςε γεγνλφησλ ή πεξηζηάζεσλ πνπ ζπλήζσο δελ θαιχπηνληαη απφ ζρήκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (π.ρ. κεηαβηβάζεηο πνπ γίλνληαη γηα θάιπςε θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, πνπ θαηαγξάθνληαη σο ινηπέο ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο ή σο 

θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο). 

 

[2.2.6] Παξνρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε είδνο. 

 Αθνξνχλ αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ απνθηψληαη κε αγνξά γηα ινγαξηαζκφ 

λνηθνθπξηψλ, θαζψο θαη παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απνδεκηψζεηο θφζηνπο αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνληαη απφ λνηθνθπξηά ζηα πιαίζηα πνιηηηθήο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο. 

 

[2.3] ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ  

Οη κεηαβηβάζεηο είλαη ζπλαιιαγέο θαηά ηηο νπνίεο νληφηεηα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

παξέρεη αγαζφ, ππεξεζία ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε άιιε νληφηεηα, ρσξίο λα ιάβεη 

απφ απηή νπνηνδήπνηε αγαζφ, ππεξεζία ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, σο άκεζν 

αληάιιαγκα. Απηφ ην είδνο ζπλαιιαγήο είλαη επίζεο αλαθεξφκελν σο «κε 

αληαπνδνηηθή» ζπλαιιαγή. Μεηαβηβάζεηο κπνξεί επίζεο λα πξνθχπηνπλ φηαλ ην 

πνζφ πνπ παξέρεηαη σο αληάιιαγκα γηα έλα ζηνηρείν δελ είλαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθφ 

ή είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ηελ αμία ηνπ. 
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Οη κεηαβηβάζεηο ζε είδνο αθνξoχλ αγαζφ ή ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ρσξίο ρξέσζε ή 

ηελ αιιαγή ηδηνθηεζίαο ππάξρνληνο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ρσξίο λα ιεθζεί νπνηαδήπνηε αλάινγε αμία σο αληάιιαγκα. Αγαζά θαη ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε, ηαμηλνκνχληαη σο ηξέρνπζεο επηρνξεγήζεηο. Με 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε 

ηαμηλνκνχληαη σο επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ. Οη κεηαβηβάζεηο ζε είδνο επηκεηξψληαη 

ζε ηξέρνπζεο αγνξαίεο ηηκέο. Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκεο αγνξαίεο ηηκέο, ε αμία 

πεξηιακβάλεη κφλν ηα θφζηε πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ηελ παξνρή ησλ πφξσλ ή ηα πνζά 

ηα νπνία ζα ιακβάλνληαλ εάλ νη πφξνη πσινχληαλ, φπνην απφ ηα δχν είλαη δηαζέζηκν. 

Κεθαιαηαθή κεηαβίβαζε ζε είδνο αθνξά αλαγθαζηηθά ηελ κεηαβνιή ηεο ηδηνθηεζίαο 

ελφο αγαζνχ πνπ πξνεγνπκέλσο θαηαρσξείην απφ ηνλ δσξεηή σο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δσξεηήο θαη απνδέθηεο κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ηελ 

αμία ηνπ κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εληειψο δηαθνξεηηθά. Γηα 

λα δηαηεξείηαη ε ζπλέπεηα, ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε επηκέηξεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ δσξεηή. 

 

 

 

[2.3.1] Σξέρνπζεο εγρψξηεο κεηαβηβάζεηο. 

 Δίλαη νη κεηαβηβάζεηο ζε εγρψξηεο νληφηεηεο, φπσο άιιεο νληφηεηεο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο, δεκφζηεο εηαηξείεο, εγρψξηα ηδξχκαηα, ηδησηηθέο νληφηεηεο θαη 

λνηθνθπξηά, πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή πνπ πξννξίδνληαη λα 

θαιχπηνπλ ηξέρνπζεο δαπάλεο ηνπ απνδέθηε. 

 

[2.3.2] Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο πξνο νξγαληζκνχο θαη θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ.  

Δίλαη νη ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο πνπ πιεξψλνληαη απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε θάζε 

θξάηνπο - κέινπο ζε νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ζε άιια 

θξάηε-κέιε. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαηαγξάθεηαη ν ηξίηνο ίδηνο πφξνο ηεο Δ.Δ. πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ ΦΠΑ θαη ν ηέηαξηνο ίδηνο πφξνο ηεο Δ.Δ. πνπ βαζίδεηαη ζην 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Δηζφδεκα, πνπ είλαη εηζθνξέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο. Ο ινγαξηαζκφο απηφο θαιχπηεη επίζεο δηάθνξεο κε 
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θνξνινγηθέο ζπλεηζθνξέο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζε νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 

[2.3.3] Σξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο ζε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Δδψ πεξηιακβάλνληαη φιεο ηηο κεηαβηβάζεηο ζε ρξήκα ή ζε είδνο κεηαμχ ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο θαη θπβεξλήζεσλ ή δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηνλ ππφινηπν θφζκν (πιελ 

Δ.Δ.), εθηφο επηρνξεγήζεσλ επελδχζεσλ θαη άιισλ θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ. 

Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη: 

(α) ηηο ζπλεηζθνξέο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο (εμαηξνπκέλσλ 

θφξσλ πνπ πιεξψλνληαη απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε ζε ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο ησλ 

νπνίσλ είλαη κέινο), 

(β) ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο κεηαμχ θξαηψλ, είηε ζε ρξήκα (π.ρ. πιεξσκέο πνπ 

απνζθνπνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ειιείκκαηα πξνυπνινγηζκνχ μέλσλ ρσξψλ ή 

ππεξπφληησλ εδαθψλ) είηε ζε είδνο (π.ρ. δψξα ή θαγεηφ, ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, 

επείγνπζα βνήζεηα κεηά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο κε ηε κνξθή θαγεηνχ, ξνπρηζκνχ, 

θαξκάθσλ θ.ιπ.), 

(γ) κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα πνπ πιεξψλνληαη απφ ηελ γεληθή θπβέξλεζε ζε 

ζπκβνχινπο ή εηδηθνχο γηα ηερληθή βνήζεηα πνπ δηαηίζεληαη ζε αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο, 

(δ) κεηαβηβάζεηο απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηε ρψξα, δεδνκέλνπ φηη νη κνλάδεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο θάηνηθνη ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο. 

 

[2.3.4] θαη [2.3.6] Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ.  

Αθνξνχλ θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο ζε ρξήκα ή ζε είδνο πνπ πιεξψλνληαη απφ 

νληφηεηεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε φινπ ή κέξνπο ηνπ θφζηνπο 

πνπ αλαιήθζεθε απφ νληφηεηα γηα ηελ απφθηεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη 

επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ ζε είδνο αθνξνχλ κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

φπσο εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ, κεραλνινγηθφο θαη άιινο εμνπιηζκφο. Οη 

επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηφζν πιεξσκέο εθάπαμ ζπλνιηθψλ πνζψλ 

ζρεδηαζκέλεο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ίδηαο πεξηφδνπ φζν θαη πιεξσκέο ζε δφζεηο αλαθνξηθά κε ην ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ 

πνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπ. 
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Δπηρνξεγήζεηο πνπ ιήθζεθαλ απφ νληφηεηα γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο ηφθνπ πνπ 

ζπλδέεηαη κε απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εμαηξνχληαη απφ ηηο επηρνξεγήζεηο 

επελδχζεσλ θαη θαηαρσξνχληαη σο ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο. Παξφια απηά, φηαλ ε 

επηρνξήγεζε εμππεξεηεί δηπιφ ζθνπφ, δειαδή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πιεξσκήο 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξένπο θαη ηεο πιεξσκήο ηνπ ηφθνπ ζην δαλεηζζέλ θεθάιαην, θαη δελ 

είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηνχλ απηά ηα δχν ζπζηαηηθά, ην ζχλνιν ηεο επηρνξήγεζεο 

αληηκεησπίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο σο επηρνξήγεζε επελδχζεσλ. Μεηαβηβάζεηο 

πνπ πξννξίδνληαη γηα δηάθνξνπο απξνζδηφξηζηνπο ζθνπνχο θαηαρσξνχληαη σο 

ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο αθφκα θαη εάλ κεξηθψο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε 

απφθηεζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

[2.3.9] Λνηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο. 

Αθνξνχλ κεηαβηβάζεηο, άιιεο εθηφο επηρνξεγήζεσλ επελδχζεσλ, ζηηο νπνίεο ε 

ηδηνθηεζία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (εθηφο κεηξεηψλ ή απνζεκάησλ), αιιάδεη 

απφ έλα κέξνο ζε άιιν, ή ε νπνία δεζκεχεη έλα ή δχν κέξε γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ 

δηάζεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (εθηφο κεηξεηψλ ή απνζεκάησλ), ή φπνπ κηα 

ππνρξέσζε, ραξίδεηαη απφ ηνλ πηζησηή. Μηα θεθαιαηαθή κεηαβίβαζε θαηαιήγεη ζε 

ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν κεξψλ ηεο 

ζπλαιιαγήο. Οη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο ηππηθά είλαη κεγάιεο θαη κε ζπρλέο, ρσξίο 

φκσο απηφ λα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ηαμηλφκεζε κηαο κεηαβίβαζεο σο 

θεθαιαηαθήο. 

Οη ινηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο πεξηιακβάλνπλ, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε 

απηέο, ηηο θαησηέξσ ζπλαιιαγέο: 

(α) πιεξσκέο πνπ πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ ηα θφζηε αγαζψλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ 

ή ππέζηεζαλ δεκίεο απφ έθηαθηα γεγνλφηα (θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.ιπ.), 

(β) κεηαβηβάζεηο κεηαμχ νληνηήησλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ 

δεκίεο πνπ ζσξεχηεθαλ επί αξθεηά έηε, ή έθηαθηεο δεκίεο απφ αηηίεο εθηφο ειέγρνπ 

ηεο νληφηεηαο, 

(γ) θιεξνδνηήκαηα, κεγάια δψξα θαη δσξεέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θιεξνδνηεκάησλ ή 

κεγάισλ δψξσλ ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Παξαδείγκαηα δψξσλ ζε κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο είλαη δψξα ζε παλεπηζηήκηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

θφζηνπο αλέγεξζεο λέσλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ, βηβιηνζεθψλ, εξγαζηεξίσλ, θ.ιπ., 
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(δ) πιεξσκέο γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ νη νπνίεο απαιιάζζνπλ ππεξήκεξνπο 

νθεηιέηεο απφ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο, 

(ε) ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγή αθχξσζεο ρξεψλ κε ζπκθσλία κεηαμχ 

νληνηήησλ. Σέηνηεο αθπξψζεηο κε ακνηβαία ζπκθσλία αληηκεησπίδνληαη σο 

θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ πηζησηή ζηνλ ρξεψζηε ίζεο αμίαο κε ην 

αλεμφθιεην ρξένο θαηά ην ρξφλν ηεο αθχξσζεο. Οκνίσο, ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηε ζπλαιιαγή αλάιεςεο ρξένπο θαη άιισλ παξφκνησλ ζπλαιιαγψλ (φπσο ε 

αλαδηάξζξσζε ρξένπο φπνπ κέξνο ρξένπο δηαγξάθεηαη ή κεηαβηβάδεηαη), εληάζζεηαη 

ζηηο ινηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο. 

(ζη) έθηαθηεο πιεξσκέο ζε νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ γίλνληαη απφ 

εξγνδφηεο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο), ή απφ ηελ θπβέξλεζε (σο 

κέξνο ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο) ζην βαζκφ πνπ ηέηνηεο πιεξσκέο είλαη 

ζρεδηαζκέλεο λα απμάλνπλ ηα αλαινγηζηηθά απνζέκαηα απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. 

 

[2.4] ΑΓΟΡΔ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αθνξνχλ εηζξνέο πνπ αλαιψλνληαη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, εμαηξνπκέλσλ ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε 

αλάισζε ησλ νπνίσλ, θαηαρσξείηαη σο αλάισζε παγίνπ θεθαιαίνπ, κέζσ ησλ 

απνζβέζεσλ. 

Σα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο είηε κεηαζρεκαηίδνληαη είηε αλαιψλνληαη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη πεξηιακβάλνπλ: 

(α) αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εηζξνέο ζηελ παξαγσγή, γηα 

παξάδεηγκα αγνξέο, πξνψζεζε, ινγηζηηθέο ππεξεζίεο, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, 

κεηαθνξέο, απνζήθεπζε, ζπληήξεζε, αζθάιεηα θ.ιπ., 

(β) ελνίθηα παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, π.ρ. ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

κεραλεκάησλ, νρεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ, 

(γ) ζηνηρεία πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (πάγην 

ελεξγεηηθφ), φπσο: 

• θζελά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θνηλέο ιεηηνπξγίεο, φπσο κηθξά 

εξγαιεία ρεηξφο, θαη κηθξέο ζπζθεπέο φπσο ππνινγηζηέο ηζέπεο. Όιεο νη 

δαπάλεο γηα ηέηνηα δηαξθή αγαζά θαηαρσξνχληαη σο αγνξέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, 
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• ε ζπλήζεο ζπληήξεζε θαη επηζθεπή παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή, 

• ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, έξεπλα αγνξάο θαη παξφκνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αγνξάδνληαη απφ εμσηεξηθφ πξνκεζεπηή, 

• δαπάλεο εξγαδνκέλσλ, πνπ απνδεκηψλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε, γηα ζηνηρεία 

αλαγθαία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ εξγνδφηε, φπσο ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο γηα 

αγνξά γηα ίδην ινγαξηαζκφ εξγαιείσλ ή ελδπκάησλ αζθάιεηαο, 

(δ) δαπάλεο εξγνδνηψλ γηα δηθφ ηνπο φθεινο θαζψο επίζεο θαη γηα φθεινο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο, επεηδή είλαη αλαγθαία ζηελ παξαγσγή. Παξαδείγκαηα είλαη: 

• απνδεκίσζε εξγαδνκέλσλ γηα έμνδα ηαμηδηψλ, απνρσξηζκνχ, κεηαθίλεζεο 

θαη δηαζθέδαζεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

• δαπάλεο γηα παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, ηαηξηθέο εμεηάζεηο 

πνπ απαηηνχληαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο θαη πξνκήζεηα ξνπρηζκνχ πνπ 

θνξηέηαη ζηελ εξγαζία, 

• ππεξεζίεο δηακνλήο ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα λνηθνθπξηά ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα 

θακπίλεο, θνηηψλεο, μελψλεο εξγαδνκέλσλ θαη παξαπήγκαηα, 

• εηδηθά γεχκαηα ή πνηά πνπ επηβάιινληαη απφ εηδηθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, 

• επηδφκαηα πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ αγνξά εξγαιείσλ, 

εμνπιηζκνχ ή εηδηθνχ ξνπρηζκνχ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ή 

εθείλν ην ηκήκα ησλ εκεξνκηζζίσλ ή ηνπ κηζζνχ ηνπο ην νπνίν βάζεη 

ζπκβάζεσλ απαζρφιεζεο, νη εξγαδφκελνη απαηηείηαη λα αθηεξψλνπλ ζε 

ηέηνηεο αγνξέο. 

Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ δελ πεξηιακβάλνπλ: 

(α) ζηνηρεία πνπ αληηκεησπίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα: 

• ηηκαιθή, 

• κεηαιιεπηηθέο έξεπλεο, 

• ζεκαληηθέο βειηηψζεηο πέξαλ απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα δηαηήξεζε παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, φπσο αλαθαίληζε, 

αλαθαηαζθεπή ή κεγέζπλζε, 

• άκεζε αγνξά ινγηζκηθνχ, ή παξαγσγή γηα ίδην ινγαξηαζκφ, 

• νπιηζκφ θαη εμνπιηζκφ ρξήζεο ηνπ, 



                                                                                  125 

 

(β) δαπάλε απφ εξγνδφηεο πνπ αληηκεησπίδεηαη σο εκεξνκίζζηα θαη κηζζνί ζε είδνο, 

(γ) πιεξσκέο γηα άδεηεο ρξήζεο θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ.γεο) πνπ αληηκεησπίδνληαη σο 

ελνίθηα θπζηθψλ πφξσλ. 

 

[2.4.1] Αγνξέο αγαζψλ.  

Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο αγνξέο δηαθφξσλ πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ, φπσο 

θαξκαθεπηηθά πιηθά, πιηθά θαζαξηφηεηαο, θαχζηκα, θ.ιπ. 

 

[2.4.2] Ακνηβέο γηα ππεξεζίεο. 

Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πιεξσκέο γηα ηελ ιήςε ππεξεζηψλ, φπσο ππεξεζίεο 

κεηαθνξάο, επηθνηλσλίεο, ελέξγεηα θ.ιπ. 

 

[2.4.3] Πξνκήζεηεο.  

Πιεξσκέο γηα ακνηβέο, πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο γηα 

εθηέιεζε εξγαζίαο. 

 

[2.4.4] Μηζζψκαηα.  

Σα κηζζψκαηα είλαη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη βάζεη ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο γηα ρξήζε 

παγίνπ ζηνηρείνπ πνπ αλήθεη ζε άιιε κνλάδα. 

Πεξηιακβάλνπλ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

[2.4.4.01] Μηζζψκαηα θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ. 

[2.4.4.02] Μηζζψκαηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

[2.4.4.03] Μηζζψκαηα νρεκάησλ. 

[2.4.4.04] Μηζζψκαηα νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. 

[2.4.4.05] Άδεηεο ρξήζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

[2.4.4.09] Λνηπά κηζζψκαηα. 

Ζ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλεη πιεξσκέο γηα ηελ κίζζσζε θπζηθψλ πφξσλ, 

φπσο ελνίθηα γεο, ελνίθηα πφξσλ ππεδάθνπο, θ.ιπ. Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο 

θαηαρσξνχληαη σο «Δλνίθηα θπζηθψλ πφξσλ» (Λνγαξηαζκφο 2.7.3) 

 

[2.5] ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ.  
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Αθνξνχλ ηξέρνπζεο ρσξίο αληαπφδνζε πιεξσκέο ηηο νπνίεο ε γεληθή θπβέξλεζε 

θάλεη πξνο εγρψξηνπο παξαγσγνχο. Σα θαησηέξσ είλαη παξαδείγκαηα ζθνπψλ γηα 

ηνπο νπνίνπο δίδνληαη επηδνηήζεηο: 

(α) επεξεαζκφο ησλ επηπέδσλ παξαγσγήο, 

(β) επεξεαζκφο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ, ή 

(γ) επεξεαζκφο ηεο απνδεκίσζεο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. 

Οη παξαγσγνί πνπ εληάζζνληαη ζηε γεληθή θπβέξλεζε κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

επηδνηήζεηο κφλν εάλ νη πιεξσκέο εμαξηψληαη απφ γεληθνχο θαλνληζκνχο πνπ 

εθαξκφδνληαη ηφζν ζηνπο δεκφζηνπο φζν θαη ζηνπο ηδηψηεο παξαγσγνχο. 

 

[2.5.1] Δπηδνηήζεηο πξντφλησλ. 

Δπηδνηήζεηο επί πξντφλησλ είλαη επηδνηήζεηο πνπ πιεξψλνληαη αλά κνλάδα αγαζνχ ή 

ππεξεζίαο πνπ παξάγεηαη ή εηζάγεηαη. Σα πνζά επηδνηήζεσλ επί πξντφλησλ κπνξνχλ 

λα εμαηνκηθεχνληαη κε ηνπο θαησηέξσ ηξφπνπο: 

(α) ζπγθεθξηκέλν πνζφ ρξεκάησλ αλά κνλάδα πνζφηεηαο αγαζνχ ή ππεξεζίαο, 

(β) ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηεο ηηκήο αλά κνλάδα, 

(γ) ε δηαθνξά κεηαμχ ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο ζηφρνπ θαη ηεο αγνξαίαο ηηκήο πνπ 

πιεξψλεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή. 

Ζ επηδφηεζε πξντφληνο ζπλήζσο είλαη πιεξσηέα φηαλ ην αγαζφ παξάγεηαη, πσιείηαη 

ή εηζάγεηαη, αιιά κπνξεί επίζεο λα είλαη πιεξσηέα ζε άιιεο πεξηζηάζεηο, φπσο φηαλ 

ην αγαζφ κεηαβηβάδεηαη, ελνηθηάδεηαη, δηαλέκεηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ίδηα 

θαηαλάισζε ή γηα ζρεκαηηζκφ ηδίνπ θεθαιαίνπ. 

 

[2.5.2] Eπηδνηήζεηο ζηελ παξαγσγή. 

Οη επηδνηήζεηο ζηελ παξαγσγή αθνξνχλ επηδνηήζεηο, εθηφο επηδνηήζεσλ πξντφλησλ, 

ηηο νπνίεο νη εγρψξηνη παξαγσγνί κπνξεί λα ιάβνπλ σο απνηέιεζκα ηεο εκπινθήο 

ηνπο ζηελ παξαγσγή. Οη επηδνηήζεηο παξαγσγήο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 

παξαδείγκαηα: 

(α) επηδνηήζεηο κηζζνδνζίαο ή πξνζσπηθνχ, φπσο επηδνηήζεηο πνπ πιεξψλνληαη επί 

ηεο ζπλνιηθήο κηζζνδνζίαο ή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα παξάδεηγκα 

επηδνηήζεηο πνπ πιεξψλνληαη γηα ηδηαίηεξνπο ηχπνπο πξνζψπσλ φπσο θπζηθά 

κεηνλεθηνχληα άηνκα πνπ είλαη άλεξγα γηα κεγάιεο πεξηφδνπο ή επί ηνπ θφζηνπο 

ζρεκάησλ εθπαίδεπζεο πνπ νξγαλψλνληαη ή ρξεκαηνδνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο, 
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(β) επηδνηήζεηο γηα κείσζε ξχπαλζεο: αθνξνχλ ηξέρνπζεο επηδνηήζεηο πνπ 

πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο πξφζζεησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηε κείσζε ή εμάιεηςε ηεο απφξξηςεο ξχπσλ ζην 

πεξηβάιινλ, 

(γ) επηρνξεγήζεηο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηφθνπο πνπ δίδνληαη ζε εγρψξηνπο 

παξαγσγνχο, αθφκα θαη εάλ πξννξίδνληαη λα ελζαξξχλνπλ ην ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ. 

Όηαλ ε επηρνξήγεζε ππεξεηεί ην δηπιφ ζθνπφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηφζν ηεο 

πιεξσκήο ηνπ ρξένπο φζν θαη ηεο πιεξσκήο ησλ ηφθσλ επί απηνχ θαη δελ είλαη 

δπλαηφ λα γίλεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζπζηαηηθψλ, ην ζχλνιν ηεο 

επηρνξήγεζεο αληηκεησπίδεηαη σο επηρνξήγεζε επελδχζεσλ. Δπηρνξεγήζεηο γηα 

αλαθνχθηζε απφ ηνπο ηφθνπο ζρεδηαζκέλεο λα ειαθξχλνπλ ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ 

παξαγσγψλ. Καηαγξάθνληαη σο επηδνηήζεηο πξνο ηνπο παξαγσγνχο πνπ 

επσθεινχληαη απφ απηέο, αθφκα θαη εάλ ε δηαθνξά ζηνπο ηφθνπο πιεξψλεηαη 

θαηεπζείαλ απφ ηελ γεληθή θπβέξλεζε ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έδσζε ην δάλεην. 

Γελ αληηκεησπίδνληαη σο επηδνηήζεηο νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

(α) ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε ζε λνηθνθπξηά κε ηελ ηδηφηεηά 

ηνπο σο θαηαλαισηέο. Απηέο αληηκεησπίδνληαη είηε σο θνηλσληθέο παξνρέο είηε σο 

δηάθνξεο ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο, 

(β) ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κε 

ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο παξαγσγψλ, εθηφο εάλ απηέο νη πιεξσκέο εμαξηψληαη απφ 

γεληθνχο θαλνληζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη ηφζν ζηνπο δεκφζηνπο φζν θαη ζηνπο 

ηδηψηεο παξαγσγνχο, 

(γ) επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ, 

(δ) έθηαθηεο πιεξσκέο ζε νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζην βαζκφ πνπ 

ηέηνηεο πιεξσκέο είλαη ζρεδηαζκέλεο λα απμήζνπλ ηα αλαινγηζηηθά απνζέκαηα 

απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. Σέηνηεο πιεξσκέο θαηαρσξνχληαη σο ινηπέο θεθαιαηαθέο 

κεηαβηβάζεηο, 

(ε) κεηαβηβάζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε ζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

εηαηξείεο κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ ζσξεπκέλεο δεκίεο αξθεηψλ εηψλ, ή έθηαθηεο δεκηέο 

πνπ νθείινληαη ζε παξάγνληεο εθηφο ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο 

θαηαρσξνχληαη σο άιιεο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο, 

(ζη) αθχξσζε ρξένπο πνπ παξαγσγνί νθείινπλ ζηελ γεληθή θπβέξλεζε (πνπ 

πξνθχπηνπλ, γηα παξάδεηγκα, απφ δάλεηα πξνθαηαβιεηέα απφ θνξέα ηεο γεληθήο 
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θπβέξλεζεο ζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε ε νπνία έρεη ζσξεχζεη εκπνξηθέο 

δεκίεο γηα αξθεηά έηε). Σέηνηεο ζπλαιιαγέο αληηκεησπίδνληαη σο ινηπέο θεθαιαηαθέο 

κεηαβηβάζεηο. 

(δ) πιεξσκέο πνπ γίλνληαη απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε γηα θζνξέο θεθαιαηνπρηθψλ 

αγαζψλ σο απνηέιεζκα εζληθήο θαηαζηξνθήο ή άιισλ εθηάθησλ γεγνλφησλ. Απηέο 

θαηαρσξνχληαη σο ινηπέο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο,  

(ε) κεηνρέο θαη άιινη ηίηινη θαζαξήο ζέζεο ζε εηαηξείεο πνπ αγνξάδνληαη απφ ηε 

γεληθή θπβέξλεζε, 

(ζ) πιεξσκέο πνπ γίλνληαη απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε ζε παξαγσγνχο ηεο αγνξάο γηα 

θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απηνί νη παξαγσγνί 

αγνξάο παξέρνπλ θαηεπζείαλ θαη εμαηνκηθεπκέλα ζε λνηθνθπξηά ζηα πιαίζηα 

θνηλσληθψλ θηλδχλσλ ή αλαγθψλ. Οη πιεξσκέο απηέο αληηκεησπίδνληαη σο 

θνηλσληθέο παξνρέο. 

 

[2.6] ΣΟΚΟΗ.  

Σφθνη πξνθχπηνπλ απφ ηηο αθφινπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο: 

(α) θαηαζέζεηο, 

(β) ρξεσζηηθνί ηίηινη, 

(γ) δάλεηα, 

(δ) ινηπέο ππνρξεψζεηο, 

Δηζφδεκα απφ θαηνρή θαη θαηαλνκέο εηδηθψλ ηξαβερηηθψλ δηθαησκάησλ θαη απφ κε 

θαηαλεκεζέληεο ινγαξηαζκνχο ρξπζνχ, αληηκεησπίδεηαη σο ηφθνο. Πιεξσκή πνπ 

πξνθχπηεη απφ νπνηνδήπνηε είδνο ζπκβνιαίνπ αληαιιαγήο (swap) θαηαρσξείηαη σο 

ζπλαιιαγή ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα θαη φρη σο ηφθνο. 

 

[2.7] ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ.  

Οη ινηπέο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο θφξνπο, ηηο δηαλνκέο θεξδψλ, ηα ελνίθηα 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηα πξφζηηκα. 

 

[2.7.1] Φφξνη.  

Αθνξά πιεξσηένπο θφξνπο απφ νληφηεηεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

 

[2.7.2] Γηαλνκέο θεξδψλ.  
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Πεξηιακβάλεη δηαλνκή θεξδψλ (κεξίζκαηα ή κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή). 

 

[2.7.3] Δλνίθηα θπζηθψλ πφξσλ.  

Πεξηιακβάλεη πιεξσκέο γηα ηελ κίζζσζε θπζηθψλ πφξσλ φπσο ελνίθηα γεο, ελνίθηα 

πφξσλ ππεδάθνπο, ακνηβέο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο, θ.ιπ. 

 

 

[2.7.4] Πξφζηηκα.  

Δίλαη ππνρξεσηηθέο πιεξσκέο ζε άιιεο νληφηεηεο πνπ επηβάιινληαη απφ δηθαζηήξηα, 

ινηπέο θξαηηθέο αξρέο, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ινηπνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

 

[2.8] ΑΠΟΒΔΔΗ  

Αθνξά ηηο απνζβέζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

[2.9] ΠΗΣΧΔΗ ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ. 

Αθνξά πηζηψζεηο πνπ θαηαλέκνληαη ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο. Ο ινγαξηαζκφο απηφο 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ – δελ 

παξαθνινπζεί πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο ή θηλήζεηο.  

 

1.2.5. Πάγηα  θαη Απνζέκαηα 

 

Ζ νκάδα ησλ Παγίσλ θαη Απνζεκάησλ αλαιχεηαη ζε κείδνλεο θαη αλαιπηηθέο 

θαηεγνξίεο σο εμήο: 

[3.1] ΠΑΓΗΑ 

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε επαλαιακβαλφκελε ή ζπλερή βάζε γηα πεξηζζφηεξν απφ 

έλα έηνο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δελ είλαη 

ηφζν ε θπζηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ, φζν ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλερφκελα 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 [3.1.1] Κηίξηα θαη ζπλαθείο ππνδνκέο. 
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 Σα θηίξηα θαη ζπλαθείο ππνδνκέο πεξηιακβάλνπλ ηηο βειηηψζεηο γεο, ηηο θαηνηθίεο, 

ηα θηίξηα εθηφο θαηνηθηψλ, ηνπο δξφκνπο, ηηο ππνδνκέο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηηο ινηπέο 

ππνδνκέο. Ζ αμία ησλ θηηξίσλ θαη ζπλαθψλ ππνδνκψλ πεξηιακβάλεη ηα θφζηε 

θαζαξηζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηελ αμία φισλ ησλ εμαξηεκάησλ, 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ είλαη αλαπφζπαζηα κέξε ησλ ελ ιφγσ 

ζηνηρείσλ. 

 

[3.1.1.01] Βειηηψζεηο γεο. 

 Δίλαη ην απνηέιεζκα ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ 

πνζφηεηα, πνηφηεηα, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο γεο, ή πνπ απνηξέπνπλ ηελ ππνβάζκηζή 

ηεο. Γξαζηεξηφηεηεο φπσο ηα εγγεηνβειηησηηθά, ν θαζαξηζκφο ηεο γεο θαη ε 

δεκηνπξγία πεγαδηψλ θαη γεσηξήζεσλ πνπ είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο γεο 

ζεσξνχληαη βειηηψζεηο γεο. Κπκαηνζξαχζηεο, αλαρψκαηα, θξάγκαηα, θαη κεγάια 

αξδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη επί ηεο γεο, αιιά δελ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο, ηα νπνία ζπρλά επεξεάδνπλ ηε γε πνπ αλήθεη ζε πνιινχο 

ηδηνθηήηεο θαη ζπλήζσο θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε, ηαμηλνκνχληαη σο 

«Λνηπέο ππνδνκέο» (Λνγαξηαζκφο 3.1.1.09). ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

δηαρσξηζζεί ε αμία ηεο γεο πξηλ ηηο βειηηψζεηο απφ ηελ αμία ηεο κε ηηο βειηηψζεηο, ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν παξνπζηάδεηαη ζηε θαηεγνξία πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αμίαο. 

[3.1.1.02] Καηνηθίεο.  

Οη θαηνηθίεο είλαη θηίξηα, ή ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα θηηξίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά ή θπξίσο σο θαηνηθίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλαθψλ 

θαηαζθεπψλ, φπσο ρψξσλ ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ζπλήζσο απνηεινχλ κέξνο ησλ θαηνηθηψλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ πισηέο θαηνηθίεο, 

απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα θαη ηξνρφζπηηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θχξηεο 

θαηνηθίεο θαζψο θαη δεκφζηα κλεκεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο σο θαηνηθίεο. Οη 

θαηνηθίεο πνπ απνθηψληαη απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

φπσο νη θαηνηθίεο πνπ απνθηψληαη απφ πνιίηεο. 

[3.1.1.03] Λνηπά θηίξηα.  

Πεξηιακβάλνπλ νιφθιεξα θηίξηα ή κέξε θηηξίσλ πνπ δελ νξίδνληαη σο θαηνηθίεο. 

Πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηα εμαξηήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 
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απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Γηα ηα λέα θηίξηα, 

πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο γεο. Παξαδείγκαηα 

ηχπσλ θηηξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ηα γξαθεία, ηα 

ζρνιεία, ηα λνζνθνκεία, ηα θηίξηα γηα δεκφζηα αλαςπρή, νη απνζήθεο θαη ηα 

βηνκεραληθά θηίξηα, ηα εκπνξηθά θηίξηα, ηα μελνδνρεία θαη ηα εζηηαηφξηα. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα δεκφζηα κλεκεία πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο θαηνηθίεο. 

Οη θπιαθέο, ηα ζρνιεία θαη ηα λνζνθνκεία ζεσξνχληαη θηίξηα εθηφο θαηνηθηψλ, παξά 

ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα θηινμελνχλ άηνκα. Σα θηίξηα πνπ απνθηψληαη γηα 

ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη, ζην βαζκφ πνπ ε νηθνλνκηθή ηνπο δσή 

είλαη κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο. 

[3.1.1.04] Τπνδνκέο κεηαθνξψλ.  

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επίγεηεο, 

ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο ζπγθνηλσλίεο. Σππηθά παξαδείγκαηα είλαη, νη 

απηνθηλεηφδξνκνη, νη νδνί, νη δξφκνη, νη γέθπξεο, νη ππεξπςσκέλνη 

απηνθηλεηφδξνκνη, νη ζήξαγγεο, νη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, νη ππφγεηνη 

ζηδεξφδξνκνη, ηα πισηά θαλάιηα, ηα ιηκάληα θαη ηα αεξνδξφκηα. 

[3.1.1.09] Λνηπέο ππνδνκέο.  

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαηαζθεπέο εθηφο ησλ θηηξίσλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην θφζηνο θαζαξηζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο γεο. Σα δεκφζηα 

κλεκεία πεξηιακβάλνληαη, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο σο 

θαηνηθηψλ ή θηηξίσλ εθηφο θαηνηθηψλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή 

θπκαηνζξαπζηψλ, αλαρσκάησλ, αληηπιεκκπξηθψλ θξαγκάησλ, θ.ιπ. πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηεο γεο πνπ γεηηληάδεη 

κε απηά. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη ππνδνκέο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

πδαηνθαιιηέξγεηα, φπσο ςαξηψλ θαη νζηξαθνεηδψλ. Πεξαηηέξσ παξαδείγκαηα είλαη, 

νη αγσγνί, ηα θξάγκαηα θαη ηα άιια έξγα χδξεπζεο, νη δίνδνη, νη ζήξαγγεο θαη άιιεο 

θαηαζθεπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμφξπμε νξπθηψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηα 

ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, ηα δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη αγσγνί 

κεγάισλ απνζηάζεσλ, νη ηνπηθνί αγσγνί θαη ηα θαιψδηα, νη εμσηεξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο, θαη νη θαηαζθεπέο πνπ απνθηψληαη γηα 

ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, ζην βαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επαλαιακβαλφκελε ή 

ζπλερή βάζε ζε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο. 
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[3.1.2] Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο. 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία, ηνλ κεηαθνξηθφ 

εμνπιηζκφ, ηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, ηα έπηπια θαη ηα 

κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δελ εληάζζνληαη ζε άιιε θαηεγνξία. 

Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ελφο θηηξίνπ ή 

άιιεο ππνδνκήο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία ηνπ θηηξίνπ ή ηεο ππνδνκήο θαη φρη ζηα 

κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ. Φζελά εξγαιεία πνπ απνθηψληαη κε ζρεηηθά ζηαζεξφ 

ξπζκφ, φπσο ηα εξγαιεία ρεηξφο, δελ ζεσξνχληαη πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο 

εάλ αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ. Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο πνπ απνθηψληαη γηα ζηξαηησηηθνχο 

ζθνπνχο, εθηφο απφ ηα νπιηθά ζπζηήκαηα, ηαμηλνκνχληαη επίζεο ζηελ θαηεγνξία 

απηή. Σα νπιηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ μερσξηζηή θαηεγνξία (3.1.3). 

 

[3.1.2.01] Μεραλήκαηα θαη εξγαιεία. 

Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο ηα γεληθνχ θαη εηδηθνχ 

ζθνπνχ κεραλήκαηα, γξαθεηαθφ θαη ινγηζηηθφ εμνπιηζκφ, ειεθηξηθά κεραλήκαηα, 

ηαηξηθέο ζπζθεπέο, φξγαλα αθξηβείαο θαη νπηηθά φξγαλα, κνπζηθά φξγαλα, θ.ιπ . 

Παξφκνηα ζηνηρεία πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή αιιά θαηέρνληαη 

θπξίσο σο απνζέκαηα αμίαο (π.ρ. αληίθεο) ηαμηλνκνχληαη σο «ηηκαιθή» 

(Λνγαξηαζκφο 3.3.2). Δπίζεο, εμαηξνχληαη απφ ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία ηα θζελά 

δηαξθή αγαζά φπσο κηθξά/ρεηξφο εξγαιεία πνπ εληάζζνληαη ζηηο «αγνξέο αγαζψλ» 

(Λνγαξηαζκφο 2.4.1). 

[3.1.2.02] Μεηαθνξηθά κέζα.  

Πεξηιακβάλνπλ ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ησλ ξπκνπιθνχκελσλ θαη 

εκηξπκνπιθνχκελσλ, ησλ πινίσλ, ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηνπ ηξνραίνπ 

πιηθνχ, ησλ αεξνζθαθψλ, ησλ κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ πνδειάησλ. 

[3.1.2.03] Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.  

Ο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο, ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ πεξηιακβάλεη 

ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ, θαζψο θαη ηα 

ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο απηψλ ησλ ζπζθεπψλ. Παξαδείγκαηα 

είλαη ηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηα 

κέξε θαη ηα εμαξηήκαηα απηψλ, νη ηειενπηηθνί θαη ξαδηνθσληθνί πνκπνί, νη 
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ηειενξάζεηο, ηα βίληεν, νη ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, θαη νη ηειεθσληθέο 

ζπζθεπέο. ηελ πξάμε, απηφ ζεκαίλεη φηη ν εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ, αθνξά σο επί ην πιείζηνλ ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηνλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. 

[3.1.2.04] Έπηπια.  

Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη έπηπια γξαθείνπ, θαξέθιεο, θξεβάηηα, ξάθηα θαη 

παξφκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

[3.1.2.09] Λνηπά κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο.  

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμνπιηζκνχ πνπ δελ 

ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο. 

 

[3.1.3] Οπιηθά ζπζηήκαηα.  

Σα νπιηθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλα νρήκαηα θαη εμνπιηζκφ, φπσο 

πνιεκηθά πινία, ππνβξχρηα, ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε, ηαλθο, θνξείο ππξαχισλ, 

εθηνμεπηήξεο, θ.ιπ. Σα νπιηθά ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνληαη σο πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλερή βάζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ άκπλαο, 

αθφκε θαη εάλ ε ρξήζε ηνπο ζε θαηξφ εηξήλεο, απιψο εμαζθαιίδεη απνηξνπή. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ηαμηλφκεζε σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα ίδηα 

θξηηήξηα φπσο θαη ησλ ινηπψλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξάγνληαη γηα 

ρξήζε ζε επαλαιακβαλφκελε ή ζπλερή βάζε γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο. Σα 

πεξηζζφηεξα φπια κηαο ρξήζεο, φπσο ππξνκαρηθά, πχξαπινη, ξνπθέηεο, βφκβεο, 

θ.ιπ., αληηκεησπίδνληαη σο απνζέκαηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ (Λνγαξηαζκφο 

3.2.5). Χζηφζν, νξηζκέλα είδε κηαο ρξήζεο, φπσο νξηζκέλνη ηχπνη βαιιηζηηθψλ 

ππξαχισλ κε ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθή ηθαλφηεηα, πνπ κπνξεί λα παξέρνπλ ζπλερή 

ππεξεζία απνηξνπήο θαηά ησλ ερζξψλ, πιεξνχλ ηα γεληθά θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο σο 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

[3.1.4] Πξντφληα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

Σα πξντφληα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη απνηέιεζκα έξεπλαο, αλάπηπμεο, 

δηεξεχλεζεο ή θαηλνηνκίαο, πνπ νδεγνχλ ζε γλψζε ηελ νπνία νη εξεπλεηέο κπνξνχλ 

λα εκπνξεχνληαη ή λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα δηθφ ηνπο φθεινο ζηελ παξαγσγή, 

δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ηεο γλψζεο πεξηνξίδεηαη κέζσ λνκηθψλ ή άιισλ κέζσλ 

πξνζηαζίαο. Ζ γλψζε απηή κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη έλα απηνχζην πξντφλ ή λα 
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ελζσκαηψλεηαη ζε άιιν πξντφλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ην πξντφλ πνπ ελζσκαηψλεη 

ηε γλψζε έρεη απμεκέλε αμία ζε ζρέζε κε έλα παξφκνην πξντφλ ρσξίο ηελ 

ελζσκαησκέλε γλψζε. Ζ γλψζε παξακέλεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, εθφζνλ ε 

ρξήζε ηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θάπνηα κνξθή κνλνπσιηαθψλ θεξδψλ γηα ηνλ 

ηδηνθηήηε ηεο. Όηαλ απηή δελ πξνζηαηεχεηαη πιένλ ή μεπεξαζηεί απφ κεηαγελέζηεξεο 

εμειίμεηο, παχεη λα είλαη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

[3.1.4.01] Έξεπλα θαη αλάπηπμε.  

Ζ έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ θαη Α) απνηειείηαη απφ ηηο δαπάλεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δεκηνπξγηθνχ έξγνπ, ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, κε ζηφρν ηελ αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ ηεο γλψζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλψζεο ζε πεδία φπσο ν 

άλζξσπνο, ε θνπιηνχξα θαη ε θνηλσλία. Καηά θαλφλα, ε έξεπλα θαη αλάπηπμε πνπ 

δελ παξέρεη νηθνλνκηθά νθέιε ζηνλ θάηνρφ ηεο, δελ απνηειεί πάγην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαη ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη σο ηξέρνπζα δαπάλε. Δθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε Δ θαη Α έρεη θάπνηα ηηκή πνπ δηακνξθψλεηαη ζε νξγαλσκέλε 

αγνξά (π.ρ. ρξεκαηηζηεξηαθή), ε αμία ηεο ππνινγίδεηαη ζε ηηκέο θφζηνπο (ζχλνιν 

δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ). Γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ 

ζχκβαζεο έξγνπ, ε Δ θαη Α απνηηκάηαη ζηελ ζπκβαηηθή ηηκή. 

[3.1.4.02] Έξεπλεο νξπθηψλ πφξσλ.  

Ζ εμεξεχλεζε θαη εθηίκεζε νξπθηψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ 

δαπαλψλ γηα έξεπλα πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κε πεηξειατθψλ απνζεκάησλ 

θαζψο θαη γηα ηελ κεηέπεηηα αμηνιφγεζε ησλ αλαθαιχςεσλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηελ εμεξεχλεζε επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο φζσλ 

ηηο απνθηήζνπλ, επί ζεηξά εηψλ. Ζ εμεξεχλεζε θαη ε εθηίκεζε νξπθηψλ απνζεκάησλ 

πξέπεη λα επηκεηξνχληαη είηε κε βάζε ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζην πιαίζην 

ζπκβάζεσλ πνπ αλαηίζεληαη ζε άιιεο ζεζκηθέο νληφηεηεο γηα ην ζθνπφ απηφ, είηε κε 

βάζε ηα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ. 

[3.1.4.03] Λνγηζκηθφ ππνινγηζηψλ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ.  

Σν ινγηζκηθφ ησλ ππνινγηζηψλ θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ 

πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ, πεξηγξαθέο πξνγξακκάησλ, θαη ππνζηεξηθηηθφ ινγηζκηθφ 

πιηθφ γηα ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έηε. Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα αγνξαζηεί απφ άιιεο νληφηεηεο ή 

λα αλαπηπρζεί γηα ίδην ινγαξηαζκφ θαη κπνξεί λα πξννξίδεηαη γηα ηδηφρξεζε ή γηα 

πψιεζε κέζσ αληηγξάθσλ. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ απνηεινχληαη απφ αξρεία 
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δεδνκέλσλ πνπ νξγαλψλνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ. 

[3.1.4.09] Λνηπά πξντφληα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα πξσηφηππα πξντφλησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, φπσο ςπραγσγία, ινγνηερλία, ερνγξαθήζεηο, ρεηξφγξαθα, ηαηλίεο θ.ιπ. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο άιια πξντφληα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ λέεο 

πιεξνθνξίεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ δελ ηαμηλνκνχληαη αιινχ, ε ρξήζε ησλ 

νπνίσλ πεξηνξίδεηαη ζηηο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο επί 

ησλ πιεξνθνξηψλ ή ζε άιιεο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα απφ ηνπο ηδηνθηήηεο. 

 

[3.1.5] Με παξαγφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Σα κε παξαγφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ: 

(α) ελζψκαηα, θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (θπζηθνί πφξνη), επί ησλ νπνίσλ 

επηβάιινληαη δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο, θαη 

(β) άπια κε παξαγφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ είλαη δεκηνπξγήκαηα ηεο 

θνηλσλίαο. Οη θπζηθνί πφξνη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο γε, νξπθηά θαη ελεξγεηαθνχο 

πφξνπο, πδάηηλνπο πφξνπο, θαη άιια θπζηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, φπσο ηα δάζε, ην 

ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα θ.ιπ. 

[3.1.5.01] Έδαθνο (Γε). 

 Ζ γε απνηειείηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θαιπκκέλνπ εδάθνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, επί ησλ νπνίσλ 

δχλαληαη λα επηβιεζνχλ δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο απφ ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, κέζσ θαηνρήο ή ρξήζεο. Σα ζρεηηθά 

επηθαλεηαθά χδαηα πεξηιακβάλνπλ ηπρφλ ηακηεπηήξεο, ιίκλεο, πνηάκηα, θαη άιια 

εζσηεξηθά χδαηα επί ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη 

σο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγψλ κεηαμχ νληνηήησλ. 

Χζηφζν, πδάηηλεο κάδεο απφ ηηο νπνίεο ην λεξφ αληιείηαη ηαθηηθά έλαληη πιεξσκήο, 

γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άξδεπζεο) δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην λεξφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γε, αιιά ζηνπο πδάηηλνπο 

πφξνπο. 

Ζ γε δελ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

• θηίξηα θαη άιιεο ζπλαθείο ππνδνκέο, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πάλσ ζηε γε 

ή κέζα ζε απηή, φπσο δξφκνη, θηίξηα γξαθείσλ, θαη ζήξαγγεο, 
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• βειηηψζεηο γεο, 

• ζπζηαηηθά πνπ θαιιηεξγνχληαη, φπσο ακπειψλεο, νπσξψλεο θαη ινηπέο 

θπηείεο δέληξσλ, δψα θαη ζπγθνκηδή, 

• ππέδαθνο, 

• κε θαιιηεξγνχκελνπο βηνινγηθνχο πφξνπο, 

• πδάηηλνπο πφξνπο θάησ απφ ην έδαθνο. 

Κάζε δαπάλε γηα βειηίσζε γεο θαηαγξάθεηαη σο πάγην, μερσξηζηά απφ ηε γε, σο  

βειηηψζεηο γεο. Δάλ ε αμία ηεο γεο δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ εθείλε ησλ θηηξίσλ 

ή άιισλ ππνδνκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηή, ηα ζπλδπαζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε 

αμία. Οκνίσο, εάλ ε αμία ησλ βειηηψζεσλ γεο (πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζαξηζκφ, 

ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλέγεξζε ησλ θηηξίσλ ή ηε θχηεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, θαη 

ην θφζηνο ηεο κεηαβίβαζεο ηδηνθηεζίαο) δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ αμία ηεο 

γεο ζηε θπζηθή ηεο θαηάζηαζε, ε αμία ηεο γεο κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζηε κία ή ηελ 

άιιε θαηεγνξία, αλάινγα κε ην πνηα ζεσξείηαη φηη αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο αμίαο. 

[3.1.5.02] Οξπθηά θαη ελεξγεηαθά απνζέκαηα.  

Πεξηιακβάλεη απνζέκαηα νξπθηψλ θνηηαζκάησλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ή θάησ απφ 

ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, πνπ είλαη νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκα δεδνκέλεο ηεο 

ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ. Σα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο επί ησλ 

νξπθηψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ είλαη ζπλήζσο δηαρσξίζηκα απφ εθείλα ηεο ίδηαο ηεο 

γεο. Σα απνζέκαηα κπνξεί λα βξίζθνληαη πάλσ ή θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζεκάησλ θάησ απφ ηε ζάιαζζα, αιιά πξέπεη λα είλαη 

νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκα. Οη νξπθηνί θαη ελεξγεηαθνί πφξνη είλαη γλσζηά 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ, άλζξαθα, κεηαιιεπκάησλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηδεξνχρσλ, κε ζηδεξνχρσλ θαη πνιχηηκσλ 

κεηαιιεπκάησλ), θαη κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ απνζεκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ιαηνκείσλ πέηξαο, πεινχ θαη άκκνπ, απνζεκάησλ ρεκηθψλ θαη ιηπαζκάησλ, 

απνζεκάησλ άιαηνο, ραιαδία θαη γχςνπ, θπζηθήο πέηξαο, αζθάιηνπ, πίζζαο, θαη 

ηχξθεο). Φξεάηηα νξπρείσλ, πεγάδηα, θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο εμφξπμεο ζην 

ππέδαθνο, είλαη πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εληάζζνληαη ζηηο ινηπέο ππνδνκέο 

θαη φρη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππεδάθνπο. 

[3.1.5.03] Με θαιιηεξγνχκελνη βηνινγηθνί πφξνη.  
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Πεξηιακβάλεη δψα, πνπιηά, ςάξηα θαη κνλνεηή ή πνιπεηή θπηά επί ησλ νπνίσλ 

ππάξρνπλ δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο αιιά γηα ηα νπνία ε θπζηθή αχμεζε ή ε 

αλαγέλλεζε δελ είλαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν, ηελ επζχλε θαη ηε δηαρείξηζε 

νπνηνλδήπνηε ζεζκηθψλ νληνηήησλ. Παξαδείγκαηα είλαη ηα παξζέλα δάζε θαη ε 

αιηεία, πνπ είλαη εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκα. Μφλν νη πφξνη πνπ έρνπλ νηθνλνκηθή 

αμία ε νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αμία ηεο ζρεηηθήο γεο, πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία. 

[3.1.5.04] Τδάηηλνη πφξνη.  

Πεξηιακβάλεη επηθαλεηαθνχο θαη ππφγεηνπο πδάηηλνπο πφξνπο, δειαδή πδάηηλεο 

κάδεο απφ ηηο νπνίεο ην λεξφ αληιείηαη ηαθηηθά έλαληη πιεξσκήο γηα ρξήζε ζηελ 

παξαγσγή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άξδεπζεο). 

[3.1.5.05] Ζιεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα.  

Πεξηιακβάλεη ην εχξνο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

κεηάδνζε ήρνπ, δεδνκέλσλ, θαη εηθφλαο. 

[3.1.5.06] Λνηπνί θπζηθνί πφξνη.  

Πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιια ελζψκαηα, θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 

[3.1.5.09] Με παξαγφκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Δίλαη δεκηνπξγήκαηα ηεο θνηλσλίαο πνπ ηεθκεξηψλνληαη απφ λνκηθέο ή ινγηζηηθέο 

ελέξγεηεο. Σέηνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δίλνπλ ηελ επρέξεηα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε νξηζκέλεο εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή λα παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλα 

αγαζά ή ππεξεζίεο απνθιείνληαο άιιεο νληφηεηεο απφ απηά εάλ δελ έρνπλ άδεηα απφ 

ηνλ ηδηνθηήηε. Οη ηδηνθηήηεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα 

θεξδίζνπλ κνλνπσιηαθά θέξδε πεξηνξίδνληαο ηε ρξήζε ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Σα 

κε παξαγφκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο: 

(α) ζπκβάζεηο, κηζζψζεηο θαη άδεηεο θαη 

(β) ππεξαμία θαη κάξθεηηλγθ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

[3.1.6] Λνηπά πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Πεξηιακβάλεη άιιεο εηδηθέο θαηεγνξίεο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ 

ηαμηλνκνχληαη αιινχ. Αθνξά θπξίσο πεξηπηψζεηο πνπ, εάλ θαη αλακέλεηαη λα είλαη 

κηθξήο αμίαο γηα ηε γεληθή θπβέξλεζε, είλαη μερσξηζηέο βάζεη ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ 

θαη πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη μερσξηζηά γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο. 
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[3.1.6.01] Καιιηεξγνχκελνη βηνινγηθνί πφξνη.  

Καιχπηεη δστθνχο πφξνπο, δέλδξα, θαιιηέξγεηεο θαη θπηηθνχο πφξνπο ζπλερνχο 

παξαγσγήο πξντφλησλ, ησλ νπνίσλ ε θπζηθή αλάπηπμε θαη αλαγέλλεζε είλαη ππφ ηνλ 

άκεζν έιεγρν, ηελ επζχλε θαη ηε δηαρείξηζε ζεζκηθψλ νληνηήησλ. 

 

[3.2] ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ. 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα αγαζά πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα ή ζε 

πξνεγνχκελε πεξίνδν, θαη δηαθξαηνχληαη γηα κεηαπψιεζε ή αλάισζε ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. Απνηεινχληαη απφ: 

• πξντφληα ζηελ θαηνρή ησλ νληνηήησλ πνπ ηα παξήγαγαλ, ηα νπνία δελ έρνπλ 

αθφκα επεμεξγαζηεί, πσιεζεί, παξαδνζεί ζε άιιεο νληφηεηεο ή γεληθφηεξα 

αλαισζεί κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν 

• αγαζά πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ αλάισζή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ή ηελ κεηαπψιεζε ρσξίο επηπιένλ επεμεξγαζία 

• ζηξαηεγηθά απνζέκαηα πνπ είλαη αγαζά πνπ θπιάζζνληαη γηα πεξηπηψζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο, αγαζά πνπ δηαθξαηηνχληαη απφ ζεζκηθνχο ξπζκηζηέο 

θάπνησλ αγνξψλ θαη άιια αγαζά κε ηδηαίηεξε εζληθή ζπνπδαηφηεηα φπσο 

ζηξαηησηηθά απνζέκαηα, θαχζηκα ή ηξφθηκα. 

Σα απνζέκαηα δηαθξίλνληαη ζε εκπνξεχκαηα, πξντφληα, παξαγσγή ζε εμέιημε, πιηθά 

θαη εθφδηα θαη απνζέκαηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

[3.2.1] Δκπνξεχκαηα.  

Δκπνξεχκαηα είλαη ηα αγαζά πνπ απνθηψληαη κε ζθνπφ ηε κεηαπψιεζε ή ηε 

κεηαβίβαζε ζε άιιεο νληφηεηεο ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σα αγαζά πξνο 

κεηαπψιεζε κπνξεί λα κεηαθέξνληαη, λα απνζεθεχνληαη, λα ηαμηλνκνχληαη, λα 

δηαιέγνληαη, λα πιέλνληαη, ή λα ζπζθεπάδνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο γηα λα ηα 

παξνπζηάζνπλ πξνο κεηαπψιεζε κε ηξφπνπο πνπ είλαη ειθπζηηθνί γηα ηνπο πειάηεο ή 

ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο, αιιά δελ κεηαζρεκαηίδνληαη κε άιιν ηξφπν. Σα αγαζά πνπ 

απνθηψληαη απφ ηελ θπβέξλεζε γηα δηαλνκή σο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ζε είδνο, 

αιιά δελ έρνπλ αθφκε παξαδνζεί, πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηα εκπνξεχκαηα. 

 

[3.2.2] Πξντφληα.  
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Σα πξντφληα πεξηιακβάλνπλ αγαζά πνπ είλαη απνηέιεζκα δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, 

εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνληαη απφ ηνλ παξαγσγφ ηνπο, θαη δελ αλακέλεηαη λα 

ππνζηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηνλ παξαγσγφ πξηλ ηα δηαζέζεη ζε άιιεο 

νληφηεηεο. Πξντφληα κπνξεί λα θξαηνχληαη κφλν απφ ηηο νληφηεηεο πνπ ηα παξάγνπλ. 

Οη νληφηεηεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζα έρνπλ πξντφληα κφλνλ εθφζνλ παξάγνπλ 

αγαζά γηα πψιεζε ή κεηαβίβαζε ζε άιιεο νληφηεηεο. 

 

[3.2.3] Παξαγσγή ζε εμέιημε.  

Ζ παξαγσγή ζε εμέιημε πεξηιακβάλεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ αθφκε 

επαξθψο επεμεξγαζζεί γηα λα είλαη ζε θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαηά θαλφλα 

δηαηίζεληαη ζε άιιεο ζεζκηθέο νληφηεηεο. Οη νληφηεηεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ 

παξάγνπλ θπξίσο κε εκπνξεχζηκεο ππεξεζίεο πηζαλφηαηα λα έρνπλ ειάρηζηε ή θακία 

παξαγσγή ζε εμέιημε, θαζψο ε παξαγσγή ησλ πεξηζζφηεξσλ ηέηνησλ ππεξεζηψλ 

νινθιεξψλεηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ζπλερψο. Ζ παξαγσγή ζε εμέιημε 

πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη γηα θάζε παξαγσγή πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ παξαγσγή ζε εμέιημε κπνξεί λα ιάβεη κηα επξεία πνηθηιία 

δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηηο θαιιηέξγεηεο σο ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ ππνινγηζηψλ. Αλ θαη ε παξαγσγή ζε εμέιημε είλαη πξντφλ πνπ δελ 

έρεη θηάζεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαηά θαλφλα δηαηίζεληαη ζε άιινπο, ε 

ηδηνθηεζία ηεο κπνξεί λα είλαη κεηαβηβάζηκε. 

 

[3.2.4] Τιηθά θαη εθφδηα.  

Σα πιηθά θαη εθφδηα πεξηιακβάλνπλ φια ηα αγαζά πνπ θξαηνχληαη κε ηελ πξφζεζε 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εηζξνέο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Οη νληφηεηεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα θξαηνχλ κηα πνηθηιία αγαζψλ, φπσο εθνδίσλ γξαθείνπ, 

θαπζίκσλ θαη ηξνθίκσλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

[3.2.5] Απνζέκαηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Σα απνζέκαηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία κηαο ρξήζεο, φπσο 

πχξαπινη, ξνπθέηεο, βφκβεο θ.ιπ., πνπ εθηνμεχνληαη απφ φπια ή νπιηθά ζπζηήκαηα. 

Σα νπιηθά ζπζηήκαηα εληάζζνληαη ζηα πάγηα ζηνηρεία, ελψ ηα ζηνηρεία κηαο ρξήζεο 

εληάζζνληαη ζηα απνζέκαηα. Χζηφζν, θάπνηνη ηχπνη ππξαχισλ κεγάιεο 

θαηαζηξνθηθήο ηθαλφηεηαο κπνξεί λα αληηκεησπίδνληαη σο πάγηα ζηνηρεία. 
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[3.3] ΣΗΜΑΛΦΖ.  

Σηκαιθή είλαη παξαγφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζεκαληηθήο αμίαο πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ζθνπνχο παξαγσγήο ή θαηαλάισζεο, αιιά ηεξνχληαη 

σο απνζέκαηα αμίαο γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν. Αλακέλεηαη αχμεζε, ή ηνπιάρηζηνλ 

φρη κείσζε, ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπο θαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ 

ππνβαζκίδνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 

[3.3.1] Πνιχηηκα κέηαιια θαη πνιχηηκνη ιίζνη. 

Πεξηιακβάλεη κε λνκηζκαηηθφ ρξπζφ θαη άιινπο πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη κέηαιια, πνπ 

δελ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθά θαη εθφδηα ζηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο. 

 

[3.3.2] Αληίθεο θαη ινηπά αληηθείκελα ηέρλεο. 

Πεξηιακβάλεη έξγα δσγξαθηθήο, γιππηά θαη άιια αληηθείκελα πνπ αλαγλσξίδνληαη 

σο 

έξγα ηέρλεο ή αληίθεο πνπ θξαηνχληαη θπξίσο σο απνζέκαηα αμίαο ζηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. 

[3.3.3] Λνηπά ηηκαιθή.  

Πεξηιακβάλεη θνζκήκαηα κεγάιεο αμίαο θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιχηηκνπο ιίζνπο 

θαη κέηαιια, ζπιινγέο, θαη δηάθνξα παξφκνηα αληηθείκελα. 

 

1.2.6. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο 

 

Ζ νκάδα ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαιχεηαη ζε κείδνλεο 

θαη αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο σο εμήο: 

 [4.1] ΔΗΓΗΚΑ ΣΡΑΒΖΚΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Σα εηδηθά ηξαβεθηηθά δηθαηψκαηα (SDR) είλαη δηεζλή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ  ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) θαη θαηαλέκνληαη ζηα 
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θξάηε-κέιε ηνπ γηα ελίζρπζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. Ο 

ινγαξηαζκφο αθνξά κφλν ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. 

 

[4.2] ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΘΔΔΗ.  

Ο ινγαξηαζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ βξίζθνληαη ζε 

θπθινθνξία θαη ζε θαηαζέζεηο, ζε εζληθφ λφκηζκα θαη ζε μέλα λνκίζκαηα. 

[4.2.1] Σακηαθά δηαζέζηκα. 

 Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα αθνξνχλ ραξηνλνκίζκαηα θαη θέξκαηα πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ θαηνρή ηεο νληφηεηαο. Ο ινγαξηαζκφο απηφο δελ πεξηιακβάλεη: 

(α) Υαξηνλνκίζκαηα θαη θέξκαηα πνπ δελ επξίζθνληαη ζε θπθινθνξία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην απφζεκα ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ζε δηθά ηεο ραξηνλνκίζκαηα ή ηα 

ραξηνλνκίζκαηα πνπ απνηεινχλ απφζεκα έθηαθηεο αλάγθεο, θαη 

(β) Αλακλεζηηθά λνκίζκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε δηελέξγεηα 

ζπλαιιαγψλ. Σα ζηνηρεία απηά ηαμηλνκνχληαη σο ηηκαιθή. 

[4.2.2] θαη [ 4.2.3] Καηαζέζεηο.  

Οη θαηαζέζεηο είλαη αμηψζεηο, αληηθαηνπηξηδφκελεο απφ ζηνηρεία θαηάζεζεο ησλ 

ηδξπκάησλ πνπ δέρνληαη θαηαζέζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο) 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ή άιισλ ζεζκηθψλ κνλάδσλ. 

Μηα θαηάζεζε είλαη ζπλήζσο ηππνπνηεκέλε ζχκβαζε, αλνηθηή ζην επξχ θνηλφ, πνπ 

επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε κεηαβιεηνχ πνζνχ ρξεκάησλ. Οληφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα κπνξεί λα θαηέρνπλ πνηθηιία θαηαζέζεσλ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαζέζεσλ ζε μέλα λνκίζκαηα. Δπίζεο, θπβεξλεηηθέο 

νληφηεηεο κπνξεί λα αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο κε ηελ κνξθή ησλ θαηαζέζεσλ. 

Οη θαηαζέζεηο δηαθξίλνληαη ζε κεηαβηβάζηκεο (Λνγαξηαζκφο 4.2.2) θαη ζε άιιεο 

θαηαζέζεηο (Λνγαξηαζκφο 4.2.3). Οη κεηαβηβάζηκεο θαηαζέζεηο πεξηιακβάλνπλ φιεο 

ηηο θαηαζέζεηο πνπ είλαη:  

(α) αληαιιάμηκεο κε κεηξεηά (ρσξίο πνηλή ή πεξηνξηζκφ) ζην άξηην θαηά ηε δήηεζε, 

θαη 
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(β) άκεζα ρξεζηκνπνηήζηκεο γηα πιεξσκέο ζε ηξίηα κέξε κε επηηαγή, κεηξεηά, 

ηξαπεδηθή εληνιή κεηαθνξάο, άκεζε ρξέσζε/πίζησζε, ή άιιεο δηεπθνιχλζεηο άκεζεο 

πιεξσκήο. 

Οη άιιεο θαηαζέζεηο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμηψζεηο, 

εθηφο ησλ κεηαβηβάζηκσλ θαηαζέζεσλ, θαη αληηπξνζσπεχνληαη απφ ζηνηρεία 

θαηάζεζεο. Παξαδείγκαηα ινηπψλ θαηαζέζεσλ είλαη: 

(α) νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο, αιιά θαζίζηαληαη 

δηαζέζηκεο κεηά απφ ζπκθσλεκέλε πξνζεζκία ιήμεο. Ζ δηαζεζηκφηεηά ηνπο 

ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πξνζεζκία ή είλαη εμνθιεηέεο εθφζνλ ηεξεζεί 

κηα πξνεηδνπνηεηηθή πξνζεζκία αλάιεςεο. Δπίζεο, νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 

πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηηο νπνίεο δηαηεξνχλ εηαηξείεο πνπ 

δέρνληαη θαηαζέζεηο κε ηε κνξθή ππνρξεσηηθψλ απνζεκάησλ, ζηνλ βαζκφ πνπ νη 

θαηαζέηεο δελ κπνξνχλ λα ηηο ξεπζηνπνηήζνπλ ρσξίο ππνρξέσζε πξνεηδνπνίεζεο ή 

ρσξίο πεξηνξηζκφ, 

(β) πηζηνπνηεηηθά ηακηεπηεξίνπ ή κε δηαπξαγκαηεχζηκα πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ 

πξνζεζκίαο, 

(γ) ινγαξηαζκνί πεξηζσξίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 

 

[4.3] ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ. 

Οη ρξεσζηηθνί ηίηινη είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο ζηνηρεία ρξένπο. Οη ρξεσζηηθνί ηίηινη έρνπλ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

(α) εκεξνκελία έθδνζεο πνπ είλαη ε εκεξνκελία ζηελ νπνία o ηίηινο εθδίδεηαη, 

(β) ηηκή έθδνζεο ζηελ νπνία νη επελδπηέο αγνξάδνπλ ηνπο ηίηινπο φηαλ εθδίδνληαη 

γηα πξψηε θνξά, 

(γ) εκεξνκελία εμαγνξάο ή εκεξνκελία ιήμεσο θαηά ηελ νπνία νθείιεηαη ε ηειεπηαία 

ζπκβαηηθά πξνγξακκαηηζκέλε απνπιεξσκή θεθαιαίνπ, 

(δ) ηηκή εμαγνξάο ή νλνκαζηηθή αμία, πνπ είλαη ην πνζφ πνπ πιεξψλεηαη απφ ηνλ 

εθδφηε ζηνλ θάηνρν θαηά ηε ιήμε, 
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(ε) αξρηθή δηάξθεηα πνπ είλαη ε πεξίνδνο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο κέρξη ηελ 

ηειηθή ζπκβαηηθά πξνγξακκαηηζκέλε πιεξσκή, 

(ζη) ππνιεηπφκελε δηάξθεηα πνπ είλαη ε πεξίνδνο, απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

κέρξη ηελ ηειηθή ζπκβαηηθά πξνγξακκαηηζκέλε πιεξσκή, 

(δ) ηνθνκεξίδην (θνππφλη απφδνζεο) πνπ ν εθδφηεο πιεξψλεη ζηνπο θαηφρνπο ησλ 

ρξεσζηηθψλ ηίηισλ. Σν ηνθνκεξίδην κπνξεί λα είλαη ζηαζεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ ρξεσζηηθνχ ηίηινπ ή λα κεηαβάιιεηαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ, ηα επηηφθηα ή ηηο 

ηηκέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη ρξεσζηηθνί ηίηινη κεδεληθνχ θνππνληνχ δελ 

πξνζθέξνπλ ηνθνκεξίδην, 

(ε) εκεξνκελίεο θνππνληνχ, θαηά ηηο νπνίεο ν εθδφηεο πιεξψλεη ην θνππφλη ζηνπο 

θαηφρνπο ησλ ηίηισλ, 

(ζ) ηηκή έθδνζεο, ηηκή εμαγνξάο, θαη απφδνζε ηνπ θνππνληνχ πνπ κπνξεί λα 

θαζνξίδνληαη (ή λα δηαθαλνλίδνληαη) είηε ζην εζληθφ λφκηζκα είηε ζε μέλα λνκίζκαηα, 

(η) πηζησηηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία εθηηκά ηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξεσζηηθνχ ηίηινπ. Οη θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο θαζνξίδνληαη απφ 

αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο. 

Ζ εκεξνκελία ιήμεο κπνξεί λα ζπκπίπηεη κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ ρξεσζηηθνχ ηίηινπ 

ζε κεηνρή. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, κεηαηξεςηκφηεηα ζεκαίλεη φηη ν θάηνρνο κπνξεί 

λα αληαιιάμεη έλαλ ρξεσζηηθφ ηίηιν κε θνηλέο κεηνρέο ηνπ εθδφηε, ή κε κεηνρέο 

εηαηξείαο άιιεο εθηφο ηνπ εθδφηε. Οη δηελεθείο ηίηινη πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία ιήμεο ηαμηλνκνχληαη επίζεο σο ρξεσζηηθνί ηίηινη. Οη ρξεσζηηθνί ηίηινη 

αλαιχνληαη πεξαηηέξσ βάζεη ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο ζε βξαρππξφζεζκνπο θαη 

καθξνπξφζεζκνπο. Βξαρππξφζεζκνη είλαη απηνί κε αξρηθή δηάξθεηα κηθξφηεξε ή ίζε 

ηνπ ελφο έηνπο. 

[4.4] ΓΑΝΔΗΑ. 

Σα δάλεηα δεκηνπξγνχληαη φηαλ πηζησηέο δαλείδνπλ θεθάιαηα ζε ρξεψζηεο. Σα 

δάλεηα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
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(α) νη φξνη πνπ ηα δηέπνπλ είλαη, είηε ηππνπνηεκέλνη απφ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

νξγαληζκφ πνπ ηα ρνξεγεί, είηε ζπκθσλνχληαη απφ ηνλ δαλεηζηή θαη ηνλ δαλεηδφκελν 

απεπζείαο ή κέζσ κεζίηε, 

(β) ε πξσηνβνπιία γηα ηε ιήςε δαλείνπ ζπλήζσο αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ 

δαλεηδφκελν θαη 

(γ) ην δάλεην είλαη αλέθθιεην ρξένο πξνο ηνλ πηζησηή, θέξεη επηηφθην θαη πξέπεη λα 

εμνθιεζεί ζηελ ιήμε. 

Σα ηδξχκαηα πνπ δέρνληαη θαηαζέζεηο ζπλήζσο ηηο θαηαγξάθνπλ σο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο απφ θαηαζέζεηο θαη φρη σο δάλεηα. Ζ θαηεγνξία ησλ δαλείσλ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ππεξαλαιήςεηο επί ινγαξηαζκψλ κεηαβηβάζηκσλ θαηαζέζεσλ. 

Σν πνζφ ηεο ππεξαλάιεςεο δελ αληηκεησπίδεηαη σο αξλεηηθή κεηαβηβάζηκε 

θαηάζεζε. Απφ πιεπξάο ιήμεσο ηα δάλεηα δηαρσξίδνληαη ζε βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα. Βξαρππξφζεζκα είλαη απηά πνπ ιήγνπλ ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ή 

ίζν ηνπ ελφο έηνπο. 

 

[4.5] ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΚΑΗ ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ. 

Οη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ελζσκαηψλνπλ δηθαίσκα επί ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο κηαο νληφηεηαο, αθνχ 

ηθαλνπνηεζνχλ φια ηα άιια δηθαηψκαηα. Ζ θπξηφηεηα ηίηισλ ζπκκεηνρήο ζε λνκηθέο 

νληφηεηεο ηεθκεξηψλεηαη ζπλήζσο απφ κεηνρέο, πηζηνπνηεηηθά θαηάζεζεο, 

ζπκκεηνρέο ή παξφκνηα έγγξαθα. 

[4.5.1] Δηζεγκέλεο κεηνρέο.  

Δίλαη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη εγγεγξακκέλνη ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

Υξεκαηηζηεξηαθή αγνξά κπνξεί λα είλαη κηα αλαγλσξηζκέλε αγνξά ή νπνηνπδήπνηε 

άιινπ ηχπνπ δεπηεξνγελήο αγνξά. Ζ χπαξμε δεκνζηεπκέλσλ ηηκψλ γηα εηζεγκέλεο 

κεηνρέο ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ζεκαίλεη φηη ζπλήζσο είλαη άκεζα δηαζέζηκεο 

ηξέρνπζεο αγνξαίεο ηηκέο. 

[4.5.2] Με εηζεγκέλεο κεηνρέο.  



                                                                                  145 

 

Δίλαη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

θαη πεξηιακβάλνπλ κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη απφ κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο. Ζ 

θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη: 

(α) Μεηνρέο θεθαιαίνπ. Γίδνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο ηελ ηδηφηεηα ησλ 

ζπληδηνθηεηψλ, ην δηθαίσκα ζηε δηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ θαη 

αλαινγηθή ζπκκεηνρή ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ πεξίπησζε 

ξεπζηνπνίεζεο (ιχζεο) ηεο εηαηξείαο, 

(β) Μεηνρέο επηθαξπίαο. Σν θεθάιαην έρεη εμνθιεζεί, αιιά νη κεηνρέο θξαηνχληαη 

απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο, πνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζπληδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο θαη 

λα δηθαηνχληαη ζπκκεηνρή ζηα θέξδε πνπ απνκέλνπλ φηαλ θαηαβιεζνχλ ηα 

κεξίζκαηα ηνπ ππφινηπνπ εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ζπκκεηνρή ζε φζα 

πιενλάζκαηα ηπρφλ απνκείλνπλ θαηά ηελ εθθαζάξηζε, 

(γ) Μεηνρέο κεξίζκαηνο. Ολνκάδνληαη επίζεο ηδξπηηθνί ηίηινη θαη κεηνρέο 

ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εγγεγξακκέλνπ 

θεθαιαίνπ. Οη κεηνρέο κεξίζκαηνο δελ θαζηζηνχλ ηνπο θαηφρνπο ηνπο ζπληδηνθηήηεο 

ηεο εηαηξείαο θαη επνκέλσο, νη θάηνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 

εμφθιεζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ, δηθαίσκα ζηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ 

απηνχ, δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηηο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ θ.ιπ. Χζηφζν, δίλνπλ 

ζηνπο θαηφρνπο ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ έλα πνζνζηφ απφ φζα θέξδε ελαπνκείλνπλ 

κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ κεξηζκάησλ ηνπ εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη 

θιάζκα απφ φζα πιενλάζκαηα απνκέλνπλ θαηά ηελ εθθαζάξηζε, 

(δ) πκκεηνρηθέο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο. Γίλνπλ ην δηθαίσκα ζηνπο θαηφρνπο ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαλνκή ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο θαηά ηελ εθθαζάξηζε κηαο 

εηαηξείαο. Οη θάηνρνη έρνπλ επίζεο ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ή λα ιάβνπλ 

πξφζζεηα κεξίζκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην ζηαζεξφ πνζνζηφ κεξίζκαηνο. Σα πξφζζεηα 

κεξίζκαηα πιεξψλνληαη ζπλήζσο θαη’ αλαινγία πξνο ηα ζπλήζε κεξίζκαηα πνπ 

δειψλνληαη. ε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο, νη θάηνρνη ζπκκεηνρηθψλ πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κεξίδην επί ησλ ππφινηπσλ, ηπρφλ, θεξδψλ, πνπ 

ιακβάλνπλ νη θάηνρνη θνηλψλ κεηνρψλ, θαη ηνπο επηζηξέθνληαη φζα πιήξσζαλ γηα ηηο 

κεηνρέο ηνπο. 

[4.5.3] Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη.  
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Πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο άιινπο ηχπνπο ηίηισλ ζπκκεηνρψλ εθηφο ησλ εηζεγκέλσλ 

κεηνρψλ (Λνγαξηαζκφο 4.5.1) θαη ησλ κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ (Λνγαξηαζκφο 4.5.2). 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη: 

(α) φιεο ηηο κνξθέο ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην εηαηξεηψλ πνπ δελ είλαη κεηνρέο φπσο: 

• ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ζπλεηαηξηζκψλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

εγγξαθή ησλ ζπλεηαίξσλ κε απεξηφξηζηε επζχλε 

• ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ησλ νπνίσλ νη 

ηδηνθηήηεο είλαη ζπλεηαίξνη θαη φρη κέηνρνη 

• θεθάιαην πνπ επελδχεηαη ζε θνηλέο ή πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θνηλνπξαμίεο 

πνπ αλαγλσξίδνληαη σο αλεμάξηεηεο λνκηθέο νληφηεηεο 

• θεθάιαην πνπ επελδχεηαη ζε θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλαγλσξίδνληαη 

σο αλεμάξηεηεο λνκηθέο νληφηεηεο. 

(β) επελδχζεηο απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε ζην θεθάιαην δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

νπνίσλ ην θεθάιαην δελ δηαηξείηαη ζε κεηνρέο θαη νη νπνίεο βάζεη εηδηθήο λνκνζεζίαο 

αλαγλσξίδνληαη σο αλεμάξηεηεο λνκηθέο νληφηεηεο, 

(γ) επελδχζεηο απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε ζην θεθάιαην ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, θαη 

ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ, έζησ θαη εάλ απηνί ζπζηήλνληαη λνκηθά σο εηαηξείεο κε 

κεηνρηθφ θεθάιαην (π.ρ. Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ). 

[4.5.4] Σίηινη επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. 

Δίλαη κεηνρέο επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ ην επελδπηηθφ θεθάιαην απηφ έρεη 

εηαηξηθή κνξθή. Σα επελδπηηθά θεθάιαηα είλαη νληφηεηεο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ νη επελδπηέο ζπγθεληξψλνπλ θεθάιαηα γηα επελδχζεηο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ή/θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

[4.8] ΑΠΑΗΣΖΔΗ.  

Οη απαηηήζεηο είλαη ην δηθαίσκα ιήςεσο ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ ή άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Καη΄ ειάρηζην αλαιχνληαη ζε: 

• Απαηηήζεηο απφ θφξνπο (Λνγαξηαζκφο 4.8.1). 
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• Απαηηήζεηο απφ θνηλσληθέο εηζθνξέο (Λνγαξηαζκφο 4.8.2). 

• Απαηηήζεηο απφ κεηαβηβάζεηο (Λνγαξηαζκφο 4.8.3). 

• Απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (Λνγαξηαζκφο 4.8.4). 

• Απαηηήζεηο απφ ηφθνπο (Λνγαξηαζκφο 4.8.5). 

• Απαηηήζεηο απφ ινηπά έζνδα (Λνγαξηαζκφο 4.8.6). 

• Απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο ηηκαιθψλ (Λνγαξηαζκφο 4.8.7) 

• Απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο παγίσλ (Λνγαξηαζκφο 4.8.8). 

• Απαηηήζεηο απφ ζπλαιιαγέο επί ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (Λνγαξηαζκφο 

4.8.9). 

 

[4.9] ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Οη πξνθαηαβνιέο αθνξνχλ ηελ παξάδνζε ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ έλαληη ησλ νπνίσλ 

αλακέλεηαη ε ιήςε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Οη ινηπέο απαηηήζεηο αθνξνχλ απαηηήζεηο 

εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Λνγαξηαζκφ 4.8, φπσο γηα παξάδεηγκα 

απαηηήζεηο απφ εηζπξάμεηο πνπ δηελεξγνχλ άιιεο νληφηεηεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

νληφηεηαο πνπ θαηαξηίδεη θαηαζηάζεηο. 

Ζ νκάδα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ αθνινπζεί ηελ ίδηα ηαμηλφκεζε 

ζπλαιιαγψλ κε απηήλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ – ζηελ νπζία 

θαηαγξάθεη ηηο ίδηεο αθξηβψο ζπλαιιαγέο αιιά απφ ηελ πιεπξά ηνπ παζεηηθνχ. Ζ 

κφλε επηπιένλ θαηεγνξία ζε απηήλ ηελ ελφηεηα είλαη ηα «ρξεκαηννηθνλνκηθά 

παξάγσγα» γηα ηα νπνία ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 [5.7.1] Υξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 

 

Δίλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ζπλδένληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή δείθηε ή εκπφξεπκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε 

αγνξαπσιεζία ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ απηφλνκα ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Σα παξάγσγα πιεξνχλ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

(α) ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ή κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή δείθηε, 
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(β) είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ή κπνξνχλ λα αληηζηαζκηζζνχλ ζηελ αγνξά, 

(γ) δελ έρεη πξνθαηαβιεζεί αξρηθφ θεθάιαην πνπ πξέπεη λα επηζηξαθεί. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηεο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ θαη ηεο 

θεξδνζθνπίαο. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα κέξε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο ηνλ θίλδπλν ηνπ επηηνθίνπ, 

ηνλ λνκηζκαηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ θαη ηηκψλ εκπνξεπκάησλ 

θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, κε άιιεο νληφηεηεο, πνπ επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο απηνχο, ζπλήζσο ρσξίο λα γίλεηαη αγνξαπσιεζία πξσηνγελνχο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Έηζη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα αλαθέξνληαη σο 

δεπηεξνγελή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ αμία ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ 

ππνθείκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ: ηελ ηηκή αλαθνξάο. Ζ ηηκή αλαθνξάο κπνξεί 

λα ζπλδέεηαη κε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ή κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, κε επηηφθην, κε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, κε άιιν παξάγσγν ή κε ηε 

δηαθνξά κεηαμχ δχν ηηκψλ. Σν παξάγσγν ζπκβφιαην κπνξεί λα αλαθέξεηαη επίζεο ζε 

δείθηε, ζε θαιάζη ηηκψλ ή ζε άιια ζηνηρεία, φπσο ε αγνξαπσιεζία εθπνκπψλ ξχπσλ 

ή νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα ζπλήζσο απαηηνχλ πεξηζψξηα (margins). Σα 

πεξηζψξηα είλαη εγγπήζεηο κε κεηξεηά ή θαηαζέζεηο πνπ θαιχπηνπλ πξαγκαηηθέο ή 

πηζαλέο δεζκεχζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ. Ζ απαηηνχκελε πξφβιεςε γηα πεξηζψξην 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλεζπρία ηεο αγνξάο γηα ηνλ θίλδπλν ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, 

εηδηθά ζηηο αγνξέο ησλ κειινληηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 

ε αγνξά παξαγψγσλ (ρξεκαηηζηήξην), ε αγνξά απφ κφλε ηεο, κπνξεί λα ελεξγεί σο 

αληηζπκβαιιφκελνο ζε θάζε ζχκβαζε παξαγψγσλ. 

[5.7.1.01] πκβάζεηο αληαιιαγήο.  

Δίλαη ζπκβάζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ δχν κέξε ζπκθσλνχλ λα αληαιιάμνπλ ζε βάζνο 

ρξφλνπ θαη βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ φξσλ, ξνέο πιεξσκψλ επί ελφο ζπκθσλεκέλνπ 

ζεσξεηηθνχ πνζνχ θεθαιαίνπ. Οη πην ζπλήζεηο ηχπνη είλαη νη αληαιιαγέο επηηνθίσλ, 

νη αληαιιαγέο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη νη αληαιιαγέο λνκηζκάησλ. 

[5.7.1.02] Πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα.  

Δίλαη ζπκβάζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ δχν κέξε ζπκθσλνχλ λα αληαιιάμνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ελφο ππνθείκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή (ηελ ηηκή εμάζθεζεο) θαη ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 
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[5.7.1.03] Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο.  

ηηο ζπκβάζεηο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ν αγνξαζηήο απνθηά απφ ηνλ πσιεηή ην 

δηθαίσκα λα πσιήζεη ή λα αγνξάζεη, εμαξησκέλνπ απφ ην εάλ ην δηθαίσκα 

πξναίξεζεο αθνξά αγνξά ή πψιεζε, έλα ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν ζηνηρείν κε 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή εμάζθεζεο θαη ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ή πξηλ απφ 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία. 

 

 

1.2.7. Πξνβιέςεηο, Λνηπέο νηθνλνκηθέο ξνέο θαη  Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεο 

 

Οη ηειεπηαίεο νκάδεο ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ είλαη νη πξνβιέςεηο, νη Λνηπέο 

νηθνλνκηθέο ξνέο θαη  νη Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεο, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ: 

 

[6] ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο κε αχμεζε/κείσζε ηεο 

αμίαο ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ (θπξίσο δαπαλψλ θαη ελζσκάησλ παγίσλ) θαη 

δηαγξάθνληαη θαηά ηελ εθπλνή ηεο δέζκεπζεο πνπ ελζσκαηψλνπλ (εμφθιεζή ηνπο), 

είηε ζηαδηαθά, είηε εθάπαμ θαηά πεξίπησζε. Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά 

θαη επηκεηξνχληαη κεηαγελέζηεξα, ζηα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ βέιηηζηε 

εθηίκεζε. 

 

[7] ΛΟΗΠΔ ΡΟΔ 

Οη ινγαξηαζκνί ησλ ινηπψλ ξνψλ πεξηιακβάλνπλ: 

1. Σα θέξδε θαη ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ππνρξεψζεσλ. 

2. Σα θέξδε θαη ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία, 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

3. Σα θέξδε θαη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ 

ζπλαιιαγέο φζν θαη απφ ηελ επηκέηξεζε, λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ. 

4. Σα θέξδε θαη ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή εκθάληζε / 

εμαθάληζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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5. Σηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα. 

6. Σηο ινηπέο δεκίεο απνκείσζεο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

εμαθάληζεο θαη ησλ δεκηψλ απφ θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα. 

7. Σα θέξδε απφ κε απνδεκησλφκελεο θαηαζρέζεηο. 

8. Σηο ινηπέο ξνέο, δειαδή θέξδε θαη δεκίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 

θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο. 

 

 

[8] ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 

Ζ νκάδα ησλ ινγαξηαζκψλ θαζαξήο ζέζεο αλαιχεηαη ζε κείδνλεο θαηεγνξίεο σο 

εμήο: 

[81] ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Ο ινγαξηαζκφο ηνπ θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε νληφηεηα 

έρεη θεθάιαην ην νπνίν θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο (π.ρ. αλψλπκεο εηαηξίεο 

φπνπ νη ηδηνθηήηεο θαηαβάιινπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην). 

 

[82] ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ 

Ο ινγαξηαζκφο ησλ απνζεκαηηθψλ εχινγεο αμίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ δηαθνξψλ (θεξδψλ) πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηκέηξεζε ζηελ 

εχινγε αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (εθηφο ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ) θαη ησλ 

αχισλ παγίσλ, φηαλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

[83] ΧΡΔΤΜΔΝΟ ΔΛΛΔΗΜΜΑ/ΠΛΔΟΝΑΜΑ 

ην ινγαξηαζκφ ηνπ ζσξεπκέλνπ πιενλάζκαηνο/ ειιείκκαηνο, αλαγλσξίδεηαη ην 

ζπλνιηθφ έιιεηκκα/πιεφλαζκα ηεο νληφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζσξεπκέλν 

πιεφλαζκα/έιιεηκκα κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, πιένλ ην πιεφλαζκα/έιιεηκκα 

ηεο ηξέρνπζαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 

[84] ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ 
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ην ινγαξηαζκφ ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο αλγλσξίδεηαη ην κεξίδην ηεο θαζαξήο 

ζέζεο νληνηήησλ πνπ δηεπζχλνληαη απφ ηελ θαηαξηίδνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο, αιιά θαηέρνληαη απφ άιιεο εθηφο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, νληφηεηεο. Ο 

ελ ιφγσ ινγαξηαζκφο εκθαλίδεηαη κφλν φηαλ ζπληάζζνληαη ελνπνηεκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

1.2.8. Οη βαζηθέο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο θαη  νη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο πνπ 

θαιχπηνπλ. 

 

Απφ ηηο θαηαρσξήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή 

ηαμηλφκεζε πνπ παξνπζηάζηεθε ηα θεθάιαηα 1.2.1 έσο 1.2.7 παξάγνληαη φιεο νη 

νηθνλνκηθέο αλαθνξέο ηηο νληφηεηαο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηελ αλάγθε ηφζν γηα 

παξνρή ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ φζν θαη γηα ηελ παξνρή δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ζηνηρείσλ πξνυπνινγηζκνχ. Κάζε νκάδα ινγαξηαζκψλ ηνπ εληαίνπ ινγηζηηθνχ 

ζρεδίνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο θάζε ηχπνπ νηθνλνκηθήο αλαθνξάο, 

θαη θαηά πεξίπησζε παξνπζηάδεηαη είηε σο ζηνηρείν ησλ απνηειεζκάησλ είηε σο 

ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ή θαη παξαιείπεηαη ηειείσο ζε θάπνηεο αλαθνξέο. 

Οη βαζηθέο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο πνπ παξάγνληαη ζχκθσλα κε ην ινγηζηηθφ πιαίζην 

γεληθήο θπβέξλεζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

Α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Δίλαη νη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο πνπ παξάγνληαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο γεληθήο 

ινγηζηηθήο. Απηέο είλαη ν Ηζνινγηζκφο, ε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, ε Καηάζηαζε 

Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο θαη ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ηελ ίδηα δηάξζξσζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

πνπ παξάγνπλ νη νληφηεηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο γηα πιεξνθφξεζε. Παξνπζηάδνπλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα 

ζε δνπιεπκέλε βάζε, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηπρφλ πξνβιέςεηο πνπ βαξχλνπλ ηελ 

ρξήζε, ηηο απνζβέζεηο θαζψο θαη ηα έθηαθηα θέξδε θαη δεκηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απνηηκήζεηο θαη έθηαθηα γεγνλφηα. Παξάιιεια δείρλνπλ ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε 

ηεο νληφηεηαο: ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο. 

Β) Γεκνζηνλνκηθή Αλαθνξά 
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Δίλαη ε νηθνλνκηθή αλαθνξά πνπ παξνπζηάδεη ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα, 

έιιεηκκα ή πιεφλαζκα, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ. Ζ δεκνζηνλνκηθή αλαθνξά 

παξνπζηάδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ζε δνπιεπκέλε βάζε, κεηξψληαο φκσο σο 

επηπιένλ ζηνηρείν εμφδνπ ηηο θαζαξέο απνθηήζεηο παγίσλ, απνζεκάησλ θαη ηηκαιθψλ 

(απνθηήζεηο κείνλ δηαζέζεηο). Δπηπιένλ, δελ ππνινγίδεη θαζφινπ σο ζηνηρείν ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηηο απνζβέζεηο παγίσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο νκάδαο 7 (απνηηκήζεηο, θαηαζηξνθηθέο δεκηέο θιπ). Ζ 

δεκνζηνλνκηθή αλαθνξά είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ δεκνζίνπ απφ δηεζλείο θνξείο θαη εηδηθφηεξα ηελ 

αμηνιφγεζε απφ ηηο επνπηεχνπζεο αξρέο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γ) Αλαθνξά Πξνυπνινγηζκνχ 

Δίλαη ε νηθνλνκηθή αλαθνξά πνπ παξνπζηάδεη ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο ηεο νληφηεηαο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πηζηψζεψλ 

ηεο. Ζ αλαθνξά πξνυπνινγηζκνχ παξαθνινπζεί εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο («έζνδα 

πξνυπνινγηζκνχ» θαη «έμνδα πξνυπνινγηζκνχ» αληίζηνηρα) ηα νπνία δηαρσξίδεη ζε 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη κε-ρξεκαηννηθνλνκηθά. 

 

1.2.9. Γεκνζηνλνκηθή αλαθνξά: κνξθή θαη πεξηερφκελν 

 

Ζ δεκνζηνλνκηθή αλαθνξά παξνπζηάδεη ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα, έιιεηκκα ή 

πιεφλαζκα, ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη ηηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ δηακνξθψλνπλ απηά ηα δχν κεγέζε. Ζ αλαθνξά απηή παξάγεηαη 

βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ   Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ θαη απνηειεί ηελ 

βάζε αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ δεκνζίνπ, γηα φια ηα θξάηε-κέιε 

ηεο Δ.Δ. 

Ζ αλαθνξά δηακνξθψλεηαη σο εμήο; 

Α) Παξνπζηάδνληαη φιεο νη κείδνλεο θαηεγνξίεο εζφδσλ (ηεο νκάδαο ινγαξηαζκψλ1) 

(ε ηδηνπαξαγσγή παγίσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 1.4.8 παξνπζηάδεηαη ζε ρσξηζηή γξακκή 

γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο)  
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Β) Παξνπζηάδνληαη φιεο νη κείδνλεο θαηεγνξίεο εμφδσλ (ηεο νκάδαο ινγαξηαζκψλ 2) 

εθηφο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ 28 «Απνζβέζεηο» θαη 29 «πηζηψζεηο ππφ θαηαλνκή»
7
 

Γ) Παξνπζηάδνληαη νη θαζαξέο απνθηήζεηο (απνθηήζεηο κείνλ δηαζέζεηο) παγίσλ, 

απνζεκάησλ θαη ηηκαιθψλ (ηεο νκάδαο ινγαξηαζκψλ 3) 

Γ) Τπνινγίδεηαη ην Γεκνζηνλνκηθφ Απνηέιεζκα (Α πιελ Β πιελ Γ)  

Ζ αλαθνξά ζπλερίδεη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο: 

Δ) Παξνπζηάδνληαη νη θαζαξέο απνθηήζεηο (απνθηήζεηο κείνλ δηαζέζεηο) 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ηεο νκάδαο ινγαξηαζκψλ 4) 

Ε) Παξνπζηάδνληαη νη θαζαξέο αλαιήςεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ (ηεο 

νκάδαο ινγαξηαζκψλ 5) 

Ζ) Τπνινγίδεηαη ε Καζαξή Υξεκαηνδφηεζε (Δ πιελ Ε). 

Απφ ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ζχληαμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλαθνξάο 

ηζρχεη ε ηζφηεηα Γεκνζηνλνκηθφ Απνηέιεζκα (Γ) = Καζαξή Υξεκαηνδφηεζε (Ζ). 

χκθσλα κε ην ΠΓ 54/2018 ε πιήξεο δεκνζηνλνκηθή αλαθνξά έρεη ηελ παξαθάησ 

κνξθή:  

                                                           
7
 Οι αποςβζςεισ δεν λαμβάνονται κακόλου υπόψθ ςτθν δθμοςιονομικι αναφορά, δεδομζνου ότι οι 

αγορζσ παγίων επιβαρφνουν το αποτζλεςμα με ολόκλθρθ τθν αξία του παγίου κατά τθν απόκτθςθ. 
Οι πιςτϊςεισ υπό κατανομι είναι λογαριαςμοί που χρθςιμοποιοφνται μόνο κατά τθν κατάρτιςθ του 
προχπολογιςμοφ (απολογιςτικά ζχουν πάντα μθδενικό υπόλοιπο). 
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Πίνακασ 4 : Υπόδειγμα Δημοςιονομικήσ Αναφοράσ  
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1.2.10. Αλαθνξά πξνυπνινγηζκνχ: κνξθή θαη πεξηερφκελν  

 

Ζ αλαθνξά πξνυπνινγηζκνχ είλαη κηα ηακεηαθή θαηάζηαζε: παξνπζηάδεη ηηο 

εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο ηεο νληφηεηαο ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ζρεδίνπ 

ινγαξηαζκψλ.  

Ζ αλαθνξά δηακνξθψλεηαη σο εμήο; 

Α1) Παξνπζηάδνληαη νη εηζπξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κείδνλεο θαηεγνξίεο 

εζφδσλ (ηεο νκάδαο ινγαξηαζκψλ1) 

Α2) Παξνπζηάδνληαη νη εηζπξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαζέζεηο παγίσλ, απνζεκάησλ 

θαη ηηκαιθψλ (ηεο νκάδαο ινγαξηαζκψλ 3)  

Β1) Παξνπζηάδνληαη νη πιεξσκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κείδνλεο θαηεγνξίεο εμφδσλ 

(ηεο νκάδαο ινγαξηαζκψλ2) 

Β2 ) Παξνπζηάδνληαη πιεξσκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απνθηήζεηο παγίσλ, απνζεκάησλ 

θαη ηηκαιθψλ (ηεο νκάδαο ινγαξηαζκψλ 3)  

Γ) Τπνινγίδεηαη ην Απνηέιεζκα πξνυπνινγηζκνχ (Α1 πιένλ Α2 πιελ Β1 πιελ Β2)  

Γ) Παξνπζηάδνληαη νη εηζπξάμεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (ησλ νκάδσλ 

ινγαξηαζκψλ 4 θαη 5) 

Δ) Παξνπζηάδνληαη νη πιεξσκέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (ησλ νκάδσλ 

ινγαξηαζκψλ 4 θαη 5) 

Σ) Τπνινγίδεηαη ην απνηέιεζκα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (Γ κείνλ Δ) 

Όια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηέο ζηήιεο πνπ δείρλνπλ α) ηα πνζά 

πνπ είραλ αξρηθά πξνυπνινγηζηεί, β) ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ πνζψλ (απφ κεηαθνξέο πηζηψζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο θιπ.) θαη γ) ηα απνινγηζηηθά πνζά (πξαγκαηνπνηήζεηο) 

χκθσλα κε ην ΠΓ 54/2018 ε πιήξεο αλαθνξά πξνυπνινγηζκνχ έρεη ηελ παξαθάησ 

κνξθή:  
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Πίνακασ 5 : Υπόδειγμα  Αναφοράσ Προχπολογιςμοφ 
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1.2.11 Λνγηζηηθέο θαηαζηάζεηο: Ηζνινγηζκφο, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, 

θαηάζηαζε κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο, θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ 

 

Ζ ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη αλαθνξέο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

γεληθήο ινγηζηηθήο. Δίλαη ν ηζνινγηζκφο, ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ε θαηάζηαζε 

κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ε θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ, νη ίδηεο θαηαζηάζεηο 

δειαδή πνπ ζπληάζζνπλ θαη νη νληφηεηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Ο ηζνινγηζκφο παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηελ 

θαζαξή ζέζε ηεο νληφηεηαο. Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο. Σέινο, 

ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ε θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ 

παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρα ηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ηηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ.  Ζ παξνπζίαζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη αξθεηά πην απινπνηεκέλε θαη ζχληνκε ζε ζχγθξηζε κε ηα 

παιαηφηεξα θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα. 

χκθσλα κε ην ΠΓ 54/2018 νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ηελ παξαθάησ κνξθή:  
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Πίνακασ 6 : Υπόδειγμα Ιςολογιςμοφ 
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Πίνακασ 7 : Υπόδειγμα Κατάςταςησ Αποτελεςμάτων 
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Πίνακασ 8 : Υπόδειγμα Κατάςταςησ μεταβολών καθαρήσ θζςησ 
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Πίνακασ 9: Υπόδειγμα Κατάςταςησ ταμειακών ροών 
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΑΣΑΝΟΖΖ 

1. Σν ινγηζηηθφ ζρέδην γεληθήο θπβέξλεζεο είλαη θνηλφ: 

α. γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

β. γηα φινπο ηνπο ηχπνπο νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ 

γ. ηζρχνπλ θαη ηα δχν απφ ηα παξαπάλσ 

2. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα ηαμηλνκεζεί κηα ζπλαιιαγή σο έζνδν απφ 

θφξνπο (ινγαξηαζκφο 1.1) είλαη: 

α. λα πεξηγξάθεηαη σο «θφξνο» ζηελ λνκνζεζία πνπ ηνλ επηβάιιεη 

β. λα αθνξά ππνρξεσηηθή πιεξσκή 

γ. λα αθνξά ππνρξεσηηθή πιεξσκή πνπ γίλεηαη ρσξίο αληάιιαγκα 

3. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα ηαμηλνκεζεί κηα ζπλαιιαγή σο έμνδν 

επηρνξήγεζεο επελδχζεσλ είλαη: 

α. λα πεξηγξάθεηαη σο «επηρνξήγεζε επέλδπζεο» ζηελ λνκνζεζία πνπ ηελ 

θαζηεξψλεη 

β. λα αθνξά κεηαβίβαζε ζεκαληηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

γ. λα έρεη σο ζθνπφ ηελ απφθηεζε απφ ηνλ δηθαηνχρν παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 
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1.3. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

 

Πάγηα νλνκάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ζε επαλαιακβαλφκελε ή ζπλερή βάζε γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο.  

Γηα ηελ έληαμε ελφο αγαζνχ ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα ηζρχνπλ νη 

εμήο πξνυπνζέζεηο (IPSAS 17): 

-  Να ελζγχεται από τθν λογιςτικι οντότθτα ωσ ςυνζπεια γεγονότων του παρελκόντοσ 

- Να αναμζνεται ότι κα αποφζρει μελλοντικά οικονομικά οφζλθ  

- Να αναμζνεται ότι κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν παραγωγικι διαδικαςία για χρονικό 

διάςτθμα πζραν του ζτουσ  

- τo κόςτοσ του ι θ εφλογθ αξία του να μπορεί να μετρθκεί με αξιοπιςτία 

Δπίζεο. θαηά θαλφλα ηα πάγηα αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θάπνηα ζεκαληηθή 

αμία. 

 

Τπάξρεη έλα πιήζνο ινγηζηηθψλ ζεκάησλ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

ινγηζηήξηα ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παγίσλ, φπσο είλαη ε απφθηεζή ηνπο 

(αγνξά, δσξεά, ηδηνπαξαγσγή), νη πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ηνπο, ν ππνινγηζκφο ησλ 

απνζβέζεσλ, ε ηειηθή απνκάθξπλζή ηνπο (πψιεζε, θαηαζηξνθή). ηηο ελφηεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ ζπλεζέζηεξσλ ινγηζηηθψλ θηλήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηα πάγηα, κε αλαθνξέο ζηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα 

θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα θαη απφ ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

(IPSAS).  

 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νληνηήησλ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ παγίσλ, ηεξείηαη έλα 

εηδηθφ βηβιίν πνπ νλνκάδεηαη «κεηξψν παγίσλ». Σν κεηξψν παγίσλ παξαθνινπζεί 

αλαιπηηθά γηα θάζε έλα εμαηνκηθεπκέλν πάγην ηελ αμία θηήζεο, ηηο απνζβέζεηο θαη 

γεληθά θάζε θίλεζε πνπ αθνξά ην πάγην. Δλεκεξψλεηαη εζσινγηζηηθά θαη απνηειεί 

ηελ ηειεπηαία βαζκίδα αλάιπζεο ησλ πξσηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ινγηζηηθήο. 

Σν κεηξψν παγίσλ παξαθνινπζεί ηνπιάρηζην ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

-ζηνηρεία πνπ εμαηνκηθεχνπλ ην πάγην (πρ. θσδηθφο, ρξψκα, πεξηγξαθή, 

κέγεζνο) 

-ζε πνην ινγαξηαζκφ ινγηζηηθήο έρεη θαηαρσξεζεί, θαη ζε πνην ινγαξηαζκφ 

ινγηζηηθήο γίλνληαη νη απνζβέζεηο 
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-αηηηνινγία θαη παξαζηαηηθά θάζε θίλεζεο 

 -ηφπνο εγθαηάζηαζεο (π.ρ. θηίξην, φξνθνο, γξαθείν ή απνζήθε) 

 -Ζκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο-ηπρφλ εκεξνκελία αδξάλεηαο 

 -ηπρφλ χπαξμε βαξψλ πάλσ ζε απηφ (π.ρ. ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεηο) 

 - Πνζά θίλεζεο θαη πνζά απνζβέζεσλ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη κηα θαξηέια απφ ην κεηξψν παγίσλ, πνπ 

αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα.  

 

Πίνακασ 10 : Παράδειγμα μητρώου παγίων 

 

1.3.1. Σαμηλφκεζε ησλ παγίσλ   

 

χκθσλα κε ηα θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα ηνπ δεκνζίνπ, ηα πάγηα ηαμηλνκνχληαη ζε 

θαηεγνξίεο κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ 10  έσο θαη 17. 

Λνγαξηαζκφο 10. ΔΓΑΦΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ 

Δδαθηθέο εθηάζεηο είλαη ηα νηθφπεδα, γήπεδα, αγξνηεκάρηα, δάζε, νξπρεία, 

κεηαιιεία, ιαηνκεία, νη θπηείεο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε έθηαζε γεο ηεο νπνίαο ε 

θπξηφηεηα αλήθεη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Οη εδαθηθέο εθηάζεηο δηαθξίλνληαη ζ' 

εθείλεο πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο, φπσο π.ρ. είλαη ηα νηθφπεδα, 

γήπεδα ή ηα αγξνηεκάρηα, θαη ζ' απηέο πνπ ε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη γηα ην ιφγν απηφ ε αμία ηνπο ππφθεηηαη ζε απνζβέζεηο. ηελ 

ηειεπηαία απηή θαηεγνξία αλήθνπλ π.ρ.  ηα νξπρεία, κεηαιιεία θαη ιαηνκεία. 

Ο ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη πεξεηαίξσ ζε δεπηεξνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο σο εμήο: 

10.00 Γήπεδα – Οηθφπεδα 
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Οη εθηάζεηο γεο πάλσ ζηηο νπνίεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη εθείλεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 

παξφκνησλ ζθνπψλ. 

10.01 Οξπρεία, 10.02 Μεηαιεία  

 Οη εθηάζεηο γεο απφ ηηο νπνίεο αληινχληαη ηα κεηαιιεπηηθά νξπθηά ή κεηαιιεχκαηα 

πνπ βξίζθνληαη ππφ ή επί ηνπ εδάθνπο. (Σα είδε κεηαιιεπκάησλ νξίδνληαη ζην ΝΓ 

210/1973). Σν δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιεπκάησλ είλαη απηνηειέο 

εκπξάγκαην δηθαίσκα, αλεμάξηεην απφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο, θαη 

θαηαρσξείηαη ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ινγαξηαζκφο 16.02). Σα έμνδα γηα 

έξεπλεο θνηηαζκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 16.11 «Έμνδα εξεπλψλ 

νξπρείσλ – κεηαιιείσλ – ιαηνκείσλ». 

10.03 Λαηνκεία  

Οη εθηάζεηο γεο απφ ηηο νπνίεο αληινχληαη ηα κε κεηαιιεπηηθά νξπθηά φπσο 

πεηξψκαηα, κάξκαξα, θνληάκαηα, ρψκαηα θιπ. Σν δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ 

ιαηνκηθψλ πξντφλησλ αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ιαηνκηθήο έθηαζεο. 

10.04 Αγξνί, 10.05 Φπηείεο, 10.06 Γάζε 

Οη θαιιηεξγήζηκεο ή κε άιιν ηξφπν εθκεηαιιεχζηκεο εδαθηθέο εθηάζεηο. 

10.10 έσο 10.16 Δδαθηθέο εθηάζεηο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

Οη εδαθηθέο εθηάζεηο νη νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ νληφηεηα. 

10.99 Απνζβεζκέλεο εδαθηθέο εθηάζεηο 

Δίλαη ν αληίζεηνο ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

εδαθηθψλ εθηάζεσλ (αθνξά κφλν ηα νξπρεία, ιαηνκεία θιπ.). 

Δηδηθά ζέκαηα ηεο νκάδαο 10  

- Οι εδαφικζσ εκτάςεισ παρακολουκοφνται ςτουσ οικείουσ υπολογαριαςμοφσ του 10 

με καταχϊριςθ ς' αυτοφσ τθσ αξίασ κτιςεϊσ τουσ (αγοράσ, εκτιμιςεωσ όταν 

πρόκειται για ςυγχϊνευςθ ι ειςφορά ςε είδοσ) ι τθσ αξίασ θ οποία προκφπτει 

ζπειτα από νόμιμθ αναπροςαρμογι τθσ αξίασ κτιςεωσ. 



                                                                                  168 

 

- Τα ζξοδα κτιςεωσ των εδαφικϊν εκτάςεων (όπωσ και των κτιρίων εγκαταςτάςεων) 

καταχωροφνται ςε ξεχωριςτό λογαριαςμό (16.14 «Ζξοδα κτιςεωσ 

ακινθτοποιιςεων») 

- Οι διαμορφϊςεισ γθπζδων μόνιμου χαρακτιρα καταχωροφνται ςτον ίδιο 

λογαριαςμό με το γιπεδο 

- Οι διαμορφϊςεισ γθπζδων που φκείρονται καταχωροφνται ςτον λογαριαςμό 11.03 

‘’Υποκείμενεσ ςε απόςβεςθ διαμορφϊςεισ γθπζδων’’. 

- Τα γιπεδα-οικόπεδα και οι άλλεσ εδαφικζσ εκτάςεισ πλθν των ορυχείων, λατομείων 

κλπ. δεν φκείρονται από τθν χριςθ τουσ ι τθν πάροδο του χρόνου, οπότε δεν 

υπολογίηονται αποςβζςεισ για αυτά. 

- Πταν υπάρχει κίνδυνοσ οικονομικισ απαξιϊςεωσ και υποτιμιςεωσ των γθπζδων, 

ςχθματίηεται ειδικι πρόβλεψθ με πίςτωςθ του λογαριαςμοφ 44.10 «προβλζψεισ 

απαξιϊςεων και υποτιμιςεων γθπζδων» και χρζωςθ των ζκτακτων ηθμιϊν. 

 

Λνγαξηαζκφο 11. ΚΣΗΡΗΑ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ – ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

Ο ινγαξηαζκφο απηφο αλαιχεηαη ζηνπο εμήο ππνινγαξηαζκνχο: 

 11.00 Κηίξηα – Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ 

Κηίξηα είλαη νη νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο πνπ γίλνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ 

πιηθψλ θαη πξννξίδνληαη γηα θαηνηθίεο, βηνκεραλνζηάζηα, απνζήθεο ή νπνηαδήπνηε 

άιιε εθκεηάιιεπζε ή δξαζηεξηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δγθαηαζηάζεηο 

θηηξίσλ είλαη πξφζζεηεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο, 

κεραλνινγηθέο, θιηκαηηζηηθέο, ηειεπηθνηλσληαθέο, απνρεηεχζεσο, πλεπκαηηθήο ή κε 

κεηαθνξάο, ελδνζπλελλνήζεσο θαη άιιεο, νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην θηίξην 

θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν απνρσξηζκφο ηνπο λα κελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη εχθνια θαη 

ρσξίο βιάβε ηεο νπζίαο ηνπο ή ηνπ θηηξίνπ. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο 

παξαθνινπζνχληαη ζηνπο ίδηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 11.00 ζηνπο νπνίνπο 

παξαθνινπζνχληαη ηα θηίξηα ζηα νπνία είλαη ελζσκαησκέλεο ή ζπλδεδεκέλεο. 

11.01  Σερληθά έξγα εμππεξεηήζεσο κεηαθνξψλ 

Σερληθά έξγα είλαη κφληκεο, θαηά θαλφλα, ηερληθέο θαηαζθεπέο κε ηηο νπνίεο 

ηξνπνπνηείηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
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ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαθνξέο (π.ρ. δξφκνη, ιηκάληα, 

γέθπξεο θιπ.). 

 

11.02  Λνηπά ηερληθά έξγα 

ηνλ ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη ηα ππφινηπα ηερληθά έξγα πνπ δελ ζρεηίδνληαη 

κε κεηαθνξέο (π.ρ. πιαηείεο, θξάγκαηα, ιίκλεο, πεξηθξάμεηο, ζηάδηα θιπ.). 

 

11.03  Yπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο γεπέδσλ 

ην ινγαξηαζκφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη νη δαπάλεο δηακνξθψζεσο γεπέδσλ θαη 

άιισλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ, φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο:  

α) νη δαπάλεο απηέο δελ πξέπεη λα έρνπλ πεξηιεθζεί ζην θφζηνο θηηξίσλ ή ηερληθψλ 

έξγσλ ζαλ θφζηνο ππνδνκήο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη  

β) νη δηακνξθψζεηο λα θζείξνληαη θαη γηα ην ιφγν απηφ λα απνζβέλνληαη. 

11.07 έσο11.10 Κηίξηα θιπ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο παξαθνινπζνχληαη ηα αληίζηνηρα θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο, 

ηερληθά έξγα θιπ. πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.  

11.14 έσο 11.24 Κηίξηα θιπ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο 

ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο παξαθνινπζνχληαη ηα αληίζηνηρα θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο, 

θιπ. πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά 

11.99 Απνζβεζκέλα θηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ - Σερληθά έξγα 

Ο αληίζεηνο ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ 

παγίσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 11 . 

 

Λνγαξηαζκφο 12. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ – 

ΛΟΗΠΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

12.00    Μεραλήκαηα 
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ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη ηα κεραλήκαηα ηεο νληφηεηαο, δειαδή νη 

κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο, κφληκα εγθαηαζηεκέλεο ή θηλεηέο, νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ 

γηα λα απνζπνχλ απφ ηε θχζε, λα επεμεξγάδνληαη ή λα κεηαζρεκαηίδνπλ πιηθά αγαζά 

ή γηα λα παξάγνπλ ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηεο. 

12.01    Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη νη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο νληφηεηαο, 

δειαδή ηερληθέο θαηαζθεπέο θαη γεληθά ηερλνινγηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ γίλνληαη γηα 

ηε κφληκε εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο ζην παξαγσγηθφ θχθισκά 

ηεο. ηνλ ίδην ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη θαη νη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

νληφηεηαο, νη νπνίεο, ρσξίο λα ζπζρεηίδνληαη κε ηα κεραλήκαηα, έρνπλ ζρέζε κε ην 

παξαγσγηθφ θαη γεληθά κε ην ιεηηνπξγηθφ θχθισκά ηεο (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο 

ζεξκάλζεσο, πδξαπιηθέο θαη ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο ή απνζεθεπηηθέο 

δεμακελέο), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ή είλαη ζπλδεδεκέλεο κε απηέο, αιιά θαηά ηξφπν πνπ ν απνρσξηζκφο 

ηνπο είλαη δπλαηφ λα ζπληειεζηεί εχθνια θαη ρσξίο βιάβε ηεο νπζίαο ηνπο ή ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

12.02    Φνξεηά κεραλήκαηα «ρεηξφο» 

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη ηα θνξεηά κηθξνκεραλήκαηα πνπ έρνπλ 

παξαγσγηθή δσή κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο θαη κηθξφηεξε απφ ηελ παξαγσγηθή δσή 

ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 12.00. 

12.03    Δξγαιεία 

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη ηα εξγαιεία, δειαδή ηα κεραλνινγηθά 

θαη άιιεο θχζεσο αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ην ρέξη θαη έρνπλ 

παξαγσγηθή δσή κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο. Σα κηθξνεξγαιεία πνπ απνζβέλνληαη 

εθάπαμ ζηε ρξήζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξαθνινπζνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 

25.00 «κηθξά εξγαιεία». 

12.04    Καινχπηα - Ηδηνζπζθεπέο  

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη ηα θαινχπηα θαη νη ηδηνζπζθεπέο ηεο 

νληφηεηαο, δειαδή νη κεραλνινγηθέο θαη άιιεο θχζεσο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο 

πξνζαξκφδνληαη ζηα θαζ' απηφ κεραλήκαηα γηα ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, απνρσξίδνληαη απφ απηά κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
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έξγνπ θαη παξακέλνπλ ζε αδξάλεηα κέρξη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ (π.ρ. θαινχπηα, 

κήηξεο ή θεθαιέο). 

 

12.05    Μεραλνινγηθά φξγαλα 

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη ηα δηάθνξα κεραλνινγηθά φξγαλα, 

π.ρ.  κεηξήζεσλ, πεηξακαηηζκψλ ή ειέγρσλ. 

12.06 Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

12.07 έσο 12.09 Μεραλήκαηα θιπ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

ηνπο ινγαξηαζκνχο 12.07, 12.08 θαη 12.09 παξαθνινπζνχληαη ηα κεραλήκαηα, νη 

εγθαηαζηάζεηο θαη ν ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηεο νληφηεηαο, πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί ζε αθίλεηα ηξίησλ θαη πνπ, κεηά παξέιεπζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

ζπκβαηηθά θαζνξηζκέλνπ, ε θπξηφηεηά ηνπο πεξηέξρεηαη ζηνπο θπξίνπο ησλ αθηλήησλ 

ρσξίο αληάιιαγκα.  

12.10 έσο 12.19 Μεραλήκαηα θιπ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

ηνπο ινγαξηαζκνχο 12.10 έσο θαη 12.19 παξαθνινπζνχληαη ηα κεραλήκαηα, νη 

ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ν ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, φηαλ δε 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο νληφηεηαο. 

12.99 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα – ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ 

Ο αληίζεηνο ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ 

παγίσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 12 . 

 

Λνγαξηαζκφο 13. ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 

ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 13 παξαθνινπζνχληαη ηα θάζε είδνπο 

νρήκαηα κε ηα νπνία ε νληφηεηα δηελεξγεί κεηαθνξέο θαη κεηαθηλήζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ πιηθψλ αγαζψλ ηεο (π.ρ. πιηθψλ), είηε κέζα ζηνπο ρψξνπο 

εθκεηαιιεχζεσο, είηε έμσ απφ απηνχο. Ο ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη σο εμήο: 

13.00 Απηνθίλεηα ιεσθνξεία 

13.01 Λνηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα 
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13.02  Απηνθίλεηα θνξηεγά - Ρπκνχιθεο - Δηδηθήο Υξήζεσο 

13.03  ηδεξνδξνκηθά νρήκαηα 

13.04  Πισηά κέζα 

13.05  Δλαέξηα κέζα 

13.06  Μέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ 

Μεηαθνξηθά κέζα πνπ θπθινθνξνχλ απνθιεηζηηθά κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

νληφηεηαο.  

13.09  Λνηπά κέζα κεηαθνξάο 

13.10 έσο 13.19 Μεηαθνξηθά κέζα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

13.99 Απνζβεζκέλα κεηαθνξηθά κέζα 

 

Λνγαξηαζκφο 14. ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 14 παξαθνινπζνχληαη ηα έπηπια θαη ν ινηπφο 

εμνπιηζκφο ησλ δηαθφξσλ θηηξηαθψλ ρψξσλ ηεο νληφηεηαο (π.ρ.  γξαθείσλ,  

εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ, θαηαζηεκάησλ ή  απνζεθψλ). 

14.00 Έπηπια 

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζνχληαη ηα θηλεηά αληηθείκελα ή εθείλα πνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλα αιιά είλαη δπλαηφ λα απνρσξηζηνχλ εχθνια, θαη ηα νπνία 

πξννξίδνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ηνλ θαιισπηζκφ ησλ θηηξηαθψλ ρψξσλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη, θαηά θαλφλα, απφ ην πξνζσπηθφ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ 

νπνία αλήθνπλ. 

 

14.01   θεχε 

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζνχληαη ηα δηάθνξα είδε εζηηάζεσο, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ ζίηηζεο, θπιηθείσλ, θηινμελίαο θιπ. 

(π.ρ. ςχθηεο λεξνχ, ςπγεία, ειεθηξηθνί θνχξλνη ή ζθεχε θνπδίλαο). 

14.02 Μεραλέο γξαθείνπ 
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ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζνχληαη νη θάζε είδνπο κεραληθέο κεραλέο 

γξαθείσλ (π.ρ. ινγηζηηθέο, αξηζκνκεραλέο ή γξαθνκεραλέο) ηεο νληφηεηαο 

 

14.03 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 

Σα θάζε είδνπο ειεθηξνληθά κεραλήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φπσο π.ρ. νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ζέξβεξ, νη 

ειεθηξνληθέο ινγηζηηθέο κεραλέο, νη ειεθηξνληθέο νζφλεο, νη δηαηξεηηθέο κεραλέο. 

14.04 Μέζα απνζεθεχζεσο θαη κεηαθνξάο 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα απνζεθεχζεσο θαη 

κεηαθνξάο, πνπ έρνπλ παξαγσγηθή δσή κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο θαη απνζβέλνληαη 

ηκεκαηηθά (π.ρ. δεμακελέο, δνρεία, ζηιφ, θνληέηλεξ ή παιέηεο). 

14.05 Δπηζηεκνληθά φξγαλα 

Σα θνξεηά κέζα κε ηα νπνία εμαζθαιίδνληαη νη αλαγθαίεο αλαιχζεηο, κεηξήζεηο θαη 

δνθηκέο πάλσ ζε πιηθά, δπλάκεηο θαη δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο (π.ρ. αληηδξαζηήξεο, 

απνζηαθηήξεο, δπγνί αθξηβείαο, κεηξεηέο αληνρήο πιηθνχ ζε θξνχζεηο, εθειθπζκφ ή 

ζξαχζεηο, ζπζθεπέο ηερλεηήο δεκηνπξγίαο δηαθφξσλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο ή 

ζπζθεπέο δεκηνπξγίαο θελνχ). 

14.06 Εψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε 

14.08 Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ 

Σα θάζε είδνπο θνξεηά ή εγθαηαζηεκέλα κέζα ηειεπηθνηλσληψλ (π.ρ. ηειεθσληθά 

θέληξα, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ή ζπζθεπέο θαμ). 

14.09 Λνηπφο εμνπιηζκφο 

14.10 έσο 14.19 Έπηπια θιπ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

14.30  Έξγα ηέρλεο, θεηκήιηα θαη ινηπά είδε πνπ δελ απνζβέλνληαη 

14.99 Απνζβεζκέλα έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 

 

Λνγαξηαζκφο 15. ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΣΖΖ ΠΑΓΗΧΝ 
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 ηνλ ινγαξηαζκφ 15 παξαθνινπζνχληαη ηα πνζά ηα νπνία δηαηίζεληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηα πνζά ηα νπνία 

πξνθαηαβάιινληαη γηα ηελ αγνξά φκνησλ ζηνηρείσλ. Σν θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο 

ηνπ ηζνινγηζκνχ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 15 απεηθνλίδεη ην κε νινθιεξσκέλν 

θφζηνο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία κέρξη ηελ εκέξα εθείλε, δελ είραλ 

παξαιεθζεί ή δελ είρε ζπληειεζηεί ε απνπεξάησζή ηνπο. Αλαιχεηαη σο εμήο: 

15.01 Κηίξηα - Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ - Σερληθά έξγα ππφ εθηέιεζε 

15.02 Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο - Λνηπφο 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ππφ εθηέιεζε 

15.03 Μεηαθνξηθά κέζα ππφ εθηέιεζε 

15.04 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ππφ εθηέιεζε 

15.09 Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο πάγησλ ζηνηρείσλ 

 

Λνγαξηαζκφο 16. ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 

ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΑΠΟΒΔΖ. 

 Άπια πάγηα ζηνηρεία (αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ινγαξηαζκνί 16.01 έσο 16.05) 

είλαη ηα αζψκαηα εθείλα νηθνλνκηθά αγαζά ηα νπνία είλαη δεθηηθά ρξεκαηηθήο 

απνηηκήζεσο θαη είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο, είηε απηά 

κφλα, είηε καδί κε ηελ νληφηεηα. Σα άπια πάγηα ζηνηρεία απνθηνχληαη κε ζθνπφ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έλα έηνο. 

Έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο (ινγαξηαζκνί 16.10 έσο 16.19) είλαη εθείλα πνπ 

γίλνληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη αξρηθή νξγάλσζε ηεο νληφηεηαο, ηελ απφθηεζε δηαξθψλ 

κέζσλ εθκεηαιιεχζεσο, θαζψο θαη γηα ηελ επέθηαζε θαη αλαδηνξγάλσζή ηεο. Σα 

έμνδα απηά εμππεξεηνχλ νληφηεηα γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν - νπσζδήπνηε 

κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο - θαη γηα ην ιφγν απηφ απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά. 

16.01     Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

Δίλαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία απνθηνχληαη κε αληάιιαγκα, είηε ιφγσ 

αγνξάο, είηε ιφγσ παξαγσγήο απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Με ηελ θαηνρή 

θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε κνλάδα απνθηάεη πιενλεθηήκαηα 
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κνλνπσιηαθήο ή εμεηδηθεπκέλεο δξάζεσο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί π.ρ. ε 

πξνζηαζία ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ή ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ελφο 

πξντφληνο ή ηεο κεζφδνπ θαηεξγαζίαο πιηθψλ. Ζ αμία θηήζεσο ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 16.01 απνζβέλεηαη κε ηζφπνζε εηήζηα 

απφζβεζε κέζα ζην ρξφλν ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηαο θάζε άπινπ ζηνηρείνπ θαη, 

ζε πεξίπησζε πνπ ην άπιν δηθαίσκα έρεη απφ ην λφκν πξνζηαζία πεξηνξηζκέλεο 

δηάξθεηαο, κέζα ζην ρξφλν ηεο πεξηνξηζκέλεο απηήο δηάξθεηαο. 

16.02     Γηθαηψκαηα εθκεηαιιεχζεσο νξπρείσλ - κεηαιιείσλ – ιαηνκείσλ 

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζείηαη ε αμία θηήζεσο ησλ δηθαησκάησλ 

εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ, ιαηνκείσλ θιπ. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε ησλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 10. Γήπεδα, ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιεπκάησλ 

είλαη απηνηειέο εκπξάγκαην δηθαίσκα, αλεμάξηεην απφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο εδαθηθήο 

έθηαζεο, ζπλεπψο θαηαρσξείηαη μερσξηζηά σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

16.03     Λνηπέο παξαρσξήζεηο 

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζείηαη ε αμία θηήζεσο ησλ ινηπψλ παξαρσξήζεσλ  

πιελ φζσλ θαηαγξάθνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 16.02. 

16.04     Γηθαηψκαηα ρξήζεσο ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζείηαη ε αμία ηεο εηζθνξάο θαηά ρξήζε, ζηελ 

νληφηεηα, ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, γηα νξηζκέλν ρξφλν, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε 

λφκηκε δηαδηθαζία εθηηκήζεσο. Ζ παξαπάλσ αμία εηζθνξάο θαηά ρξήζε απνζβέλεηαη 

κε ηζφπνζεο δφζεηο κέζα ζην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε θάζε άπινπ πάγηνπ ζηνηρείνπ.  

16.05     Λνηπά δηθαηψκαηα 

ην ινγαξηαζκφ 16.05 «ινηπά δηθαηψκαηα» παξαθνινπζνχληαη ηα άπια εθείλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

θαηεγνξίεο ησλ ινγαξηαζκψλ 16.00-16.04, φπσο είλαη π.ρ. ηα κηζζσηηθά δηθαηψκαηα. 

ηελ πεξίπησζε κηζζσηηθψλ δηθαησκάησλ (δειαδή κεηαβηβάζεσο απφ κηζζσηή 

αθηλήηνπ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ησλ κηζζσηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ ζε νξηζκέλν 

αθίλεην) πνπ απνξξένπλ απφ ζρεηηθή ζχκβαζε κηζζψζεσο θαη ην λφκν πνπ ηζρχεη 

θάζε θνξά, ε αμία πνπ θαηαβάιιεηαη ζην κηζζσηή απηφ σο απνδεκίσζε γηα ηε 

κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε νηθείνπ 
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ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 16.05 θαη απνζβέλεηαη ζε ηζφπνζεο δφζεηο κέζα ζην ρξφλν 

ηζρχνο ηνπ κηζζσηηθνχ δηθαηψκαηνο. 

16.10     Έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο 

ην ινγαξηαζκφ 16.10 «έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο» 

παξαθνινπζνχληαη ηα έμνδα θαηαξηίζεσο θαη δεκνζηεχζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ησλ 

νληνηήησλ εηαηξηθήο κνξθήο, ηα έμνδα δεκφζηαο πξνβνιήο ηεο ηδξχζεσο, ηεο 

θαιχςεσο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο εθπνλήζεσο ηερληθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ κειεηψλ, θαζψο θαη ηα έμνδα δηνηθήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη 

ηελ έλαξμε ηεο εθκεηαιιεχζεσο. ηνλ ίδην ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη θαη ηα 

κεηαγελέζηεξα (δειαδή κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δξάζεσο) έμνδα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα έμνδα ηερληθψλ κειεηψλ, αλ ην έξγν γηα ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαζθεπαζηεί, ηα έμνδα κειέηεο ηνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζην 

ινγαξηαζκφ 16.10, αιιά ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη απνζβέλνληαη 

φπσο απηφ. 

16.11     Έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ - κεηαιιείσλ – ιαηνκείσλ   

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζείηαη ην θφζηνο εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

νξπρεία, κεηαιιεία θαη ιαηνκεία. 

16.12     Έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ 

Σα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα έξεπλεο ζε άιινπο θιάδνπο θαη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

νληφηεηαο, εθηφο απφ ηα νξπρεία - κεηαιιεία - ιαηνκεία. 

16.13     Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ θαη εθδφζεσο νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζνχληαη έμνδα, φπσο π.ρ. εθείλα πνπ γίλνληαη γηα 

εθηππψζεηο ή αλαθνηλψζεηο, φηαλ απμάλεηαη ην θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή 

εθδίδεηαη απφ απηή νκνινγηαθφ δάλεην. 

16.14     Έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ 

Όια ηα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ ή αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, φπσο π.ρ. είλαη ν θφξνο κεηαβηβάζεσο, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά 

έμνδα, ηα κεζηηηθά θαη νη ακνηβέο κειεηεηψλ ή δηθεγφξσλ, ηα νπνία, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, δελ πξνζαπμάλνπλ ην 

θφζηνο θηήζεψο ηνπο. 
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16.15     πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο θαη δάλεηα γηα 

θηήζεηο   πάγησλ ζηνηρείσλ  

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ παξαθνινπζνχληαη ζε ππνινγαξηαζκνχο θαηά πίζησζε ή 

δάλεην, νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πιεξσκή ή ηελ 

απνηίκεζε ζε επξψ ησλ πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα, πνπ ζπλάπηνληαη 

εηδηθά θαη κφλν γηα ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

16.16     Γηαθνξέο εθδφζεσο θαη εμνθιήζεσο νκνινγηψλ 

ηνλ ινγαξηαζκφ 16.16 «δηαθνξέο εθδφζεσο θαη εμνθιήζεσο νκνινγηψλ» 

παξαθνινπζνχληαη νη δηαθνξέο απφ ηε δηάζεζε νκνινγηψλ ζε ηηκή κηθξφηεξε απφ ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο, θαζψο θαη νη δηαθνξέο απφ ηελ εμφθιεζε νκνινγηψλ ζε ηηκή 

κεγαιχηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο. 

16.17     Έμνδα αλαδηνξγαλψζεσο 

ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ  παξαθνινπζνχληαη ηα έμνδα κειεηψλ νηθνλνκηθήο, 

εκπνξηθήο, ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο αλαδηνξγαλψζεσο ξηδηθνχ ραξαθηήξα, κε ηα 

νπνία επηδηψθεηαη ε θάιπςε λέσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κεγάισκα ηεο 

νληφηεηαο ζαλ απνηέιεζκα ζεκαληηθψλ επεθηάζεσλ ηνπ παξαγσγηθνχ ηεο δπλακηθνχ 

ή αιιαγψλ ζηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή ή ξηδηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο. 

16.18     Σφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ 

Δδψ παξαθνινπζνχληαη νη ηφθνη, κφλν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, πηζηψζεσλ ή 

δαλείσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

16.19     Λνηπά έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο 

16.90     Έμνδα κεηεγθαηαζηάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο   

16.98     Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

16.99     Απνζβεζκέλεο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη  έμνδα πνιπεηνχο 

απφζβεζεο 

 

 1.3.2 Αξρηθή αλαγλψξηζε παγίσλ 
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Σα ελζψκαηα πάγηα θαη ηα άπια πάγηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο. 

Γηα ηα πάγηα πνπ αγνξάδνληαη σο θφζηνο θηήζεο ζεσξείηαη ε ηηκή αγνξάο. Γηα ηα 

πάγηα πνπ απνθηψληαη απφ κε αληαπνδνηηθέο ζπλαιιαγέο (π.ρ. δσξεέο, 

παξαρσξήζεηο) ε αξρηθή αλαγλψξηζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία 

απφθηεζεο.  

 

Όια ηα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ ή αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ζρεηίδνληαη κε επαγγεικαηηθέο ακνηβέο ή θφξνπο, φπσο π.ρ. 

είλαη ν θφξνο κεηαβηβάζεσο, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, ηα κεζηηηθά θαη νη ακνηβέο 

κειεηεηψλ ή δηθεγφξσλ θαηαγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ (16.14 Έμνδα 

θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ) ρσξίο λα πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεο. Αληίζεηα, ην 

θφζηνο απνζπλαξκνιφγεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ φπνπ βξίζθνληαη, φηαλ ε δέζκεπζε απηή αλαιακβάλεηαη 

απφ ηελ νληφηεηα, πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεο (ΠΓ 54/2018)
8
.  

 

Δπίζεο, ηα δηάθνξα αληαιιαθηηθά θαη είδε ζπληήξεζεο ηνπ παγίνπ θαηαγξάθνληαη 

ρσξηζηά σο απνζέκαηα θαη εμνδνπνηνχληαη κε ηελ αλάισζή ηνπο.  

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα ινγηζηηθή νληφηεηα εθαξκφδεη γηα πξψηε θνξά 

δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή, κεηά ηελ απνγξαθή, ηα πάγηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ ηηκή 

θηήζεο ηνπο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο απφ ηελ εκεξνκελία θηήζεο σο ηελ 

εκεξνκελία απνγξαθήο. 

 

Αξρηθή Αλαγλψξηζε – Παξάδεηγκα 1  

ηηο 19/12/2020 αγνξάδνπκε έλα κεηαρεηξηζκέλν θνξηεγφ απηνθίλεην  έλαληη  10.000 

€ . Ζ ηηκή γηα ην ίδην φρεκα  θαηλνχξγην είλαη 20.000 €. Σελ ίδηα κέξα καζαίλνπκε φηη 

ην δηπιαλφ καγαδί πνπινχζε αθξηβψο ην ίδην απηνθίλεην έλαληη 9.000 € , ελψ κία 

εβδνκάδα κεηά ηελ αγνξά απμάλνληαη νη ηηκέο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ θαη 

ε ηηκή γηα έλα ίδην κεηαρεηξηζκέλν απηνθίλεην είλαη πιένλ 11.000 €. 

Με πνηα ηηκή πξέπεη λα εκθαλίζνπκε ην πάγην απηφ ζηηο ινγηζηηθέο καο θαηαζηάζεηο 

(31/12/2020); 

                                                           
8
 χκθσλα κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα (IPSAS 17) φια ηα θφζηε ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαηαγξάθνληαη πξνζαπμάλνληαο ην θφζηνο θηήζεο. Σα θιαδηθά 

ινγηζηηθά ζρέδηα ηνπ δεκνζίνπ απνθιίλνπλ απφ ηα δηεζλή πξφηππα ζην ζέκα απηφ. 
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Απάληεζε 

Σν πάγην ζα εκθαληζηεί κε αμία 10.000 € πνπ είλαη ε ηηκή θηήζεο.  

 

Αξρηθή Αλαγλψξηζε – Παξάδεηγκα 2 

 Έζησ έλα πάγην αμίαο θηήζεο 100 € ην νπνίν απνθηήζεθε ηελ 31/12/2010. ηηο 

31/12/2012 ε ινγηζηηθή νληφηεηα πξαγκαηνπνηεί απνγξαθή έλαξμεο γηα ηελ πξψηε 

εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ελ ιφγσ πάγην έρεη ππφινηπε σθέιηκε 

δσή 8 έηε. Πνηα εγγξαθή ζα θάλνπκε γηα ην πάγην ζηηο 31/12/2012; 

Απάληεζε 

- Ρρϊτα υπολογίηουμε τθν ςυνολικι ωφζλιμθ ηωι από τθν θμερομθνία κτιςθσ του 

παγίου: 2 ζτθ (ζχουν ιδθ περάςει από τθν απόκτθςθ) και άλλα 8 ζτθ (υπόλοιπθ 

ωφζλιμθ ηωι) -> 10 ζτθ ςυνολικι ωφζλιμθ ηωι 

- Στθ ςυνζχεια υπολογίηουμε τισ αποςβζςεισ κάκε χριςθσ: 100€ κόςτοσ κτιςθσ δια 

10 ζτθ ςυνολικι ωφζλιμθ ηωι -> 10 €  ετιςια απόςβεςθ 

- Τζλοσ υπολογίηουμε τισ αποςβζςεισ για τον χρόνο που ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί: 

 10 € Υ2έηε= 20 € ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

- Θ λογιςτικι εγγραφι που κα κάνουμε είναι θ ακόλουκθ:  

 

[1Υ.ΥΥ.ΥΥ] Πάγηα    100    (Υξέσζε) 

 [1Υ.99.ΥΥ] Απνζβεζκέλα Πάγηα  20  (Πίζησζε) 

 [4Υ.ΥΥ.ΥΥ] Κεθάιαην   80 (Πίζησζε) 

(Υξεψλνπκε ηελ αμία θηήζεο, πηζηψλνπκε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο γηα ην 

δηάζηεκα απφ ηφηε πνπ ην απνθηήζακε κέρξη θαη ηελ απνγξαθή έλαξμεο. Με ηελ 

δηαθνξά ησλ δχν, πηζηψλνπκε ην θεθάιαην). 

 

Αξρηθή Αλαγλψξηζε – Παξάδεηγκα 3 

Ο θνξέαο Υ αγνξάδεη κέζα ζην 2020 νηθφπεδν αμίαο 100.000 €. Σελ εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηεο αγνξάο θαηαβάιιεη επηπιένλ 1.000 € γηα θφξν κεηαβίβαζεο θαη 

2.000 € ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθνπ. Όιεο νη ζπλαιιαγέο πιεξψζεθαλ κε κεηξεηά. 

α)Πνηεο εγγξαθέο πξέπεη λα γίλνπλ; β)Πάλσ ζε πνηα πνζά ζα ππνινγηζηνχλ 

απνζβέζεηο γηα ην 2020; 

Απάληεζε 

α) Δγγξαθέο: 
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 [10.00.ΥΥ] Οηθφπεδα       100 .000   (Υξέσζε) 

 [16.14.ΥΥ] Έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ      3 .000   (Υξέσζε) 

  [38.00.ΥΥ] Σακείν     103.000(Πίζησζε) 

β) Πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ απνζβέζεηο γηα ηα Έμνδα θηήζεσο 

αθηλεηνπνηήζεσλ (πνπ είλαη έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο). Γηα ηα νηθφπεδα 

δελ ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο 

 

1.3.3. Απνζβέζεηο 

 

Οη απνζβέζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ζηαδηαθή κείσζε ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ 

ζηνηρείνπ, πνπ επέξρεηαη ιφγσ ηεο θπζηνινγηθή θζνξάο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ ή/θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ απαμηψζεσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

ηφρνο ησλ απνζβέζεσλ είλαη ε ρξνληθή θαηαλνκή ηεο κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ 

ζε θάζε ρξήζε έηζη ψζηε αθελφο λα εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ε ρξήζεο ε 

κείσζε ηεο αμίαο θαη αθεηέξνπ λα απνηππψλεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ε κεησκέλε αμία 

ησλ παγίσλ. ηα ινγηζηηθά βηβιία απηφ γίλεηαη κε ηελ ινγηζηηθή εγγξαθή 

απνζβέζεσλ κε ηελ νπνία: 

- Χρεϊνεται ζνα οργανικό ζξοδο (αποςβζςεισ) με το ποςό τθσ ετιςιασ μείωςθσ τθσ 

αξίασ του παγίου (ςτα κλαδικά ςχζδια δθμοςίου: ο λογαριαςμόσ 66.ΧΧ) 

- Ριςτϊνεται ζνασ αντίκετοσ λογαριαςμόσ του ενεργθτικοφ (αποςβεςμζνα πάγια) με 

το ίδιο ποςό. Το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ αυτοφ μασ δείχνει τθν ςυνολικι 

μείωςθ τθσ αξίασ του παγίου από τθν θμερομθνία κτιςθσ του μζχρι και το τζλοσ τθσ 

χριςθσ που κλείνει (ςτα κλαδικά ςχζδια δθμοςίου: ο λογαριαςμόσ 1Χ.99) 

Παξάδεηγκα εκεξνινγηαθήο εγγξαθήο απνζβέζεσλ 

[66.02] Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ   1.000   (Υξέσζε) 

 [12.99] Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα   1.000 (Πίζησζε) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ, πξνζδηνξίδεηαη θαηαξράο γηα θάζε απνζβέζηκν 

πάγην ην θφζηνο θηήζεο,  ε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο, ε ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε 

απνζβεζηέα αμία. 
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- Αποςβζςιμο πάγιο: είναι το ενςϊματο ι άυλο πάγιο ςτοιχείο που αποκτάται από 

τθν οντότθτα για διαρκι παραγωγικι χριςθ και ζχει περιοριςμζνθ ωφζλιμθ 

διάρκεια ηωισ. Δεν είναι όλα τα πάγια αποςβζςιμα, για παράδειγμα τα ζργα τζχνθσ 

δεν χάνουν τθν αξία τουσ με τθν πάροδο του χρόνου (το αντίκετο μάλλον),  τα 

οικόπεδα δεν υπόκεινται ςε φκορζσ από τθν χριςθ τουσ, οπότε δεν είναι 

αποςβζςιμα πάγια. 

- Κόςτοσ κτιςθσ: θ τιμι που αγοράςτθκε το πάγιο ι, για τα πάγια που αποκτικθκαν 

με δωρεά, θ εφλογθ αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία κτιςθσ. 

- Ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ: θ χρονικι περίοδοσ κατά τθν οποία υπολογίηεται ότι το 

αποςβζςιμο πάγιο ςτοιχείο κα χρθςιμοποιείται παραγωγικά 

- Τπολειμματικι αξία: θ αξία που αναμζνεται να ζχει το πάγιο ςτοιχείο ςτο τζλοσ τθσ 

ωφζλιμθσ ηωισ του, αν αυτι είναι ςθμαντικι.  

- Αποςβεςτζα αξία: το κόςτοσ κτιςθσ του παγίου μειωμζνο κατά τθν υπολειμματικι 

του αξία 

ηελ ζπλέρεηα, ε απνζβεζηέα αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαλέκεηαη 

ζε θάζε ινγηζηηθή ρξήζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε νκνηφκνξθν 

ηξφπν. (κέζνδνο ζηαζεξήο απνζβέζεσο). 

Παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ 

Έζησ έλα κεράλεκα αγνξάζηεθε 100€, ε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ ππνινγίδεηαη 

ζε 10 έηε θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο αλακέλεηαη λα έρεη κηα αμία 10€. 

Απνζβεζηέα αμία: 100€ - 10€ = 90€ 

Χθέιηκε δηάξθεηα δσήο: 10 έηε 

Δηήζηεο απνζβέζεηο: 90€ / 10 = 9€ 

ε θάζε ρξήζε ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα ζα επηβαξχλνληαη θαηά 9€ (κε ην έμνδν 

απνζβέζεσλ), θαη ην ελεξγεηηθφ ζα εκθαλίδεηαη κεησκέλν θαηά 9€ (κείσζε ηεο αμίαο 

ηνπ παγίνπ). 

 

Δδψ λα αλαθέξνπκε φηη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ε λνκνζεζία πξνβιέπεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειεζηέο εηήζησλ απνζβέζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία παγίνπ. 

Πξαθηηθά, νη νληφηεηεο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, 
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αθνινπζνχλ ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, ππνινγίδνληαο ηηο απνζβέζεηο κε έλαλ ίδην 

ζπληειεζηή γηα θάζε θαηεγνξία παγίσλ, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε παγίνπ.    

Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ μεθηλάεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πάγην ζηνηρείν 

αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ή λα ιεηηνπξγεί θαη ζηακαηάεη φηαλ ην ζχλνιν ησλ 

απνζβέζεσλ ηζνχηαη κε ηελ απνζβεζηέα αμία. Γηα ηα πάγηα πνπ βξίζθνληαη ζε 

αδξάλεηα (εθηφο ιεηηνπξγίαο) δελ ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο.  

Σέινο, φηαλ βξηζθφκαζηε ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ θάπνηνπ 

παγίνπ, θξνληίδνπκε λα κελ εκθαλίδεηαη κε κεδεληθή αλαπφζβεζηε αμία. Μεηψλνπκε 

ηελ εηήζηα απφζβεζε θαηά 0,01€ ψζηε λα εκθαλίδεηαη κηα ζπκβνιηθή αλαπφζβεζηε 

αμία ελφο ιεπηνχ. 

 

Παξάδεηγκα Απνζβέζεσλ 

ηηο 28/06/2020 αγνξάδνπκε έλα κεράλεκα έλαληη 1.000 €. Ζ εθηηκψκελε σθέιηκε 

δσή είλαη 10 ρξφληα  θαη  εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη ζεκαληηθή ππνιεηκκαηηθή αμία 

κεηά ην ηέινο ηεο 10εηίαο. Πνην ζα είλαη ην εηήζην πνζφ απφζβεζεο γηα θάζε έηνο; 

Πνηα εγγξαθή ζα θάλνπκε γηα ηηο απνζβέζεηο ηνπ 2030; 

Απάληεζε 

Δηήζηεο απνζβέζεηο:  (1.000 € θφζηνο θηήζεο – 0 ππνιεηκκαηηθή αμία)/10 έηε=100 €  

εηήζηα απφζβεζε 

Απνζβέζεηο 2020: 100 € Υ (6/12) = 50 € (ηελ πξψηε ρξήζε, ην πάγην 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα κηζφ ρξφλν) 

Απνζβέζεηο 2021 έσο 2029: 100 € Υ (12/12) = 100 € αλά έηνο 

Απνζβέζεηο 2030: 100 € Υ (6/12) = 50 €  49,99 €  (ηελ ηειεπηαία ρξήζε 

ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο γηα κηζφ ρξφλν 50€. Αθαηξνχκε απφ ην πνζφ απηφ 0,01€ 

γηα λα κείλεη κηα ειάρηζηε αλαπφζβεζηε αμία ζην πάγην) 

Ζκεξνινγηαθή εγγξαθή απνζβέζεσλ ρξήζεο 2030: 

[66.02.00] Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ  49,99    (Υξέσζε) 

[12.99.00] Απνζβεζκέλα  Μεραλήκαηα  49,99  (Πίζησζε) 
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1.3.4. Αλαπξνζαξκνγέο αμίαο Παγίνπ 

 

Όπσο είπακε ζηα πξνεγνχκελα, θαηά θαλφλα ηα πάγηα θαηαγξάθνληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο. Χζηφζν, θαηά θαηξνχο θαη κε δηάθνξνπο θαλνληζκνχο ε λνκνζεζία επηβάιιεη 

ζε θάπνηα είδε θνξέσλ (πρ επηρεηξήζεηο) θαη γηα θάπνηα είδε παγίσλ (πρ θηίξηα πνπ 

απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ην 2010) ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ, 

νξίδνληαο ζρεηηθνχο ζπληειεζηέο. Απηφ γίλεηαη πξνθεηµέλνπ νη ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο λα απεηθνλίδνπλ ηα πάγηα ζε κηα αμία πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

δεδνκέλνπ φηη γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο παγίσλ νη ηηκέο ηεο αγνξάο κπνξεί λα έρνπλ 

απμεζεί ζεκαληηθά ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηζηνξηθέο ηηκήο θηήζεο πνπ εκθαλίδεη ν 

ηζνινγηζκφο. 

Απφ ινγηζηηθήο άπνςεο, ε αλαπξνζαξκνγή γίλεηαη κε ρξέσζε ησλ παγίσλ θαη 

πίζησζε ησλ απνζβεζκέλσλ παγίσλ, κε ηνλ ζρεηηθφ ζπληειεζηή πνπ νξίδεη ε 

λνκνζεζία. Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξέσζε θαη πίζησζε 

πηζηψλεηαη ζηα απνζεκαηηθά (ινγαξηαζκφο 41.07 «Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή 

αμίαο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ»). 

Παξάδεηγκα αλαπξνζαξκνγήο αμίαο 

Ο θνξέαο ΥΥ. πνπ θιείλεη ηζνινγηζκφ γηα ην έηνο 2020 έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ έλα 

θηίξην αμίαο 120.000 € πνπ απέθηεζε ην 2016. Γηα ην θηίξην απηφ έρεη ζπλνιηθά 

ππνινγίζεη απνζβέζεηο  κέρξη θαη ην 2019 χςνπο 24.000 €. Με ηνλ λφκν 1234/2020 

επηβάιιεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ θηηξίσλ πνπ απνθηήζεθαλ κέρξη θαη ην 

2017 κε ζπληειεζηή 1,30 . Πνηεο εγγξαθέο πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα απνηππσζεί ε 

λέα αμία ηνπ θηηξίνπ ζηα βηβιία; 

Απάληεζε 

Νέα αμία θηηξίνπ: 120.000 €  Υ 1,30 = 156.000 €  (δηαθνξά +36.000) 

Νέα αμία απνζβεζκέλνπ θηηξίνπ:  24.000 € Υ 1,30 = 31.200 €. (δηαθνξά +7.200) 

Γηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν: 36.000 – 7.200 = 28.800 

Ζκεξνινγηαθή εγγξαθή: 
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[11.ΥΥ.ΥΥ] Κηίξηα     36.000    (Υξέσζε) 

[11.99.ΥΥ] Απνζβεζκέλα  Κηίξηα  7.200 (Πίζησζε) 

[41.07.ΥΥ] Γηαθ.Αλαπξ αμίαο λ.1234/20 28.800  (Πίζησζε) 

 

1.3.5. Υξεκαηνδνηηθή - Λεηηνπξγηθή Μίζζσζε (Leasing) 

 

Με ηνλ φξν ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ιεηηνπξγηθή κίζζσζε (γεληθφηεξα: leasing) 

αλαθεξφκαζηε ζε  ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο κεηαβηβάδεηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο 

παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Γεληθφηεξα, κηα νληφηεηα πνπ έρεη ηελ αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ελφο παγίνπ 

ζηνηρείνπ ζηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία, έρεη δχν επηινγέο: α) λα ην αγνξάζεη, 

κεηψλνληαο έηζη θάπνην άιιν πεξηνπζηαθφ ηεο ζηνηρείν (πρ δηαζέζηκα) ή απμάλνληαο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο (πρ. δάλεηα) ή β) λα ην λνηθηάζεη απφ θάπνηνλ ηξίην, δηαηεξψληαο 

ακεηάβιεηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη ζπκβάζεηο leasing 

έξρνληαη λα θαιχςνπλ ην κεγάιν εχξνο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δχν απηέο 

επηινγέο: αλάινγα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρεη θάζε ηέηνηα ζχκβαζε, είλαη άιινηε πην 

θνληά ζηελ απιή ελνηθίαζε παγίνπ θαη άιινηε πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν δαλεηζκφ 

γηα αγνξά παγίνπ. 

Απφ ηε ζθνπηά ηεο ινγηζηηθήο νη ζπκβάζεηο Leasing θαηαηάζζνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

1. Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο: ε πιεηνλφηεηα ησλ θηλδχλσλ θαη αληακνηβψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην πάγην παξακέλνπλ ζηνλ εθκηζζσηή (ηδηνθηήηε ηνπ παγίνπ). 

ηηο Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο ν κηζζσηήο αλαγλσξίδεη ηα κηζζψκαηα σο 

έμνδα (ελνίθηα) ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο κίζζσζεο. 

2. Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ: θ πλειονότθτα των κινδφνων και ανταμοιβϊν που 

ςυνδζονται με το πάγιο ανικουν ςτον μιςκωτι (τον ςυναλλαςςόμενο που 

χρθςιμοποιεί το πάγιο και πλθρϊνει τα μιςκϊματα). Στισ Χρθματοδοτικζσ 

Μιςκϊςεισ το πάγιο αναγνωρίηεται ωσ περιουςιακό ςτοιχείο του μιςκωτι. Θ 



                                                                                  185 

 

υποχρζωςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ αντιμετωπίηεται ωσ δάνειο, το δε μίςκωμα 

διαχωρίηεται και καταγράφεται ωσ χρεολφςιο (αποπλθρωμι του δανείου) και τόκοσ 

Ο ραξαθηεξηζκφο κηαο ζχκβαζεο leasing σο Λεηηνπξγηθήο ή Υξεκαηνδνηηθήο είλαη 

θαζήθνλ ηνπ ινγηζηή ή ειεγθηή, ν νπνίνο αθνχ εμεηάζεη ηνπο φξνπο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα ζπκπεξάλεη ζε πνηα απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο 

εληάζζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηφ αμηνινγείηαη ε 

νπζία ηεο ζπλαιιαγήο θαη φρη ε λνκηθή ηεο κνξθή.  

Μηα ηππηθή ζχκβαζε leasing πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ φξνπο:  

- Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  

- Ρροβλζψεισ για περιπτϊςεισ πρόωρου τερματιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ 

- Ρροβλζψεισ για περιπτϊςεισ αλλαγισ του μιςκϊματοσ 

- Ραροχι υπθρεςιϊν και κάλυψθ εξόδων από τον εκμιςκωτι (ςυντιρθςθ, 

εκπαίδευςθ, φόροι) 

- Αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ 

- Δικαίωμα αγοράσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου από τον μιςκωτι ςτθν λιξθ τθσ 

ςφμβαςθσ 

Δμεηάδνληαο ηη πξνβιέπεη ε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά ζχκβαζε γηα θάζε έλαλ απφ 

ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ν ινγηζηήο/ειεγθηήο πξέπεη λα βγάιεη ην ζπκπέξαζκα γηα ην 

αλ ε πιεηνλφηεηα ησλ θηλδχλσλ θαη αληακνηβψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πάγην έρνπλ 

παξακείλεη ζηνλ ηδηνθηήηε (ιεηηνπξγηθή κίζζσζε) ή έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ 

κηζζσηή (ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε). 

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Γεκνζίνπ Σνκέα (IPSAS – ηα ζέκαηα 

leasing ξπζκίδνληαη κε ην IPSAS 13), κηαο ζχκβαζε leasing  ραξαθηεξίδεηαη σο 

ρξεκαηνδνηηθή εάλ ηζρχεη ηνπιάρηζην έλα απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

- Γσξεάλ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ζηνλ κηζζσηή ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

κίζζσζεο . 

- Γηθαίσκα αγνξάο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο ζε πξνλνκηαθή ηηκή, 

αξθεηά ρακειφηεξε απφ ηελ αλακελφκελε εχινγε αμία ηνπ παγίνπ, ψζηε ε 

εμάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα ζεσξείηαη βέβαηα.  

- Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη ίζε κε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ. 
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- Ζ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ηζνχηαη κε 

ηελ αμία ηνπ παγίνπ. 

- Σν πάγην είλαη αξθεηά εμεηδηθεπκέλν ψζηε κφλν ν κηζζσηήο κπνξεί λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο κεγάιεο έθηαζεο κεηαηξνπέο. 

- Σν πάγην δελ κπνξεί εχθνια λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιν παξφκνην πάγην. 

- Ύπαξμε πξφβιεςεο γηα θάιπςε ησλ δεκηψλ ηνπ εθκηζζσηή ζε πεξίπησζε 

πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ κηζζσηή. 

- Οη δεκηέο/θέξδε απφ ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ παγίνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ 

κηζζσηή. 

- Γηθαίσκα ηνπ κηζζσηή λα επεθηείλεη ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο κε 

πξνλνκηαθφ κίζζσκα. 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζχκβαζεο Leasing πνπ βνεζνχλ ηνλ ινγηζηή ή 

ειεγθηή λα θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ θχζε ηεο ζχκβαζεο είλαη: 

- Ροιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ του παγίου. Συνικωσ ςτισ 

χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, ο εκμιςκωτισ ζχει περιςςότερο τον ρόλο του 

χρθματοδότθ και λιγότερο τθν τεχνογνωςία για τθν ςυντιρθςθ και τισ επιςκευζσ 

του παγίου, τα οποία τα αναλαμβάνει ο μιςκωτισ.  Σε περιπτϊςεισ που ο 

εκμιςκωτισ αναλαμβάνει τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ, ζχουμε μια ζνδειξθ ότι 

πρόκειται μάλλον για λειτουργικι μίςκωςθ 

- Ο τφποσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του εκμιςκωτι. Μια επιχείρθςθ που 

εμπορεφεται ι επιςκευάηει π.χ. αυτοκίνθτα είναι πιο πικανόν να ςυνάψει μια 

λειτουργικι μίςκωςθ. Αντίκετα, μια τράπεηα είναι πιο πικανόν να ςυνάψει μια 

χρθματοδοτικι μίςκωςθ. 

- Φπαρξθ ειδικϊν ποινϊν για τθν περίπτωςθ πρόωρου τερματιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ 

από τον μιςκωτι. Πταν δεν υπάρχουν τζτοιεσ ποινζσ ι ζχουν μικρι οικονομικι αξία 

ςε ςφγκριςθ με τα ςυνολικά μιςκϊματα, θ μίςκωςθ είναι πικανότατα λειτουργικι. 

- Φπαρξθ ειδικϊν όρων για τισ περιπτϊςεισ υποτίμθςθσ τθσ αξίασ/απαξίωςθσ του 

παγίου. Συνικωσ ςτισ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ ο εκμιςκωτισ φροντίηει να 

καλυφκεί από τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τισ διακυμάνςεισ τθσ τρζχουςασ 

αξίασ του παγίου.  
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Μηα ζχκβαζε leasing κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξα πνιχπινθνπο φξνπο θαη πξνβιέςεηο, 

κε απνηέιεζκα ηα παξαπάλσ θξηηήξηα λα κελ είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηθαλά λα 

νδεγήζνπλ κε βεβαηφηεηα ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο ρξεκαηνδνηηθήο ή 

ιεηηνπξγηθήο. ε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο 

πνπ θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θηλδχλσλ θαη αληακνηβψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην πάγην παξακέλνπλ ζηνλ εθκηζζσηή (ηδηνθηήηε), ηφηε ε ζχκβαζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο ιεηηνπξγηθή.  

 

 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΑΣΑΝΟΖΖ 

1. Θ καταςκευι ενόσ νζου ανελκυςτιρα ςε ζνα κτίριο τθσ οντότθτασ, πρζπει να 

καταχωρθκεί ςτον λογαριαςμό: 

α. 11.00 «Κτίρια» (επειδι είναι δφςκολοσ ο αποχωριςμόσ του από το κτίριο ςτο 

οποίο βρίςκεται) 

β. 11.01 «Σερληθά έξγα εμππεξεηήζεσο κεηαθνξψλ» (επειδι ςκοπόσ του είναι να 

μεταφζρει ανκρϊπουσ) 

γ. 12.00 «Μθχανιματα» (επειδι αποτελεί μια ανεξάρτθτθ μθχανολογικι 

καταςκευι) 

2. Τι εννοοφμε με τον όρο «υπολειμματικι αξία» ενόσ παγίου;  

3. Ροια από τα παρακάτω αποτελοφν κριτιρια για τον χαρακτθριςμό μιασ ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ ωσ χρθματοοικονομικισ;  

α. Γσξεάλ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ παγίνπ ζηνλ κηζζσηή ζην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο . 

β. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο να είλαη πολφ μεγάλθ (10 ζτθ ι περιςςότερα) 

γ. Το πάγιο, λόγω τθσ φφςθσ του, να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο από τον 

ςυγκεκριμζνο μιςκωτι. 
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1.4. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ  

1.4.1. Απνζέκαηα  

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4308/2014, ηα απνζέκαηα (inventories) 

είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απνζέκαηα είλαη εθείλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ α) έρνπλ 

αγνξαζζεί πξνο πψιεζε ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, φπσο 

ηα εκπνξεχκαηα, β)  έρνπλ παξαρζεί απφ ηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε, δει. 

ηα πξντφληα, γ) βξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο, δει. ε παξαγσγή ζε εμέιημε 

ή  δ) πξννξίδνληαη γηα αλάισζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, δει. νη πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, ηα είδε θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο.  

Οη βαζηθνί ηχπνη ησλ απνζεκάησλ, πην αλαιπηηθά, είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Πξώηεο Ύιεο: 

Οη πξψηεο χιεο είλαη ηα βαζηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ 

λ δεκηνπξγήζεη θαη λα νινθιεξψζεη πξντφληα. Όηαλ νινθιεξσζεί ην πξντφλ, νη 

πξψηεο χιεο είλαη ζπλήζσο κε αλαγλσξίζηκεο απφ ηελ αξρηθή ηνπο κνξθή, φπσο ην 

αιεχξη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ςσκί. Άιια παξαδείγκαηα πξψησλ πιψλ είλαη ην 

μχιν γηα έλαλ θαηαζθεπαζηή μχιηλσλ επίπισλ ή ην χθαζκα γηα κία βηνκεραλία 

ελδπκάησλ. 

2. Σπζηαηηθά: 

Σα ζπζηαηηθά είλαη παξφκνηα κε ηηο πξψηεο χιεο, θαζψο είλαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα επηρείξεζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ην θηλίξηζκα ησλ πξντφλησλ. 

Γηαθέξνπλ απφ ηηο πξψηεο χιεο ιφγσ ηνπ φηη παξακέλνπλ αλαγλσξίζηκα αθφκα θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξντφλησλ, φπσο κηα βίδα. 

α) κατεχόμενα για πϊλθςθ ςτθ ςυνικθ δραςτθριότθτα τθσ 
οντότθτασ, ι 

β) ςτθν παραγωγικι διαδικαςία με ςκοπό τθν πϊλθςθ ωσ 
ανωτζρω, ι 

γ) ςε μορφι υλικϊν ι εφοδίων που πρόκειται να αναλωκοφν για 
τθν παραγωγικι διαδικαςία ι για τθν προςφορά υπθρεςιϊν. 
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3. Παξαγσγή ζε εμέιημε: 

Ζ παξαγσγή ζε εμέιημε αλαθέξεηαη ζε είδε πνπ βξίζθνληαη ήδε ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, πξψηεο χιεο ή εμαξηήκαηα, εξγαζία, γεληθά έμνδα θαη αθφκε θαη πιηθά 

ζπζθεπαζίαο. Γηα κηα βηνκεραλία επίπισλ, φια ηα εκηηειή ηκήκαηα πξηλ απφ ηε 

ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο απνηεινχλ παξαγσγή ζε εμέιημε. 

4. Έηνηκα πξντόληα: 

Σα έηνηκα πξντφληα είλαη ηα πξντφληα εθείλα πνπ είλαη έηνηκα πξνο πψιεζε. 

Δλδεηθηηθά έηνηκα πξντφληα απνηεινχλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ αγνξάδνπλ ηα ζνχπεξ 

κάξθεη γηα λα ηα πνπιήζνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Γηα κηα βηνκεραλία επίπισλ, ην 

ηξαπέδη πνπ ζπλαξκνινγείηαη, βάθεηαη θαη είλαη έηνηκν πξνο πψιεζε είλαη επίζεο 

έηνηκν πξντφλ. 

5. Αγαζά ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο: 

Σα αγαζά ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη αγαζά, ζπλήζσο κε ηε κνξθή 

πξνκεζεηψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πξντφληνο ή ηε 

ζπληήξεζε κηαο επηρείξεζεο. 

6. Σπζθεπαζία θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο: 

Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Ζ θχξηα ζπζθεπαζία πξνζηαηεχεη ην 

πξντφλ θαη ην θαζηζηά ρξεζηκνπνηήζηκν. Ζ δεπηεξεχνπζα ζπζθεπαζία είλαη ε 

ζπζθεπαζία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εηηθέηεο ή 

πιεξνθνξίεο. Ο ηξηηνγελήο ηχπνο ζπζθεπαζίαο είλαη ε ζπζθεπαζία γηα κεηαθνξά. 

7. Απόζεκα αζθαιείαο θαη πξνβιεπόκελν απόζεκα: 

Σν απφζεκα αζθαιείαο είλαη ην επηπιένλ απφζεκα πνπ αγνξάδεη θαη απνζεθεχεη κηα 

επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηπρφλ απξφβιεπηα γεγνλφηα.  Σν απφζεκα 

αζθαιείαο έρεη θφζηνο κεηαθνξάο, αιιά ππνζηεξίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

Αληίζηνηρα, ε θαηεγνξία απηή απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη έηνηκα πξντφληα αιιά θαη 

πξψηεο χιεο αγνξάδεη κηα επηρείξεζε κε βάζε ηηο ηάζεηο πσιήζεσλ θαη παξαγσγήο 

έηζη ψζηε εάλ ε ηηκή κηαο πξψηεο χιεο απμάλεηαη λα κπνξεί λα θαιχςεη κέξνο ησλ 

αλαγθψλ ηεο απφ απηφ ην απφζεκα. 

8. Απόζεκα απνζύλδεζεο: 

Σν απφζεκα απνζχλδεζεο είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηπιένλ είδε ή γηα 

παξαγσγή ζε εμέιημε πνπ θπιάζζνληαη ζε θάζε ζηαζκφ γξακκήο παξαγσγήο γηα ηελ 



                                                                                  190 

 

απνθπγή ζηάζεσλ εξγαζίαο. Ζ απνζχλδεζε ηνπ απνζέκαηνο είλαη ρξήζηκε εάλ 

ηκήκαηα ηεο γξακκήο ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο θαη ηζρχεη κφλν γηα 

εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ αγαζά. Οη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

δηαζέηνπλ απφζεκα αζθαιείαο. 

9. Κύθινο απνζέκαηνο: 

Οη επηρεηξήζεηο παξαγγέιλνπλ απφζεκα ζε παξηίδεο γηα λα απνθηήζνπλ ηε ζσζηή 

πνζφηεηα απνζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ην ρακειφηεξν δπλαηφλ θφζηνο 

παξαγγειίαο θαη απνζήθεπζεο.  

10. Απνγξαθή ππεξεζηώλ: 

Σν απφζεκα ππεξεζηψλ αλαθέξεηαη ζην πφζεο ππεξεζίεο κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα 

επηρείξεζε ζε κηα δεδνκέλε πεξίνδν. Έλα ινγηζηηθφ γξαθείν κπνξεί γηα παξάδεηγκα 

λα νινθιεξψζεη ηελ θαηαρψξηζε 20 θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηελ εκέξα. 

11. Απόζεκα δηακεηαθόκηζεο: 

Σν απφζεκα δηακεηαθφκηζεο είλαη απφζεκα πνπ κεηαθέξεηαη κεηαμχ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ησλ απνζεθψλ θαη ησλ θέληξσλ δηαλνκήο, κεηαθίλεζε ε νπνία 

κπνξεί λα ρξεηαζζεί θαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

12. Θεσξεηηθό Απόζεκα: 

Σν ζεσξεηηθφ απφζεκα είλαη ην ιηγφηεξν δπλαηφ απφζεκα πνπ ρξεηάδεηαη κηα εηαηξεία 

γηα λα νινθιεξψζεη κηα δηαδηθαζία ρσξίο αλακνλή, ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα 

παιαηνηέξσλ θχθισλ ηεο επηρείξεζεο. 

13. Πιενλάδνλ απόζεκα: 

Σν πιενλάδνλ απφζεκα είλαη απνχιεηα ή αρξεζηκνπνίεηα αγαζά ή πξψηεο χιεο θαη 

ζπλήζσο ζα πξέπεη λα απνθαζηζζεί εάλ ζα δηαηεξεζεί ή λα δηαηεζεί θαζψο ππάξρεη 

ην θφζηνο απνζήθεπζήο ηνπ, ρσξίο λα είλαη  βέβαηε ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπ 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαη ηα ελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Ο θχθινο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε κηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ζπλνπηηθά ζα κπνξνχζε 

λα απεηθνληζζεί σο εμήο: 
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Δλψ αληίζηνηρα ν θχθινο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ απνζεκάησλ ηεο βηνκεραλίαο 

απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

 
Σα απνζέκαηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην 

ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα θζάζνπλ απηά ζηελ παξνχζα ζέζε θαη 

θαηάζηαζή ηνπο. Αληίζηνηρα, ην θφζηνο παξαγσγήο πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

πξνζδηνξίδεηαη κε κία απφ ηηο γεληθά απνδεθηέο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο θαη 

πεξηιακβάλεη: 

 

α) Το κόςτοσ πρϊτων υλϊν, αναλϊςιμων υλικϊν, εργαςίασ και 
άλλο κόςτοσ που ςχετίηεται άμεςα με το εν λόγω ςτοιχείο και 

β) μία εφλογθ αναλογία ςτακερϊν και μεταβλθτϊν εξόδων 
που ςχετίηονται ζμμεςα με το εν λόγω ςτοιχείο, ςτο βακμό 
που τα ζξοδα αυτά αναφζρονται ςτθν περίοδο παραγωγισ. 

Ππώηερ ύλερ 
Απόθεμα 

Ππώηων 

Υλών 

Παπαγωγ

ή 

ζε 

Έηοιμα 

Πποϊόνη

α 

Κόζηορ 

Πωληθένηω

Βιομηχανία 

Άμεζη 

επγαζί

Έμμεζα έξοδα 
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χκθσλα κε ην ΓΛΠ 2, ην θφζηνο αγνξάο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ ηηκή 

αγνξάο, ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη άιινπο θφξνπο (εθηφο εθείλσλ πνπ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα αλαθηήζεη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο), 

θαζψο θαη έμνδα κεηαθνξάο, παξάδνζεο θαη ινηπά έμνδα άκεζα θαηαινγηζηέα ζηελ 

απφθηεζε ησλ εηνίκσλ αγαζψλ, πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θφζηνπο αγνξάο ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ηπρφλ εθπηψζεηο, επηζηξνθέο θιπ. 

Αληίζηνηρα, ην θφζηνο κεηαπνίεζεο, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, φπσο είλαη ηα άκεζα εξγαηηθά αιιά θαη κέξνο ησλ  

ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ γεληθψλ εμφδσλ παξαγσγήο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά 

ηε κεηαηξνπή ησλ πξψησλ πιψλ ζε έηνηκα αγαζά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θφζηνο 

κεηαπνίεζεο ζα πεξηιακβάλεη θαη κέξνο ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο πνπ παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξά, αλεμαξηήησο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο, 

φπσο είλαη ε απφζβεζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο, αιιά θαη κέξνο απφ ην θφζηνο ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Δπηπιένλ, ζα επηβαξπλζεί θαη κε κεηαβιεηά γεληθά έμνδα παξαγσγήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απφ κία θνηλή παξαγσγηθή δηαδηθαζία παξάγνληαη πεξηζζφηεξα 

πξντφληα θαη ην θφζηνο κεηαπνίεζεο δελ κπνξεί λα εμαηνκηθεπηεί θαηά πξντφλ, 

επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ πξντφλησλ κε έλαλ νκνηφκνξθν ηξφπν, ζηεξηδφκελνο πρ ζηε 

ζρεηηθή αμία πσιήζεσλ θάζε πξντφληνο ζηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

θιπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο εληνπίδνληαη θαη ζηνηρεία θφζηνπο ηα 

νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ, αιιά αλαγλσξίδνληαη σο 

έμνδα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, φπσο ελδεηθηηθά, ππεξβνιηθά 

κεγάιε θχξα πιηθψλ, θφζηνο απνζήθεπζεο, γεληθά έμνδα δηνίθεζεο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα απνζέκαηα,  θφζηνο πψιεζεο. Δπηπιένλ, εάλ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα επεμεξγαζίαο θαη νινθιήξσζεο ησλ απνζεκάησλ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ, ην 

θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηβαξχλεηαη κε ηφθνπο εληφθσλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ην κέξνο 

πνπ νη ηφθνη απηνί αλαινγνχλ ζηα ελ ιφγσ απνζέκαηα θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν.πλήζεηο πεξηπηψζεηο απνζεκάησλ, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

επηβαξχλεηαη κε ηφθνπο, είλαη ε θαηαζθεπή αθηλήησλ, ε παξαγσγή βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ (π.ρ. ηρζπνθαιιηέξγεηα), ηα πξντφληα πνπ απαηηνχλ ζεκαληηθφ ρξφλν 

σξίκαλζεο (π.ρ. ηπξί ή θξαζί), θαζψο θαη ηα επί παξαγγειία παξαγφκελα απνζέκαηα 

πνπ απαηηνχλ ζεκαληηθή θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν.Ζ δπλαηφηεηα επίξξηςεο ηφθσλ 
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παξέρεηαη θαη γηα ζπκβφιαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε 

κέζνδν ηνπ πνζνζηνχ νινθιήξσζεο. 

Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ απνζεκάησλ, αθνινπζεί ε ηαθηηθή απνηίκεζή ηνπο 

ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο 

θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

 

 
Σν θφζηνο θηήζεο ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο, έηζη φπσο δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο 

αγνξέο θαη πσιήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη αθνχ νκαδνπνηεζνχλ ηα 

παξφκνηα απνζέκαηα, πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε κέζνδν «Πξψην Δηζαρζέλ – Πξψην 

Δμαρζέλ» (FIFO), ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ, ηε κέζνδν ηνπ 

εμαηνκηθεπκέλνπ θφζηνπο (γηα εηδηθά απνζέκαηα) ή άιιε ηεθκεξησκέλα γεληθά 

απνδεθηή κέζνδν. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ «Σειεπηαίν Δηζαρζέλ – Πξψην Δμαρζέλ» 

(LIFO) δελ επηηξέπεηαη. Αληίζηνηρα, ε «θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία» νξίδεηαη σο ε 

εθηηκψκελε ηηκή δηάζεζεο ηνπ απνζέκαηνο ζηελ θαλνληθή πνξεία ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεησκέλε θαηά ην ηπρφλ θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηάζεζεο. Σν θφζηνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πψιεζε είλαη ζπλήζσο νη πξνκήζεηεο πψιεζεο, ηα έμνδα 

ζπζθεπαζίαο θαη ηα κεηαθνξηθά. 

Κακαρι 

Ρευςτοποιιςιμθ 

Αξία 

Κόςτοσ κτιςθσ 
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Όηαλ ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη κηθξφηεξε ηνπ θφζηνπο θηήζεο ησλ 

απνζεκάησλ, ε δηαθνξά (δεκηά) επηβαξχλεη ην θφζηνο πσιεζέλησλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Χζηφζν, φηαλ ε δεκία απνκείσζεο είλαη ζεκαληηθή, γηα ηελ εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δεκηά απηή κπνξεί λα κελ 

επηβαξχλεη ην θφζηνο πσιήζεσλ αιιά λα ελζσκαηψλεηαη ζην θνλδχιη «Απνκεηψζεηο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ», κε θαηάιιειε γλσζηνπνίεζε ζην πξνζάξηεκα. 

Δηδηθά γηα ηα αλαιψζηκα πιηθά, ε αμία ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη αζήκαληε, απηά 

κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ σο έμνδα.  

 

Παξάδεηγκα: 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο έγηλαλ νη εμήο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην ίδην είδνο 

απνζέκαηνο: 

Αγνξά πξντφληνο Υ αληί 200 ηελ 1/3/Υ0 

Αγνξά πξντφληνο Φ αληί 240 ηελ 1/4/Υ0 

Αγνξά πξντφληνο Χ αληί 340 ηελ 1/5/Υ0 

Πψιεζε  ελφο πξντφληνο αληί 280 ηελ 1/7/Υ0 

Εεηείηαη  λα πξνζδηνξηζζεί ην απνηέιεζκα ζε θάζε πεξίπησζε. 

ΜΣΚ 

FIFO 

Κόςτοσ Κτιςθσ 

Αποκεμάτων 
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Κφζηνο 

κνλάδσλ 

δηαζέζηκσλ 

γηα 

πψιεζε 

Πσιεζείζα 

κνλάδα 

Κφζηνο 

Πσιεζέλησλ 

(ΚΠ) 

Σειηθφ 

Απφζεκα 

(ΣΑ) 

Πσιήζεηο Απνηέιεζκα 

780 X 200 580 280 -80 

780 Φ 240 540 280 -40 

780 Χ 340 440 280 60 

780 Μ..Ο. 260 520 280 -20 

 

Παξάδεηγκα: 

Γίλνληαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα γηα ηα πξντφληα Υ θαη Φ: 

Πξντφλ 
Κφζηνο 

αγνξάο 

Σηκή 

πψιεζεο 

Αλακελφκελα 

έμνδα 

πψιεζεο 

Υ 10 20 3 

Φ 12 8 4 

 Εεηείηαη λα πξνζδηνξίζεηε ην απνηέιεζκα απφ ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ. 

Πξντφλ 
Κφζηνο 

θηήζεο 
ΚΡΑ 

Απνηίκεζε 

(ρακειφηεξε  

θηήζεο – 

ΚΡΑ) 

Εεκηά 

Υ 10 17 10 0 

Φ 12 4 4 8 

 

Παξάδεηγκα (Ν. 4308/2014) 

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 20Υ1 ε επηρείξεζε είρε ζηελ θαηνρή ηεο απνζέκαηα γηα ηα 

νπνίαδίλνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

  ελάξην Α  ελάξην Β  

Αμία θηήζεο αξρηθνχ απνζέκαηνο 100 100 

Αγνξέο πεξηφδνπ  1.200 1.200 

Αμία θηήζεο ηειηθνχ απνζέκαηνο 

(ΣΑ)  150 150 

Απαηηνχκελν θφζηνο γηα ηελ 

πψιεζε ΣΑ 20 20 

Δθηηκψκελε αμία πψιεζεο 190 160 

 

Εεηείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ε αμία επηκέηξεζεο γηα ηα ζελάξηα Α θαη Β θαη ην πνζφ 

ηεο ζρεηηθήο δεκηάο, εάλ ππάξρεη. 
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  ελάξην Α ελάξην Β 

Δθηηκψκελε αμία πψιεζεο  190 160 

Απαηηνχκελν θφζηνο γηα ηελ πψιεζε  20 20 

Καζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία  170 140 

Αμία επηκέηξεζεο (θφζηνο θηήζεο / 

ΚΡΑ)  150 140 

Εεκηά επηκέηξεζεο  0 -10 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 1150 1160 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

Απομείωςθ εμπορευμάτων (ηθμιά) 10   

Σωρευμζνθ απομείωςθ εμπορευμάτων (αντίκετοσ)   10 

Εγγραφι απομείωςθσ αποκεμάτων 31/12/20Χ1 - 
Σενάριο Β     

 

1.4.2. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (financial assets) είλαη ηα αθφινπζα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

α) Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα. 

β) ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 

γ) πκβαηηθφ δηθαίσκα γηα ιήςε ή αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ κε άιιε νληφηεηα,  

δ) Μηα ζχκβαζε ε νπνία ζα, ή κπνξεί λα, δηαθαλνληζηεί κε ηνπο ηίηινπο θαζαξήο 

ζέζεο ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο, θαη κπνξεί ε νληφηεηα λα ιάβεη έλα κεηαβιεηφ αξηζκφ 

ηίηισλ θαζαξήο ζέζεο ή ζα κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί κε ηξφπν άιιν απφ ηελ 

αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ φξν ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, λννχληαη 

ηφζν ηα απιά θαη γλσζηά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο νη 

απαηηήζεηο, νη κεηνρέο, νη ινηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη (ζπκκεηνρέο ζηελ θαζαξή ζέζε 

άιισλ νληνηήησλ) θαη ηα νκφινγα (θξαηηθά θαη εηαηξηθά), φζν θαη ηα πην πεξίπινθα, 

φπσο επελδχζεηο ζε ακνηβαία θεθάιαηα, παξάγσγα θαη ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (γηα παξάδεηγκα έλα νκφινγν κε ελζσκαησκέλν παξάγσγν).  
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Καηά ζπλέπεηα, φιεο νη απαηηήζεηο, ελζσκαηψλνπλ έλα δηθαίσκα είζπξαμεο 

νξηζκέλνπ πνζνχ ζε κειινληηθφ ρξνληθφ ζεκείν θαη αλάινγα κε απηφ ην ρξνληθφ 

νξίδνληα, δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκεο, φηαλ πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζζνχλ κέζα 

ζηε ρξήζε θαη καθξνπξφζεζκεο, φηαλ πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζζνχλ ζε ρξνληθφ 

ζεκείν πέξαλ ηεο ρξήζεο. 

Δηδηθφηεξα, σο εκπνξηθέο απαηηήζεηο (trading receivables) νξίδνληαη νη πάζεο θχζεσο 

απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε πίζησζε θαηά ηε ζπλήζε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο νληφηεηαο. Οη απαηηήζεηο, κε βάζε ηελ εηζπξαμηκφηεηά ηνπο, κε 

βάζε γεληθέο παξαδεθηέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί ε νληφηεηα, 

δηαθξίλνληαη ζε:  

Απαηηήζεηο βέβαηεο είζπξαμεο  

Απαηηήζεηο επηζθαινχο είζπξαμεο θαη 

Απαηηήζεηο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο  

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη κία 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απαίηεζε, ζα πξέπεη ε νληφηεηα λα έρεη αλαπηχμεη κία 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θαη  κεηά απφ ηαθηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη 

ζηε δηάζεζή ηεο λα θξίλεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε απαίηεζε δελ ζα 

κπνξέζεη λα ηθαλνπνηεζεί  θαηά ηε ιήμε ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε νληφηεηα 

αμηνπνηψληαο θαη πάιη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πξνβαίλεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

πνζνχ πνπ δελ ζα εηζπξαρηεί, δειαδή, ζε κία ζχγθξηζε αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή αμία 

ηεο απαίηεζεο θαη ην πνζφ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

ηεο απαίηεζεο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ηειηθά ζα 

εηζπξαρζεί ζην κέιινλ απφ ηνλ νθεηιέηε.  

Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο ζηνηρείνπ ππνινγίδεηαη σο ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ: α) 

ηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ή β) ηεο 

εχινγεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν θφζηνο δηάζεζήο ηνπ. Οη 

δεκηέο απνκείσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε ζε απηά, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο 

πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Ζ αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο πνπ ζα είρε 
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ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε αλαγλσξηζηεί δεκηά απνκείσζεο. Γειαδή, κεηά ηελ 

αλαζηξνθή ηεο απνκείσζεο, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν δελ δχλαηαη λα έρεη 

ινγηζηηθή αμία κεγαιχηεξε εθείλεο πνπ ζα είρε εάλ δελ είρε πξνεγεζεί ε απνκείσζε, 

εθφζνλ ε απνηίκεζε γίλεηαη ζην θφζηνο θηήζεο. 

Σν πνζφ απηφ ηεο πξφβιεςεο επηζθάιεηαο ζα πξέπεη λα κειεηάηαη θαη λα 

επαλεθηηκάηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. ηελ 

πεξίπησζε απηή ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ πξφζζεηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί ηα 

νπνία πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ ηηο κειινληηθέο εηζπξάμεηο ζχκθσλα κε φζα 

αλακέλνληαλ θαη κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηεί ε επίπησζε απηή αμηφπηζηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ιακβάλνληαη ππφςε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη πξνβιέςεηο γηα ηηο 

κειινληηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα αληηκεηψπηζε ν νθεηιέηεο αιιά θαη ε νληφηεηα.    

ηελ πεξίπησζε απηή ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ηεο επηζθάιεηαο νη ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη εμήο: 

Ρρόβλεψθ επιςφάλειασ  (αποτελεςματικόσ 
λογαριαςμόσ) 

ΧΧΧ   

Ρρόβλεψθ επιςφάλειασ (λογαριαςμόσ ιςολογιςμοφ 
αντίκετοσ του λογαριαςμοφ απαιτιςεων) 

  ΧΧΧ 

Αναγνϊριςθ επιςφάλειασ      

 

ε επφκελν ζηάδην απνηίκεζεο απηήο ηεο απαίηεζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

λεφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε ή θαη λα έρεη γίλεη 

ήδε θαηάρξεζε ησλ φξσλ ηεο πίζησζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πνπ ε αλσηέξσ 

αλάιπζε ππνδείμεη δπζρεξέζηεξε θαηάζηαζε θαη εμαιείςεη νπζηαζηηθά ηελ 

πηζαλφηεηα είζπξαμεο ηνπ πνζνχ ηεο απαίηεζεο, αλαγλσξίδεηαη  κία δεκηά απφ 

επηζθαιείο απαηηήζεηο.  

Ηθμιά επιςφαλϊν απαιτιςεων ι απομείωςθ απαιτιςεων 
ΧΧΧ   

Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ι απομειωμζνεσ 
απαιτιςεισ 

  ΧΧΧ 

Αναγνϊριςθ ηθμιάσ επιςφάλειασ 
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Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο επηζθάιεηαο είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ζπζρέηηζεο εζφδσλ θαη εμφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαλαθιάηαη ην πξαγκαηηθφ πνζφ ηνπ εζφδνπ θαζψο επίζεο θαη ε πξαγκαηηθή 

απεηθφληζε ηνπ πνζνχ ηεο απαίηεζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ κε βάζε ην αλακελφκελν 

αλαθηήζηκν θνλδχιη. Ζ νξηζηηθή εθθαζάξηζε ηεο πξφβιεςεο ζα δηελεξγεζεί φηαλ 

νξηζηηθνπνηεζεί είηε ε πιεξσκή ηνπ πνζνχ είηε ε δηαγξαθή  ηνπ πειάηε σο 

αλεπίδεθηνπ είζπξαμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην θνλδχιη πνπ εηζπξαρζεί είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηεο απαίηεζεο φπσο απηφ είρε δηακνξθσζεί κεηά ηελ 

δηελέξγεηα ησλ πξνβιέςεσλ αλαγλσξίδεηαη έλα έζνδν απφ αρξεζηκνπνίεηεο 

πξνβιέςεηο ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε αλαγλσξίδεηαη έλα έμνδν απφ επηζθαιείο 

απαηηήζεηο.  

Πξφβιεςε επηζθαιψλ/απνκεηνχκελσλ πειαηψλ         ΥΥΥ   

Πειάηεο   ΥΥΥ 

Αλεπίδεθηνο είζπξαμεο     

 

Παξάδεηγκα  

ηηο 15/3/Υ0 ε νληφηεηα «ΑΓΑΘΟ» πψιεζε ζηνλ πειάηε ηεο Α. Αλησλίνπ  

εκπνξεχκαηα αμίαο € 15.000, εμάκελε πίζησζε, ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ ηφθνπ, ιφγσ 

ηεο ζχληνκεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο πίζησζεο. Καηά ηελ εηήζηα απνηίκεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ζηηο 31/12/Υ0, πξνέθπςε ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ ηνπ πειάηε φηη 

ε επηρείξεζε «ΑΓΑΘΟ» ζα εηζπξάμεη € 14.000. ηηο 31/3/Υ1 ηειηθά εηζπξάηηεηαη ην 

πνζφ ησλ 12.000 απφ ηνλ πειάηε Α. Αλησλίνπ.  

Εεηνχληαη νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλσηέξσ απαίηεζε. 

15/3/Χ0 Ρελάτεσ  15.000   

  Ρωλιςεισ   15.000 

  Ρϊλθςθ με πίςτωςθ     

31/12/Χ0 Ηθμιά από επιςφαλείσ απαιτιςεισ 1.000   

  Ρρόβλεψθ επιςφάλειασ   1.000 

  Ετιςια εγγραφι απόςβεςθσ παγίου     

31/3/Χ1 Ηθμιά από επιςφαλείσ απαιτιςεισ 2.000   

  Διακζςιμα 12.000   
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  Ρρόβλεψθ επιςφάλειασ 1.000   

  Ρελάτεσ    15.000 

  Εκκακάριςθ πρόβλεψθσ     

 

ηελ πεξίπησζε  πνπ θαηά ηηο 31/3/Υ1 ε επηρείξεζε «ΑΓΑΘΟ» εηζπξάηηεη ην πνζφ 

ησλ 14.500 απφ ηνλ πειάηε Α. Αλησλίνπ ε ηειεπηαία ινγηζηηθή εγγξαθή 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

31/3/Χ1 Διακζςιμα 14.500   

  Ρρόβλεψθ επιςφάλειασ 1.000   

  Ρελάτεσ    15.000 

  Ζςοδα από αχρθςιμοποίθτεσ προβλζψεισ   500 

  Εκκακάριςθ πρόβλεψθσ     

 

Δλψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηηο 31/3/Υ1 δηαπίζησλε ε επηρείξεζε «ΑΓΑΘΟ» φηη δελ  

31/3/Χ1 Ηθμιά από επιςφαλείσ απαιτιςεισ 14.000   

  Ρρόβλεψθ επιςφάλειασ 1.000   

  Ρελάτεσ    15.000 

  Εκκακάριςθ πρόβλεψθσ     

 

ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα γξακκάηηα, δειαδή ηα αμηφγξαθα, ηα νπνία κπνξνχλ λα νπηζζνγξάθνληαη, θαη 

ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ηνλ αγνξαζηή (νθεηιέηεο) θαη κε ην νπνίν ν αγνξαζηήο 

ππφζρεηαη λα θαηαβάιεη ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζηνλ 

πσιεηή-δηθαηνχρν. ηε πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηεζνχλ νη φξνη ηνπ γξακκαηίνπ 

αθνινπζνχληαη λνκηθέο ελέξγεηεο ή θαη έθδνζε δηθαζηηθήο εληνιήο πιεξσκήο. 

Αληίζηνηρα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή 

δειαδή ην αμηφγξαθν, πνπ κπνξεί λα νπηζζνγξάθεηαη  θαη εθδίδεηαη απφ ηνλ πσιεηή 

(δαλεηζηήο) κε ην νπνίν δίλεη «εληνιή» ζηνλ αγνξαζηή (νθεηιέηε) λα θαηαβάιεη 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη αληίζηνηρεο λνκηθέο ζπλέπεηεο 

κε ην γξακκάηην, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηεζνχλ νη φξνη πνπ πξνβιέπνληαη.  

ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ θαλφλα, ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ γίλεηαη ζην θφζηνο θηήζεο. Απνθιεηζηηθά φκσο γηα ηα έληνθα 
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ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε απνηίκεζε γίλεηαη ζην απνζβέζηκν 

θφζηνο, είηε κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ είηε κε ηε ζηαζεξή 

κέζνδν. Χο έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη θαη εθείλα 

ηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζεσξείηαη φηη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθά πνζά ηφθσλ, έζησ θαη 

εάλ απηφ δελ νξίδεηαη ξεηά. Αλάινγα, θαηά ζπλέπεηα, κε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

νξίδεηαη θαηά ηελ πψιεζε θαη απνηππψλεηαη ζην γξακκάηην ή ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή 

γηα ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο εμφθιεζεο, ε ηηκή πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα 

πξνζαπμάλεηαη κε ηφθνπο κέρξη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ. Ζ αμία απηή ησλ ηφθσλ 

απνηππψλεηαη ζηα γξακκάηηα ή ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξαθηέεο. Οη ηφθνη 

κεηαηξέπνληαη ζηαδηαθά ζε δεδνπιεπκέλνπο θαζψο παξέξρεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεο πίζησζεο θαη πιεζηάδεη ε εκεξνκελία είζπξαμεο.  

Παξάδεηγκα 

Ζ αλσηέξσ επηρείξεζε «ΑΓΑΘΟ» πσιεί εκπνξεχκαηα αμίαο € 10.100 ζηηο 1/3/Υ0, 

ιακβάλνληαο γξακκάηηα εμάκελεο δηάξθεηαο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη αμία ηφθσλ 

€ 100.  

Εεηνχληαη νη ζρεηηθέο εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο. 

1/3/Χ0 Γραμμάτια ειςπρακτζα 10.100   

  Ρωλιςεισ   10.000 

  Μθ δεδουλευμζνοι  πιςτωτικοί τόκοι   100 

  Ρϊλθςθ με πίςτωςθ     

31/8/Χ0 Διακζςιμα 10.100   

  Γραμμάτια ειςπρακτζα   10100 

  Εξόφλθςθ γραμματίων     

31/8/Χ0 Μθ δεδουλευμζνοι  πιςτωτικοί τόκοι 100   

  Ριςτωτικοί τόκοι   100 

  
Αναγνϊριςθ χρθματοοικονομικοφ εςόδου από 
τόκουσ     

 

ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ φπσο νη κεηνρέο θαη ηα νκφινγα. Ζ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζην 

θφζηνο θηήζεο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ 
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δηαηέζεθε γηα ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο. Ζ πηψζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αμίαο ελφο δηαπξαγκαηεχζηκνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

έληνθνπ ή κε, ζε επίπεδα θάησ ηνπ θφζηνπο θηήζεο, δελ ζπλεπάγεηαη φηη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, έρεη επέιζεη απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ. πλεπψο, απαηηείηαη εμέηαζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο χπαξμεο δεκηψλ απνκείσζεο 

κφληκνπ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζνχλ βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

λφκνπ.  

Παξάδεηγκα 

Ζ επηρείξεζε «Δπέλδπζε» απνθηά κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο «Σίηινο» αληί € 10.000 

ηελ 30/6/20Υ0. Ζ πξνκήζεηα γηα ηελ απφθηεζε ησλ ηίηισλ, αλήιζε ζε € 1.200. Ζ 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρψλ ζηηο 31/12/20Υ0 ήηαλ 11.500 €. Ζ επηρείξεζε 

«Δπέλδπζε» πσιεί ηηο ελ ιφγσ κεηνρέο ζηηο 15/3/Υ1 αληί € 12.800.  

Εεηνχληαη νη ζρεηηθέο εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο. 

30/6/Χ0 Μετοχζσ 10.000   

  Διακζςιμα   10.000 

  Αγορά μετοχϊν     

30/6/Χ0 Μετοχζσ 1.200   

  Διακζςιμα   1.200 

  Ρλθρωμι εξόδων κτιςθσ     

31/12Χ0 Μετοχζσ 300   

  Κζρδοσ αποτίμθςθσ   300 

  Αναγνϊριςθ κζρδουσ από αποτίμθςθ     

15/3/Χ1 Διακζςιμα 12.800   

  Μετοχζσ   11.500 

  Κζρδθ από πϊλθςθ μετοχϊν   1.300 

  Αναγνϊριςθ κζρδουσ από πϊλθςθ μετοχϊν     

 

1.4.3. Γηαζέζηκα 

 

Σακηαθά δηαζέζηκα είλαη απηά πνπ απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζην ηακείν ηεο 

νληφηεηαο θαη απφ θαηαζέζεηο φςεσο απηήο, πνπ κπνξεί λα αλαιεθζνχλ άκεζα. 

Σακηαθά ηζνδχλακα είλαη νη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, 
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κπνξνχλ εχθνια λα κεηαηξαπνχλ ζε ηακηαθά δηαζέζηκα κε αζήκαλην θίλδπλν 

κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. 

Καηά ζπλέπεηα ηα δηαζέζηκα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηακεηαθά δηαζέζηκα, 

Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο, δεδνπιεπκέλν θαη απαηηεηφ πφζν ηφθσλ. Ο ξφινο 

φισλ ησλ κνξθψλ δηαζεζίκσλ είλαη θαζνξηζηηθφο ζηε δηακφξθσζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

θαη θαη’επέθηαζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, ελψ παξάιιεια 

θαιχπηεη ην ρξνληθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ηακεηαθέο εηζξνέο θαη ηηο ηακεηαθέο 

εθξνέο.  

Ζ δηαδηθαζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνβιέπεη εηδηθφηεξε δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ δηαζεζίκσλ δηαρσξίδνληαο ην ξφιν ηνπ ηακία απφ ην ινγηζηή αιιά θαη 

παξάιιεια κε ηελ θαζηέξσζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ δηελέξγεηα 

πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ, ηα πνζά ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα 

ινγηζηηθά ππφινηπα. Δηδηθφηεξα γηα ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο φςεσο, ην ππφινηπν 

επαιεζεχεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηελ θαηάξηηζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηξαπεδηθήο ζπκθσλίαο, ε νπνία είλαη κηα εμσινγηζηηθή δηαδηθαζία. Ζ Καηάζηαζε 

Σξαπεδηθήο πκθσλίαο κπνξεί λα θαηαξηηζηεί μεθηλψληαο απφ ηα δεδνκέλα ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

Μέζσ ηεο ζπκθσλίαο απηή δηαζθαιίδεηαη φηη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 

θαηαζέζεσλ φςεσο ηεο επηρείξεζεο, ζπκθσλεί κε ην αληίζηνηρν ππφινηπν πνπ ηεξεί 

ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηνλ ελ ιφγσ πειάηε. Πηζαλέο αηηίεο γηα δηαθσλία ησλ 

ινγαξηαζκψλ απηψλ, νη νπνίεο πιένλ είλαη απίζαλεο, ιφγσ ηεο ηαρχηαηεο εμέιημεο 

ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, είλαη: 
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Τπφδεηγκα Σξαπεδηθήο πκθσλίαο 

 

 

 

Κακυςτζρθςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςτθν εκκακάριςθ επιταγισ 

Κατακζςεισ που μπορεί να μθν ζχουν ακόμθ αναγνωριςτεί από το πιςτωτικό ίδρυμα 
(valeur) 

Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ που δεν ζχουν αναγνωριςκεί από ζναν από τουσ δφο 
αντιςυμβαλλόμενουσ.  

Αναγνϊριςθ δεδουλευμζνων τόκων 

Απλιρωτεσ επιταγζσ που είχαν κατατεκεί ςτο πιςτωτικό ίδρυμα 

Λάκθ 

•Υπόλοιπο Λογαριαςμοφ 
 

•Ρλζον τα ποςά που ειςπράχκθκαν από το Ρ.Ι. αλλά δεν καταχωρικθκαν από τθν επιχείρθςθ 

•Σφάλματα ςτθν καταχϊρθςθ κατακζςεων 
 

•Μείον πλθρωμζσ που δεν καταλογίςτθκαν ςτα βιβλία 
 

•Ζξοδα Λογαριαςμοφ 
 

•Ακάλυπτεσ επιταγζσ 
 

•Σφάλματα ςτθν καταχϊρθςθ αναλιψεων ι πλθρωμϊν 

•Υπόλοιπο Λογαριαςμοφ 
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Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Ζ 

απνηίκεζε ηνπο γίλεηαη ζηελ ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο απφ ηελ 

ηξάπεδα πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο.  

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ησλ θηλήζεψλ 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ δηαθξηηή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ. Ζ πιεξνθφξεζε 

γηα ηα ηακηαθά δηαζέζηκα επεθηείλεηαη ηφζν ζε ζέκαηα ξεπζηφηεηαο αιιά θαη ζε 

ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επθακςίαο θαη πνηφηεηαο ησλ θεξδψλ πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

1.4.4. Απνηίκεζε- Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

 

To πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ νξίδεηαη σο απνκείσζε (Impairment) ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Αλαθηήζηκε αμία (recoverable amount) είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ 

ηεο εχινγεο αμίαο, κεησκέλεο κε ην θφζηνο δηάζεζεο (λνκηθά έμνδα, ραξηφζεκα θαη 

παξφκνηνη θφξνη ζπλαιιαγψλ, έμνδα κεηαθνξάο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη 

άκεζα θφζηε γηα ηε ζέζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε θαηάζηαζε πψιεζεο) ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο αμίαο ρξήζεο απηνχ, ελψ εχινγε αμία (Fair value) 

•Υπόλοιπο Λογαριαςμοφ 
 

•Ρλζον τα ποςά που κατατζκθκαν από τθν επιχείρθςθ αλλά δεν καταχωρικθκαν από το 
Ρ.Ι. 

•Σφάλματα ςτθν καταχϊρθςθ αναλιψεων ι πλθρωμϊν 
 

•Μείον επιταγζσ που εκδόκθκαν από τθν επιχείρθςθ αλλά δεν καταλογίςτθκαν 
 

•Σφάλματα ςτθν καταχϊρθςθ κατακζςεων 

•Υπόλοιπο Λογαριαςμοφ 
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είλαη ε ηηκή αληαιιαγήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή δηαθαλνληζκνχ κηαο 

ππνρξέσζεο, κεηαμχ πξφζπκσλ θαη ελήκεξσλ κεξψλ πνπ ελεξγνχλ ππφ θαλνληθέο 

ζηελ αγνξά ζπλζήθεο, θαηά ηελ εκεξνκελία κέηξεζεο. 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, 

αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο ελψ ζηε ζπλέρεηα απνηηκψληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο, ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ 

δεκίεο απνκείσζεο, φηαλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο. Δλδείμεηο απνκείσζεο, κεηαμχ 

άιισλ, απνηεινχλ:  

Αληίζηνηρα θαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επηκεηξψληαη ζην θφζηνο ή ζην 

απνζβέζηκν θφζηνο ππφθεηληαη ζε ηαθηηθφ έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ 

ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο, φηαλ δειαδή ε αλαθηήζηκε αμία ελφο παγίνπ θαηαζηεί 

κηθξφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία. Ζ αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο γίλεηαη 

φηαλ εθηηκάηαη φηη ε απνκείσζε είλαη κφληκνπ ραξαθηήξα. 

 

Ο έιεγρνο ηεο απνκείσζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

αθφκε θαη φηαλ δελ είλαη αθφκε δηαζέζηκν πξνο ρξήζε, αιιά θαη  γηα ηελ ππεξαμία 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο  εχινγεο αμίαο είλαη εθηθηφο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

ππάξρεη επίζεκε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε λφκηκε αγνξά γηα παξφκνην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη εθηθηή ε επηκέηξεζε 

μείωςθ τθσ αξίασ ενόσ ςτοιχείου πζραν του ποςοφ που κα αναμενόταν ωσ αποτζλεςμα του χρόνου ι 
τθσ κανονικισ χριςθσ του,  

θ λογιςτικι αξία είναι ςθμαντικά υψθλότερθ από τθν εφλογθ αξία αυτϊν των ςτοιχείων (όταν θ 
εφλογθ αξία υπάρχει)  

δυςμενείσ μεταβολζσ ςτο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον τθσ οντότθτασ, ςτισ τοπικζσ, 
εκνικζσ ι διεκνείσ ςυνκικεσ ι χρθματοοικονομικζσ δυςκολίεσ 

αφξθςθ των επιτοκίων τθσ αγοράσ ι άλλων ποςοςτϊν αποδόςεων μιασ επζνδυςθσ που είναι πικανόν 
να οδθγιςει ςε ςθμαντικι μείωςθ τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ του ςτοιχείου 

απαξίωςθ ι φυςικι βλάβθ ενόσ ςτοιχείου. 

ςθμαντικζσ δυςμενείσ μεταβολζσ, κατά τον τρόπο που ζνα περιουςιακό ςτοιχείο χρθςιμοποιείται ι 
αναμζνεται να χρθςιμοποιθκεί 

αποδείξεισ διακζςιμεσ από αναφορζσ εςωτερικοφ ελζγχου, που δείχνουν ότι θ οικονομικι απόδοςθ 
ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου χειροτερεφει 



                                                                                  207 

 

ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ην θφζηνο δηάζεζεο θαζψο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε 

βάζε ππνινγηζκνχ κηαο αμηφπηζηεο εθηίκεζεο ηεο ηηκήο ζηελ νπνία ζα ιάκβαλε ρψξα 

κηα θαλνληθή ζπλαιιαγή γηα ηελ πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαμχ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο ππφ ηηο ηξέρνπζεο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε νληφηεηα είλαη εθηθηφ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία ιφγσ ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ σο ην αλαθηήζηκν 

πνζφ ηνπ. 

Ζ αμία ιφγσ ρξήζεο ππνινγίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε: 

α) κηα εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

αλακέλεη λα αληιήζεη απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

β) πηζαλέο κεηαβνιέο ζηηο αλακελφκελεο ηακηαθέο ξνέο, ζηεξηδφκελε ζε βάζηκεο θαη 

ινγηθέο παξαδνρέο, ζηεξηδφκελε ζηνπο πην πξφζθαηνπο πξνυπνινγηζκνχο 

γ) ε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο ρξεζηκνπνηφληαο πξν θφξνπ επηηφθηα πνπ 

αληαλαθινχλ ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο 

δ) αβεβαηφηεηαο θαη άιια ζηνηρεία 

 Εεκία απνκείσζεο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα 

αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ θαη εθηηκάηαη φηη ε κείσζε απηή ηεο αμίαο έρεη 

κφληκν ραξαθηήξα. Οη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα 

απνηειέζκαηα. 

Οη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη 

αλαζηξέθνληαη σο θέξδε ζε απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα 

πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε 

αλαγλσξηζηεί δεκία απνκείσζεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ νη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ 

εθηηκάηαη φηη ε απνκείσζε είλαη κφληκνπ ραξαθηήξα. Ζ δεκηά απνκέησζεο δελ 

εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα εθφζνλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, ζχκθσλα κε άιιεο δηαηάμεηο (π.ρ. ΓΛΠ 16). ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 

εθφζνλ ε δεκία απηή δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζεηηθήο αλαπξνζαξκνγήο γηα απηφ 
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ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ ζεηηθή απηή αλαπξνζαξκνγή κεηψλεηαη πιένλ θαηά ην 

πνζφ ηεο απνκείσζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

ππφθεηηαη ζε απφζβεζε, ζα πξέπεη απηή λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζε κειινληηθέο 

πεξηφδνπο, έηζη ψζηε ε λέα ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ λα 

θαηαλεκεζεί νκαιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο. 

Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκηά απνκείσζεο ε νληφηεηα ζα πξέπεη λα αλαδεηά 

ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο, ελδείμεηο γηα κεηαβνιή ηεο απνκείσζεο απηήο 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ εληνπηζηεί, ζα πξέπεη λα εθηηκά ην αλαθηήζηκν πνζφ. 

Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε είλαη: 

α) ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ αγνξαία αμία, ε νπνία ελδέρεηαη λα έρεη απμεζεί. 

β) επλντθέο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, ηελ αγνξά, ην νηθνλνκηθφ ή λνκηθφ 

πεξηβάιινλ,  

γ) επλντθή κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ,  

δ) βειηησκέλε απνδνηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ηελ πεξίπησζε ηεο αληηζηξνθήο κίαο δεκηάο απνκείσζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ κία αλαπξνζαξκνγή ηεο ππνιεηπφκελεο 

σθέιηκεο δσήο, ηεο κεζφδνπ απφζβεζεο ή ηεο ππνιεηκκαηηθή αμία. 

Ζ πηζαλή αλαζηξνθή κηαο δεκίαο απνκείσζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή 

αμία, πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αξρηθά, εάλ δελ είρε αλαγλσξηζηεί ε δεκία 

απνκείσζεο. Μηα αλαζηξνθή δεκίαο απνκείσζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο αλ είρε πξνεγεζεί αλαπξνζαξκνγή γηα ην 

ίδην πάγην. Μηα αλαζηξνθή δεκίαο απνκείσζεο ζε αλαπξνζαξκνζκέλν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζηα έζνδα  ελψ εάλ ε δεκία απνκείσζεο είρε αλαγλσξηζηεί 

πξνεγνπκέλσο ζηα απνηειέζκαηα, ε αλαζηξνθή απηήο ηεο δεκίαο ζα αλαγλσξηζζεί 

επίζεο ζηα απνηειέζκαηα. 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο αλαγλψξηζεο ή αληηζηξνθήο ηεο δεκίαο απνκείσζεο είλαη νη 

εμήο: 

Εεκία απνκείσζεο παγίσλ ΥΥΥ   

σξεπκέλε απνκείσζε παγίσλ (αληίζεηνο)   ΥΥΥ 

Αλαγλψξηζε Εεκηάο Απνκείσζεο     
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σξεπκέλε απνκείσζε παγίσλ (αληίζεηνο) ΥΥΥ   

Κέξδε αλαζηξνθήο απνκείσζεο   ΥΥΥ 

Αληηζηξνθή Εεκηά Απνκείσζεο     

 

  Λνγηζηηθή αμία παγίσλ κε απνκείσζε    

  Αμία θηήζεο ΥΥΥ 

Μείνλ σξεπκέλεο απνζβέζεηο ΥΥΥ 

Μείνλ σξεπκέλεο απνκεηψζεηο  ΥΥΥ 

  Λνγηζηηθή αμία παγίσλ ΥΥΥ 

 

Παξάδεηγκα 

Ζ επηρείξεζε «ΓΔΤΖ» αγφξαζε ζηηο 2/1/20Υ0 έλα αθίλεην αμίαο € 250.000 κε 

κεδεληθή ππνιεηκκαηηθή αμία θαη σθέιηκε δσή ηα 20 ρξφληα. Λφγσ θπθινθνξηαθήο 

επηβάξπλζεο ηεο πεξηνρήο, ε ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ παγίνπ ζην ηέινο ηνπ 20Υ3 

ήηαλ € 170.000, φζν θαη νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ αλακέλνληαη απφ ην 

πάγην. 

Εεηείηαη λα γίλεη έιεγρνο απνκείσζεο θαη νη ζρεηηθέο εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο. 

Ζ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ παγίνπ ζηηο 31/12/Υ3 είλαη: 

250.000- 3*(250.000/20)=250.000-50.000=200.000 

Σξέρνπζα αμία αθηλήηνπ = 170.000 

Καηά ζπλέπεηα πξνθχπηεη κία απνκείσζε αμίαο € 30.000. 

Εεκηέο απνκείσζεο παγίσλ 30.000   

Πάγηα απνκεησζέληα (αληηζ.)   30.000 

Αλαγλψξηζε Εεκηάο Απνκείσζεο     

 

Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο απνκείσζε, ε επηρείξεζε έρεη έλα πάγην ινγηζηηθήο 

αμίαο € 170.000 απνζβέζηκν ζε 16 έηε (ππνιεηπφκκελε σθέιηκε δσή). 

Καηά ζπλέπεηα πξνθχπηεη λέν εηήζην πνζφ απφζβεζεο ίζν κε: 170.000/16= 10.625 
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Παξάδεηγκα 

Ζ επηρείξεζε «ΟΡΔΞΖ» θαηέρεη αθίλεην αμίαο θηήζεο  € 500.000 ην νπνίν απέθηεζε 

ζηηο 5/1/Υ0. ηηο 31/12/Υ3 εθηηκάηαη φηη ην αθίλεην έρεη ππνζηεί κφληκνπ ραξαθηήξα 

απνκείσζε θαηά 30.000. ηηο 31/12/Υ6 εθηηκάηαη φηη ε ηξέρνπζα εχινγε αμία (ίζε κε 

ηελ αμία ρξήζεο) έρεη αλαθηήζεη κέξνο ηεο απψιεηαο θαηά 20.000 ηηο 31/12/Υ9 

εθηηκάηαη φηη ε ηξέρνπζα εχινγε αμία (ίζε κε ηελ αμία ρξήζεο) έρεη αλέιζεη ζε 

520.000 

Εεηείηαη λα δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθέο εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο. 

Ζ ινγηζηηθή εγγξαθή γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο απνκείσζεο είλαη ε εμήο: 

Εεκηέο απνκείσζεο παγίσλ 30.000   

Πάγηα απνκεησζέληα (αληηζ.)   30.000 

Αλαγλψξηζε Εεκηάο Απνκείσζεο     

 

ηηο 31/12/Υ5 Ζ ινγηζηηθή εγγξαθή αληηζηξνθήο ηεο δεκίαο απνκείσζεο είλαη: 

Πάγηα απνκεησζέληα (αληηζ.) 20.000   

Κέξδε αλαζηξνθήο απνκείσζεο   20.000 

Αληηζηξνθή Εεκηά Απνκείσζεο     

 

ηηο 31/12/Υ9 ε ινγηζηηθή εγγξαθή αληηζηξνθήο ηεο δεκίαο απνκείσζεο είλαη: 

Πάγηα απνκεησζέληα (αληηζ.) 10.000   

Κέξδε αλαζηξνθήο απνκείσζεο   10.000 

Αληηζηξνθή Εεκηά Απνκείσζεο     
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1.5. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ 

1.5.1. ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ  

 

Γηα ηνπο δεκνζίνπο θνξείο, κε βάζε ηα θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα, ε  θαζαξή ζέζε 

παξαθνινπζείηαη ζηελ νκάδα ινγαξηαζκψλ 4 καδί κε ηηο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. Καζαξή ζέζε ή θαζαξή πεξηνπζία ελφο Γεκνζίνπ Φνξέα είλαη εθείλε 

πνπ απνηειείηαη απφ ην θεθάιαην, απφ ηα θάζε είδνπο θαη θχζεσο απνζεκαηηθά θαη 

απφ ην εθάζηνηε απνηέιεζκα εηο λέν (πιεφλαζκα ή έιιεηκκα). 

Ζ Καζαξή ζέζε απνηειεί έλα απφ ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηάο. Σαπηίδεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα πξνο ηνπο 

θνξείο ηεο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα θαη ζε φξνπο ηεο  ινγηζηηθήο εμίζσζεο ν 

ππνινγηζκφο ηεο γίλεηαη σο εμήο : Δλεξγεηηθφ = Καζαξή ζέζε + Τπνρξεψζεηο πξνο 

Σξίηνπο =>  Καζαξή ζέζε = Δλεξγεηηθφ – Τπνρξεψζεηο πξνο Σξίηνπο. 

Γείρλεη επνκέλσο ην πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εηζέθεξαλ νη θνξείο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζ’ απηή θαζψο θαη απηφ πνπ δεκηνπξγήζεθε εζσηεξηθά ζ’ απηή 

θαη δηαθαξαηήζεθε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο.  

Δλαιιαθηηθά  

Ζ θαζαξή ζέζε είλαη ην ίδην θεθάιαην πνπ απνηειείηαη απφ : 

• Σν κεηνρηθφ θεθάιαην 

• Σα θάζε είδνπο  θαη πάζεο θχζεο απνζεκαηηθά 

• Σν εθάζηνηε Τπφινηπν εηο λέν. 

Ζ Κ.Θ. έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο πηζησηέο απνηειψληαο εγγχεζε γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο. εκαληηθή γηα ηη 

απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Μνλάδαο. Ο λφκνο 

επηβάιιεη ηελ χπαξμε ειάρηζηνπ πνζνχ θαζαξήο ζέζεο, θαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο 

ηεο, επηηξέπεη ζηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ λα επηδηψμνπλ ηε δηθαζηηθή ιχζε ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο
9
.  

                                                           
9
 Θ αναφορά αφορά εταιρείεσ που ζχουν ςυςτακεί με τθν μορφι τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ  

 Αρκ.119. παρ. 4 Ν.4548/18 
Το ςφνολο  των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να γίνει μικρότερο από το 50% του μετοχικοφ 
κεφαλαίου. Στθν περίπτωςθ αυτι ςυγκαλείται γενικι ςυνζλευςθ μετόχων για λφςθ τθσ εταιρείασ ι 
λιψθ άλλων μζτρων (αφξθςθ κεφαλαίου). Αν το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίου μθδενιςτεί ι γίνει 
αρνθτικό εφαρμόηεται το πτωχευτικό δίκαιο 
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1νο Βαζκφο ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 

40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ - ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟΝ 

43 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

44 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

46 ……. 

47 …… 

48 Λνγαξηαζκνί πλδέζκνπ κε άιια Κέληξα  

49 Πξνβιέςεηο -Mαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο άιισλ Κέληξσλ 

 

ΡΔ 205/98,315/99,146/03 

Ζ νξγάλσζε ηεο νκάδαο 4, ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο δειαδή, ζε 

πξσηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο έρεη σο εμήο :  

1.5.1.1. Απνηίκεζε ηεο Καζαξήο ζέζεο. 

 

Ζ Καζαξή ζέζε επεξεάδεηαη απφ ηελ αμία ζηελ νπνία απνηηκψληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο εκθαλίδεη 

δπζθνιίεο θαη αζάθεηεο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο δπλαηέο 

δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο : 

 Απνηίκεζε βάζεη ηεο ινγηζηηθήο Αμίαο 

 Απνηίκεζε βάζεη ηεο αμίαο πψιεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

 Απνηίκεζε βάζεη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο  

Απφ ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνχκε γηα πξνθαλείο ιφγνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

δεκνζίνπο θνξείο, κφλν κε ηηο δχν πξψηεο.  

Ζ απνηίκεζε βάζεη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, αθνξά ηελ αξρηθή ηηκή θηήζεσο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ) θαη φηη επφκελεο ινγηζηηθέο 

πξνζαξκνγέο έρνπλ γίλεη (π.ρ. απνζβέζεηο). 
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Παξάδεηγκα ρξήζεο Απνηίκεζεο Καζαξήο Θέζεο. 

Ο Γήκνο ρξεηάδεηαη λα θαηαγξάςεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δεκνηηθέο, δηαδεκνηηθέο 

θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. Ζ αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζα εκθαληζηεί, μερσξηζηά, ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ φπσο θαη ζην πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ ζα 

επηζπλάπηεηαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ απηψλ ζα γίλεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 

ηνπ Ν.2190/20 πεξί Α.Δ. χκθσλα, ινηπφλ κε απηέο ε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε 

δεκνηηθέο ή δηαδεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ζα απνηηκεζεί κε βάζε ηελ κηθξφηεξε ηηκή 

κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο (ζαλ ηξέρνπζα αμία γηα ηηο 

κεηνρέο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 

ιακβάλεηαη ε ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ζηνλ ηειεπηαίν λφκηκα δεκνζηεπκέλν 

ηζνινγηζκφ).  

 

 

Λνγηζηηθή θαζαξή ζέζε αμία 

Κεθάιαην ΥΥΥ 

Πιένλ Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ΥΥΥ 

  Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ΥΥΥ 

  Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ ΥΥΥ 

  Απνζεκαηηθά θεθάιαηα ΥΥΥ 

  Πνζά πξννξηζκέλα γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ΥΥΥ 

Πιένλ  Κέξδε ζε λέν ΥΥΥ 

Μείνλ ή Εεκηέο ζε λέν -ΥΥΥ 

  χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ΥΥΥ 

 

Γηα ηελ απνηίκεζε βάζεη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο πψιεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ζεκεηψλνπκε φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνζφ απνηίκεζεο ην νπνίν κπνξεί λα κελ 

είλαη ζρεηηθφ, αλ ν ηζνινγηζκφο έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηελ ππφζεζε ηεο ζπλέρηζεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Απηή ε κέζνδνο απνηίκεζεο είλαη ζρεηηθή αλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα έρεη ρξεσθνπήζεη ή πξφθεηηαη λα θιείζεη.  

ε θάζε πεξίπησζε ην ζέκα ηεο απνηίκεζεο ηεο Καζαξήο Θέζεο αθνξά θαη ηνπο 

Γεκνζίνπο θνξείο φπσο θαηαδεηθλχεηαη κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα.  
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Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Λνγηζηηθήο Καζαξήο Θέζεο δίλεηαη ν αθφινπζνο πίλαθαο 

1.5.1.2. Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ζρεκαηίδεηαη :  

 Απφ ηηο εηζθνξέο ηηο εηζθνξέο ησλ κεηφρσλ πνπ θαηαβάιινληαη θαηά ηελ 

ζχζηαζε ηεο λνκηθήο νληφηεηαο γηα λα ζπγθξνηεζεί ην αξρηθφ ηεο θεθάιαην, 

θαζψο θαη κεηαγελέζηεξα ζε θάζε αχμεζή ηνπ θαη 

 Απφ ηε δηάζεζε απνζεκαηηθψλ ή αδηαλέκεησλ θαζαξψλ θεξδψλ, εθφζνλ απηή 

ε δηάζεζε απνθαζίδεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαηγηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ.  

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην δηαθξίλεηαη ζε : 

Καηαβιεκέλν : πνπ είλαη ην κέξνο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο λνκηθήο 

νληφηεηαο πνπ έρεη θαηαβιεζεί. 

Οθεηιφκελν : πνπ είλαη  ην κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ έρεη αθφκα 

θαηαβιεζεί θαη νη κέηνρνη νθείινπλ λα ην θαηαβάινπλ γηα λα εμνθιεζεί ε αμία ησλ 

κεηνρψλ ηνπο.  

Άιιεο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη νη εμήο :  

Ολνκαζηηθή Σηκή. Ζ αμία πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο κεηνρήο. Ηζνχηαη κε ην 

πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ. 

Πξαγκαηηθή Αμία : Πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο κίαο 

νληφηεηαο δηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηεο. Ζ πξαγκαηηθή αμία ηεο νληφηεηαο 

απνηειείηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή θαζαξή ζέζε ηεο πξνζαπμεκέλε κε ηελ ηπρφλ 

ππεξαμία. Ζ πξαγκαηηθή θαζαξή ζέζε ππνινγίδεηαη κε ηελ απνηίκεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαοο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο.  

Λνγηζηηθή ή Δζσηεξηθή Αμία: Πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο 

ζέζεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο φπσο απηή πξνθχπηαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο  δηα 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο.  

Τπέξ ην Άξηην : Όηαλ ππάξρεη ν ινγαξηαζκφο απηφο παξαθνινπζεί ην πιεφλαζκα 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ζε ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή 

ηνπο.  
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41.  .  . ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ - ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

  41.02 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

  41.03 Απνζεκαηηθά Καηαζηαηηθνχ ή λνκνζεηεκέλα 

  41.04 Δηδηθά απνζεκαηηθά 

  41.05 Έθηαθηα απνζεκαηηθά 

  41.06 Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο Σίηισλ 

  41.07 Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ  

  41.08 Απνζεκαηηθφ γηα θάιπςε ππνηίκεζεο ηίηισλ 

  41.12 Γηαθνξά Απνηίκεζεο ηίηισλ ζηελ ηξέρνπζα αμία   ηνπο 

  41.15 Αμία αθηλήησλ θαη ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ παξαρσξεζέλησλ 

δσξεάλ (Αλαπηχζζεηαη θαηά δσξνχκελν είδνο) 
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Τπφ ην Άξηην : Όηαλ ε ηηκή δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία. 

1.5.1.3. Απνζεκαηηθά – Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο  

 

Απνζεκαηηθά είλαη ζπζζσξεπκέλα θαζαξά θέξδε ηα νπνία δελ έρνπλ δηαλεκεζεί νχηε 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζην κεηνρηθφ θεθάιαην. Ο ξφινο ησλ απνζεκαηηθψλ ζε κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο ελδπλακψλνπλ ηα ίδηα θεθάιαηά 

ηεο θαη κπνξεί κεηαμχ άιισλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σα απνζεκαηηθά ζρεκαηίδνληαη: 

α) Απφ ηα θαηαιεηπφκελα ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο πιενλάζκαηα, ζηα νπνία 

ζπκςεθίδνληαη ηα ηπρφλ ειιείκκαηα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.  

β) Απφ ρνξεγήζεηο πνπ γίλνληαη βάζεη δηαηάμεσλ λφκσλ γηα λα ζρεκαηηζηνχλ 

απνζεκαηηθά.  

Σα απνζεκαηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ 

πιαίζην, δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά, πξναηξεηηθά, έκκεζα ή απηφκαηα 

δεκηνπξγνχκελα.  

Οη εηδηθφηεξεο κνξθέο απνζεκαηηθψλ είλαη :  
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α) Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ είλαη εθείλν πνπ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε Γεληθέο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά.  

β) Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνχ ή λνκνζεηεκέλα είλαη εθείλα πνπ ζρεκαηίδνληαη 

ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο  ή λφκνπ.  

γ) Δηδηθά ή έθηαθηα απνζεκαηηθά είλαη εθείλα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο θαη ζρεκαηίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ.  

δ) Απνζεκαηηθφ γηα θάιπςε ππνηίκεζεο ηίηισλ πάγηαο επέλδπζεο θαη ρξενγξάθσλ 

είλαη εθείλν πνπ ηπρφλ ζρεκαηίδεηαη απφ ην πνζνζηφ ηνπ πιενλάζκαηνο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θφξα, γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ απφ 

ππνηηκήζεηο ηίηισλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 18 θαη 34. 

ε)  Ο ινγαξηαζκφο 41.06 «δηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ηίηισλ» 

πηζηψλεηαη, ζε πεξίπησζε ιήςεσο ηίηισλ ρσξίο αληάιιαγκα, κε ηελ νλνκαζηηθή αμία 

κεηνρψλ ή εηαηξηθψλ κεξηδίσλ εηαηξηψλ, ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή κνλάδα  

ζπκκεηέρεη, ή θαηέρεη κεηνρέο θαηά θπξηφηεηα, κε ρξέσζε ησλ νηθείσλ 

ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 18 ή ηνπ 34. ε πεξίπησζε πνπ ε εθδφηξηα εηαηξία δελ εθδψζεη 

λέεο κεηνρέο, αιιά αληηθαηαζηήζεη ηηο παιαηέο κε λέεο κεηνρέο κεγαιχηεξεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο, ν παξαπάλσ ινγαξηαζκφο πηζηψλεηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ ιακβάλνληαη θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ πνπ αληηθαζίζηαληαη. 

η) Ο ινγαξηαζκφο 41.07 «δηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» πηζηψλεηαη κε ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, πνπ γίλεηαη κε βάζε εηδηθφ εθάζηνηε λφκν, κε ρξέσζε ησλ νηθείσλ 

ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο παξαθνινπζνχληαη ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία, γηα ηα 

νπνία γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπο. 

δ). Ο ινγαξηαζκφο 41.12 «Γηαθνξά απνηίκεζεο ηίηισλ ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο 

«πηζηψλεηαη κε ηηο ζεηηθέο (πηζησηηθέο) δηαθνξέο απνηίκεζεο ηέινπο ρξήζεσο ησλ 

ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ρξεψλεηαη αληίζηνηρα κε ηηο αξλεηηθέο 

(ρξεσζηηθέο) δηαθνξέο απηνχ ηνπ είδνπο. 

ε). ην ινγαξηαζκφ 41.15 «Αμία αθηλήησλ θαη ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

παξαρσξεζέλησλ δσξεάλ» παξαθνινπζνχληαη ε αμία ησλ αθηλήησλ θαη ινηπψλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαρσξνχληαη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα απφ δωπεέρ, 



                                                                                  217 

 

Λογιςτικι Εφλογθσ Αξίασ 

Ιδθ με το ΔΡΧΑ 13 ζχει ειςαχκεί ςτθν λογιςτικι ι μζκοδοσ  αποτίμθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ. 

Τα ΕΛΡ ζχουν προβλζψει τθν ειςαγωγι των λογ. 44 «Διαφορζσ εφλογθσ Αξίασ» που 

αναλφεται ςε 44.01 «Διαφορζσ εφλογθσ αξίασ ενςϊματων παγίων», 44.02 «Διαφορζσ 

εφλογθσ αξίασ διακζςιμων προσ πϊλθςθ» και 44.03 «Διαφορζσ εφλογθσ αξίασ ςτοιχείων 

αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν» για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ και κυρίωσ 

των διαφορϊν που εμφανίηονται ςε ςφγκριςθ με το κόςτοσ κτιςθσ. 

Ωσ εφλογθ αξία με βάςθ το ΔΡΧΑ 13 ορίηεται θ τιμι που κα λάμβανε κάποιοσ για τθν 

πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι που κα κατζβαλε κάποιοσ για τθ μεταβίβαςθ μίασ 

υποχρζωςθσ ςε μια κανονικι ςυναλλαγι μεταξφ ςυμμετεχόντων ςτθν αγορά κατά τθν 

θμερομθνία τθσ επιμζτρθςθσ  

Παράδειγμα 

Ο διμοσ Α αγοράηει τθν 01/01/2015 οικόπεδο αξίασ κτιςθσ 100.000€. Τθν 31/12/2015 

λαμβάνει ζκκεςθ ανεξάρτθτου εκτιμθτι ςφμφωνα με τθν οποία θ αξία του οικοπζδου 

ανζρχεται ςε ποςό € 400.000. Θ λογιςτικι αποτφπωςθ κα ζχει ωσ εξισ: 

ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΛΟΓΙΣΙΚΘ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

04/01/15 Μικτι αξίασ Κτιςθσ Γθσ (Οικόπεδο Α) 100.000   

  Κατακζςεισ όψεωσ   100.000 

  Αγορά οικοπζδου Συμβ. Νο 20     

31/12/15 Μικτι αξίασ αναπροςαρμοςμζνθ (Οικόπεδο Α) 300.000   

  Διαφορζσ εφλογθσ αξίασ         

  Ενςϊματων παγίων   300.000 

 

Επιμζτρθςθ ςτθν εφλογθ αξία ωσ      

 

Ζκκεςθ εκτίμθςθσ     

 

ΔΧΡΑ 13 Ρροςαρμογι από ςυντάκτθ 

κληπονομιέρ θ.ι.π., ρσξίο δειαδή αληάιιαγκα. Αλ πξφθεηηαη γηα επηθαξπίεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηφηε ηα έζνδα απηψλ θαηαρσξνχληαη ζε νηθείν ινγαξηαζκφ 

εζφδνπ (75 ή 76), ελψ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο κλεκνλεχνληαη ηα δηθαηψκαηα 

επηθαξπίαο θ.ι.π. 
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42.     ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟΝ 

  42.00.  Πιενλάζκαηα εηο λένλ (Αλαπηχζζεηαη θαηά ρξήζε) 

  42.01.  Έιιεηκκα ρξήζεσο εηο λένλ 

  42.02.  Διιείκκαηα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

(Αλαπηχζζεηαη θαηά ρξήζε) 

  42.04.  Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 
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1.5.1.4. Απνηειέζκαηα εηο λένλ  

 

ην ινγαξηαζκφ απηφ κεηαθέξεηαη απφ ηνλ πίλαθα δηάζεζεο ην ηειηθφ ππφινηπν πνπ 

απνκέλεη κεηά ηε δηάζεζε πιενλάζκαηνο δειαδή ην «πιεφλαζκα πξνο δηάζεζε».  

Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη θαη’ έηνο έηζη ζην ινγ.42.00 κεηαθέξεηαη ην 

πιεφλαζκα πξνο δηάζεζε ηεο ρξήζεο. Ο ινγαξηαζκφο απηφο ζε κεγαιχηεξε αλάιπζε 

αλαπηχζζεηαη θαηά ρξήζε (βι. επφκελν πιαίζην) 
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ΕΛΠ – ΔΛΠ 

Ππου προβλζπεται θ χριςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ωσ βάςθ επιμζτρθςθσ τότε: 

 Κάκε προκφπτουςα διαφορά αναγνωρίηεται είτε κατευκείαν ςτα αποτελζςματα 

εισ νζον είτε ωσ διαφορά εφλογθσ αξίασ ςτθν κακαρι κζςθ. 

 Σε περίπτωςθ ιδιοχρθςιμοποίθςθσ ακινιτων, το ποςό των κετικϊν διαφορϊν 

εφλογθσ αξίασ (κζρδοσ) τθσ κακαρισ κζςθσ μπορεί είτε να μεταφζρεται 

κατευκείαν ςτα αποτελζςματα εισ νζον, ςτο βακμό που το ςχετικό ποςό είναι 

πραγματοποιθμζνο. Θ μεταφορά γίνεται είτε ςταδιακά, κακϊσ το πάγιο 

αποςβζνεται, είτε εφάπαξ κατά τθν διαγραφι ι διάκεςθ του ςτοιχείου από το 

οποίο προζρχεται θ ςχετικι διαφορά.  

 Σν έιιεηκα ηεο ρξήζεο φηαλ ππάξρεη κεηαθέξεηαη ζην ινγ.42.01, ελψ ειιείκκαηα 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ κεηαθέξνληαη ζην ινγ.42.00 κε θαηάιιειε αλάπηπμε ψζηε 

λα θαίλνληαη ηα ειιείκκαηα αλά ρξήζε πξνέιεπζεο. ην  δεπηεξνβάζκην 42.00  

κεηαθέξεηαη θαηά ηελ επφκελε ρξήζε ην θαηά ρξήζε πξνθχπηνλ έιιεηκκα εθηφο αλ 

ζπκςεθίδεηαη απφ ην πιεφλαζκα ηεο επνκέλεο ρξήζεσο ή θαιχπηεηαη απφ ηπρφλ 

δηάζεζε απνζεκαηηθψλ. 

 

1.5.1.5. Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 

 

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη :  

 Αξρηθά σο ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ 

θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζα 

εηζπξαρζνχλ  

 Με ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ή εγθξίλνληαη νξηζηηθά 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο νη επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη κε ηε 

κεηαθνξά ηνπο ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε ηξφπν 

αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 

επηρνξεγήζεθε . πγθεθξηκέλα :  
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1νο 2νο ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 

43   ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

  43.00 Δπηρνξεγήζεηο κέζσ Σαθηηθνχ Κξαηηθνχ  Πξνυπνινγηζκνχ 

  43.01 Δπηρνξεγήζεηο κέζσ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ  

  43.02 Δπηρνξεγήζεηο άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. ή Οξγαληζκψλ 

  43.04 Δπηρνξεγήζεηο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

  43.10 Λνηπέο  Δπηρνξεγήζεηο 

  43.98 Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πνπ δελ απνξξνθήζεθαλ – 

αληίζεηνο ινγαξηαζκφο 

 

ΠΓ 205/98,315/99,146/03 

Οη επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ παξαθνινπζνχληαη ζην ινγ. 43. ην ινγαξηαζκφ απηφ 

παξαθνινπζείηαη ε πξνέιεπζε θάζε επηρνξήγεζεο θαη ν ζθνπφο ηεο (δειαδή ε 

επέλδπζε πνπ αθνξά). Ο ινγαξηαζκφο πηζηψλεηαη κε ηηο ρνξεγνχκελεο επηρνξεγήζεηο 

κε ρξέσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ παγίσλ πνπ αθνξά. Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

γίλεηαη κε βάζε ηε πεγή πξνέιεπζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ.  

 

Ο δεπηεξνβάζκηνο 43.98 παξαθνινπζεί θνλδχιηα επηρνξεγήζεσλ πνπ δελ 

απνξξνθήζεθαλ θαη επηζηξάθεθαλ.  

Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαηαρσξνχληαη 

ζηελ πίζησζε ηνπ ινγ. 74. 

ην ηέινο ηεο ρξήζεσο, απφ ην ινγαξηαζκφ 43 κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ 81.01.05 

«αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδχζεσλ» πνζφ ίζν κε ηηο 

απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 66, πνπ 

αλαινγνχλ ζηελ αμία ησλ απνζβέζηκσλ πάγησv ζηνηρείσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ 

απφ ηηο πην πάλσ επηρνξεγήζεηο. 

ε πεξίπησζε εθπνηήζεσο, θαηαζηξνθήο ή αρξεζηεχζεσο νπνηνπδήπνηε πάγηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηηο παξαπάλσ επηρνξεγήζεηο, απφ ην 

ινγαξηαζκφ 43 κεηαθέξεηαη ζηελ πίζησζε ηνπ νηθείνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πάγηνπ 

ζηνηρείνπ ην ππφινηπν ηεο επηρνξεγήζεσο πνπ αθνξά ην ζηνηρείν απηφ. 
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ε πεξίπησζε πνπ νη επηρνξεγήζεηο παξαρσξνχvηαη ζην δεκφζην θνξέα κε φξνπο ή 

δεζκεχζεηο, νη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί πξνζαξκφδνληαη ζην λνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν 

δηέπεη θάζε επηρνξήγεζε. 

Ζ ζε ηειεπηαία αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ Δπηρνξεγήζεσλ Δπελδχζεσλ πξέπεη 

λα αλαδεηθλχεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν δίδεηαη ε 

επηρνξήγεζε, ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ζπζρεηίζεσο κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. 
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Παξάδεηγκα Λνγηζηηθνπνίεζεο Δπηρνξήγεζεο απφ Γεκφζην Φνξέα  

Σν Ν.Π.Γ.Γ. Α ιακβάλεη επηρνξήγεζε απφ ην ΠΓΔ 40% γηα ηελ αγνξά παγίνπ 

(εμνπιηζκφο Ζ/Τ), ηηκνινγηαθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ ΦΠΑ) € 120.000, ηελ 1/1/2019. 

Έζησ φηη ην πάγην ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία, ηελ πξψηε εκέξα ηεο ρξήζεο. Ζ δηνίθεζε 

ηνπ θνξέα  απνθαζίδεη λα δηελεξγεί ηηο ινγηζηηθέο απνζβέζεηο, βάζεη ηνπ 

ζπληειεζηή θνξνινγηθήο απφζβεζεο, ήηνη: 20% (άξζξν 24, ΚΦΔ). Τπφ ηελ έλλνηα 

απηή, γηα ην ζπγθεθξηκέλν πάγην, δελ ζα πξνθχςεη δηαθνξά ινγηζηηθήο / 

θνξνινγηθήο βάζεο. 

ΗΜΔΡΟΜ

ΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

01/01/19 Πάγην 120.000   

  Σακείν   72.000 

  43.01 Δπηρνξεγήζεηο ΠΓΔ Πάγην Α   48.000 

 

Αγνξά Παγίνπ  

  Σέινο πξψηεο ρξήζεο, δηελέξγεηα απνζβέζεσλ: 

120.000,00 x 20% = 24.000,00 επξψ 

 Άξα, έρνπκε: 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

31/12/19 Απνζβέζεηο Παγίνπ 24.000   

  Απνζβεζκέλν Πάγην   24.000 

  Απνζβέζεηο άξζξν 24 ΚΦΔ     

Χο πξνο ηηο αλαινγνχζεο ζηελ ρξήζε επηρνξεγήζεηο, απηέο ζα είλαη πνζνζηφ 40% 

ησλ δηελεξγεζεηζψλ απνζβέζεσλ.  

24.000 X40% =9.600 επξψ 

Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ: 

48.000 x 20% = 9.600 επξψ 

Ζ ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ ζα ιάβεη ρψξα, ζα είλαη: 

ΗΜΔΡΟΜ

ΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

31/12/19 43.01 Δπηρνξεγήζεηο ΠΓΔ Πάγην Α 9.600   

  

81.01.05 Αλαινγνχζεο ζηελ ρξήζε 

επηρνξεγήζεηο παγίσλ   9.600 

  Απνζβέζεηο άξζξν 24 ΚΦΔ     

 

 

1.5.2. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  
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44.   ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

  44.00 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

Τπεξεζία 

  44.09 Λνηπέο πξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο 

  44.10 Πξνβιέςεηο απαμηψζεσλ θαη ππνηηκήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

  44.11 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη  δάλεηα 

  44.12 Πξνβιέςεηο γηα εμαηξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη  έθηαθηα έμνδα 

  44.13 Πξνβιέςεηο γηα έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

  44.14 Πξνβιέςεηο  γηα  ζπλαιιαγκαηηθέο  δηαθνξέο  απφ απνηίκεζε 

απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ. 

  44.15 Πξνβιέςεηο γηα ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο θαη  

δάλεηα γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 

  44.98 Λνηπέο Έθηαθηεο πξνβιέςεηο 

 

ΠΓ 205/98,315/99,146/03 

Πξφβιεςε είλαη ε θξάηεζε νξηζκέλνπ πνζνχ, πνπ γίλεηαη, θαηά ην θιείζηκν ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηαιιεχζεσο ή ηνπ ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Ζ θξάηεζε απηή απνβιέπεη ζηε θάιπςε δεκίαο ή 

ελδερφκελεο ππνηηκήζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φηαλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζπληάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη πηζαλή ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

Οη πξνβιέςεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

α) ηηο πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο εθκεηαιιεχζεσο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαη κε 

ρξέσζε ησλ νηθείσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 68 «πξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο». 

Γηα ηηο πξνβιέςεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη νη δέθα πξψηνη ππνινγαξηαζκνί 

ηνπ 44 (44.00 έσο θαη 44.09). 

β) ηηο πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο (έθηαθηεο δεκίεο θαη έμνδα), νη νπνίεο 

ζρεκαηίδνληαη κε ρξέσζε ησλ νηθείσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 83 «πξνβιέςεηο 

γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο». Γηα ηηο πξνβιέςεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

επφκελνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ 44 (44.10 έσο 44.98). 

Οη πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο εθκεηαιιεχζεσο πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ έμνδα ηεο 

ρξήζεσο πνπ πηζαλνινγνχληαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά απφ ην ζρεκαηηζκφ 

ησλ πξνβιέςεσλ. Σα έμνδα απηά αλ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηε ρξήζε, ζα είραλ 

θαηαρσξεζεί ζε πξνζαχμεζε ησλ εμφδσλ ηεο νκάδαο 6. 
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Οη πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ έθηαθηεο δεκίεο 

θαη έθηαθηα έμνδα πνπ πηζαλνινγνχληαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά απφ ην 

ζρεκαηηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ. Σα έμνδα απηά, αλ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηε 

ρξήζε, ζα είραλ θαηαρσξεζεί ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ησλ 81 «έθηαθηα θαη 

αλφξγαλα απνηειέζκαηα» ή 82 «έμνδα θαη έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. 

ρεηηθά κε ην ζρεκαηηζκφ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηζρχνπλ νη 

αθφινπζνη θαλφλεο: 

α) Ο ζρεκαηηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ είλαη ππνρξεσηηθφο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, αλεμάξηεηα αλ ε ρξήζε θιείλεη κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα. 

β) Οη πξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο ζρεκαηίδνληαη, θαηά ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

κε ρξέσζε ησλ νηθείσλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 68 θαη πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

44.00-44.09. 

Οη ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο αλαπξνζαξκφδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. κε 

βάζε ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ ζην κεηαμχ έρνπλ δηακνξθσζεί. Αλ ππάξρνπλ πνζά 

πξνβιέςεσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, είηε επεηδή νη δεκίεο ή ηα έμνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ κηθξφηεξα απφ ηηο ζρεκαηηζκέλεο γη’ απηά 

πξνβιέςεηο, είηε επεηδή εμέιηπαλ νη θίλδπλνη γηα ηνπο νπνίνπο είραλ ζρεκαηηζζεί, 

κεηαθέξνληαη ζηε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 84.00 «έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο 

πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ». 

 

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ κηα ππνρξέσζεο θαη κηαο πξφβιεςεο είλαη φηη γηα ηελ 

πξφβιεςε ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ην εάλ ε απνξξένπζα απφ απηήλ ππνρξέσζε 

ζα επέιζεη ηειηθά αιιά θαη αβεβαηφηεηα σο πξνο ην ρξφλν πνπ ζα πξνθχςεη ή/θαη σο 

πξνο ην αθξηβέο πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο. 

Ζ ινγηθή ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο 

ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ  νξζψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο βησζηκφηεηαο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 
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Αν ςτισ 31/12/20Χ1 το ποςό τθσ απαιτοφμενθσ αποηθμίωςθσ εκτιμάται ςτισ 300.000€ 

ΗΜΔΡΟΜΗ

ΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

31/12/Υ1 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ΔΞΟΓΟ)      32.000    

  Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (Τπνρξέσζε)        32.000  

  120.000-(112.000-24.000)     

  Δγγξαθή Πξφβιεςεο     
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1.5.3. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 

Οη ππνρξεψζεηο καδί κε ηα ίδηα θεθάιαηα απνηεινχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Παζεηηθνχ, 

δειαδή ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κέζσλ δξάζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Γεληθά σο ππνρξέσζε νξίδνπκε κηα παξνχζα δέζκεπζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ παξειζφληα γεγνλφηα, ν δηαθαλνληζκφο ηεο νπνίαο αλακέλεηαη λα 

θαηαιήμεη ζε εθξνή πφξσλ, απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, πνπ ελζσκαηψλνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε. Οη ππνρξεψζεηο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζην ηακεηαθφ ηζνδχλακν, 

δειαδή ζην πνζφ πνπ απαηηεί ν δαλεηζηήο ή πηζησηήο γηα ηελ εμφθιεζε ηεο 

απαίηεζήο ηνπ. Οη ππνρξεψζεηο δηαθξίλνληαη ζε  

 Τπνρξεψζεηο γλσζηνχ χςνπο  πνπ αλάινγα κε ηελ ιεθηφηεηά ηνπο,  πνπ είλαη 

θη απηή γλσζηή, κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε:  

o Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία γηα ηελ 

εμφθιεζή ηνπο ιήγεη κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο απφ ηε 

ρξήζε ζηελ νπνία αθνξνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο δείρλεη 

ην αθφινπζν ζρήκα  

 

Ζ ππνρξέσζε «γελληέηαη» ζηελ ρξήζε 1. Σν ηκήκα ηεο ππνρξέσζεο 

γηα ην νπνίν ε εκεξνκελία εμφθιεζεο είλαη απφ ηελ ρξήζε 3 θαη κεηά, 

θαηαηάζζεηαη ζηηο καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο. 

o Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία εμφθιεζήο 

ηνπο ιήγεη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο απφ ηε 

ρξήζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 

 

 Τπνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο είηε ην χςνο, είηε ν ρξφλνο δηαθαλνληζκνχ ηνπο 

(εμφθιεζε) δελ είλαη γλσζηφο θαη γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ 

πξνβιέςεηο. 
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45.   ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

  45.00 Οκνινγηαθά δάλεηα  

  …  

  45.10 Σξάπεδεο Λνγ/ζκφο Μαθξνπξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ 

  …  

  45.22 Διιεληθφ Γεκφζην 

  45.23 Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 

  …  

  44.98 Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 
ΠΓ 205/98,315/99,146/03 

 Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο, δειαδή ππνρξεψζεηο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ 

αίξεζε ελφο αβέβαηνπ κειινληηθνχ γεγνλφηνο. 

 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

Όπσο πξνεηπψζεθε αθνξνχλ ππνρξεψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ ε 

ππνρξέσζε εμφθιεζήο ηνπο  άγεηαη ζε ρξφλν κεηά ην πέξαο ηεο επφκελεο ρξήζεο απφ 

ηελ ρξήζε πνπ αθνξνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

θαηαρσξνχληαη. πλεζηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη : 

 Ζ καθξά δηάξθεηα πνπ πνηθίιεη  απφ 5 έσο 20 αιιά κπνξεί θαη πεξηζζφηεξα 

ρξφληα. 

 Ζ ελζσκάησζή ηνπο ζε πηζησηηθνχο ηίηινπο φπσο ηα νκφινγα 

 Ο ρακειφο θίλδπλνο γηα ηνλ νθεηιέηε. 

Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη απνηέιεζκα πηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ φπσο ε 

αγνξά θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ κε καθξνπξφζεζκε πίζησζε, ε ιήςε 

καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ή ε έθδνζε νκνινγηψλ.  

Σν ΔΓΛ θαη ηα θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ πξνηείλνπλ ηελ 

αθφινπζε δηάξζξσζε ινγαξηαζκψλ : 

 

 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  

Μηα ππνρξέσζε εληάζζεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, φηαλ ηθαλνπνηεί έλα 

νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
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1νο 

Βαζκφο 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 

50 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

51 ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΠΛΖΡΧΣΔΑ 

52 ΣΡΑΠΔΕΔ - ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

53 ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 

54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠO ΦΟΡΟΤ - ΣΔΛΖ 

55 ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 

56 ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

57 …………………………………… 

58 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 

59 ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΛΛΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ 

 

ΠΓ 205/98,315/99,146/03 

 Αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ελφο θαλνληθνχ ιεηηνπξγηθνχ 

θχθινπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Καηέρεηαη γηα ζπλαιιαθηηθνχο ζθνπνχο 

 Πξέπεη λα δηαθαλνληζηεί εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

 Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ην δηαθαλνληζκφ  ηεο 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκήλία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

Οη βαζηθνί πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ζηνπο νπνίνπο θαηαρσξνχληαη νη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη νη αθφινπζνη : 
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ΓΛΠ 1 θαη Τπνρξεψζεηο 

Σν ΓΛΠ1 (παξάγξαθνη 64,64,65) πξνβιέπεη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα νηθνλνκηθή 

κνλάδα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα, δειαδή ε ζπκθσλία πνπ έρεη κε 

έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ην επηηξέπεη, λα αλαρξεκαηνδνηήζεη κηα 

βξαρππξφζεζκε ππνρξέσζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηφηε ε ππνρξέσζε θαηαηάζζεηαη ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα επρέξεηα ηφηε ε ππνρξέσζε 

παξακέλεη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

Όηαλ κηα νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη παξαβηάζεη ηνπο φξνπο κηαο δαλεηαθήο ζπκθσλίαο 

πνπ αθνξά ζε καθξνπξφζεζκν δάλεην κε απνηέιεζκα ε ππνρξέσζε λα θαζίζηαηαη 

άκεζα εμνθιήζηκε, ηφηε ε ππνρξέσζε θαζίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο βξαρππξφζεζκε  

αθφκα θαη φηαλ ε ρνξεγήηξηα ηξάπεδα έρεη ζπκθσλήζεη πξηλ ηελ εκεξνκελία 

έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα κελ απαηηήζεη ηελ εμφθιεζε, θαη ηνχην 

δηφηη ε νληφηεηα δελ θαηέρεη αλεπηθχιαθην δηθαίσκα αλαβνιήο ηνπ δηαθαλνληζκνχ 

γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. 

Όκσο, ε ππνρξέσζε θαηαηάζζεηαη σο κε βξαρππξφζεζκε αλ ν δαλεηζηήο 

ζπκθσλήζεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ λα παξάζρεη πεξίνδν ράξηηνο 

πνπ ιήγεη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ζηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε νληφηεηα κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ αζέηεζε θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν δαλεηζηήο δε δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ άκεζε εμφθιεζε  

Αλαθνξηθά κε δάλεηα πνπ θαηαηάζζνληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, εάλ ηα 

αθφινπζα γεγνλφηα ιάβνπλ ρψξα κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο 

εκεξνκελίαο έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα γεγνλφηα εθείλα πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα γλσζηνπνίεζε σο κε δηνξζσηηθά γεγνλφηα ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 

10: Γεγνλφηα κεηά ηελ Ζκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ: 

(α) αλαρξεκαηνδφηεζε ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, 

(β) απνθαηάζηαζε αζέηεζεο καθξνπξφζεζκεο ζπκθσλίαο δαλεηζκνχ 

θαη 

(γ) ε παξνρή πεξηφδνπ ράξηηνο απφ δαλεηζηή πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζεί ε αζέηεζε 

καθξνπξφζεζκεο ζπκθσλίαο δαλεηζκνχ πνπ ιήγεη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κήλεο κεηά 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
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1νο 2νο  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 
50   ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 
  50.00 Πξνκεζεπηέο Δζσηεξηθνχ 

(Αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Μνλάδαο Τγείαο- Γήκνπ θηι) 
  50.01 Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 
  50.02 Διιεληθφ Γεκφζην 
  50.03 Ν.Π.Γ.Γ. θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο 
  50.04 Ο.Σ.Α. 
  50.08 Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ ινγ/ζκφο πάγησλ ζηνηρείσλ 
  50.10 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 
  50.11 Πξνκεζεπηέο-εγγπήζεηο εηδψλ ζπζθεπαζίαο 
  50.12 Πξνκεζεπηέο-παξαθξαηεκέλεο εγγπήζεηο 
  50.13 Πξνκεζεπηέο-αληίζεηνο ινγ/ζκφο εηδψλ ζπζθεπαζίαο 
  50.90 Σξίηνη ινγαξηαζκνί πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο 

 

ΠΓ 205/98,315/99,146/03 

1.5.3.1. Πξνκεζεπηέο 

 

ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ «Πξνκεζεπηέο» θαηαρσξνχληαη νη πάζεο 

θχζεσο δνζνιεςίεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε πξνκεζεπηέο ηεο απφ ηνπο νπνίνπο 

πξνκεζεχεηαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Απνζέκαηα) ή ππεξεζίεο. Ο πξσηνβάζκηνο 

ινγαξηαζκφο «Πξνκεζεπηέο» αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηνπο αθφινπζνπο ινγαξηαζκνχο: 

 

Κάζε ζπλαιιαγή ηεο νληφηεηαο κε πξνκεζεπηέο θαηαρσξείηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο  

απηνχο αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ δηαθαλνληζκνχ ηεο. Έηζη αθφκα θαη φηαλ ν 

πξνκεζεπηήο εμνθιεζεί ακέζσο κε κεηξεηά, πξψηα θαηαρσξείηαη ε ζπλαιιαγή ζηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη κεηά ν δηαθαλνληζκφο ηεο. Απηή είλαη ε έλλνηα ηεο «δηπιήο 

εγγξαθήο». Έλα παξάδεηγκα είλαη ην εμήο : 

Έζησ φηη ν Γήκνο Α αγνξάδεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή Υ έλα πιηθφ Φ αμίαο  100.000  

επξψ  πιένλ ΦΠΑ 24%. Γηα ηελ αγνξά απηή ιήθζεθε ην ηηκνιφγην Νν25. Ο  

πξνκεζεπηήο εμνθιήζεθε ηνηο κεηξεηνίο.  ην παξάδεηγκα απηφ νη ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο έρνπλ σο εμήο  :  
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ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΛΟΓΙΣΙΚΘ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ 

1 

20.Αγορζσ αποκεμάτων  
54.Υποχρεϊςεισ από Φόρουσ Τζλθ (ΦΡΑ ειςροϊν) 

100.000 

 24.000   

  50 .Ρρομθκευτζσ Εςωτερικοφ    124.000 

  Αγορά αποκεμάτων ωσ τιμ. Νο25     

2 50. Ρρομθκευτζσ Εςωτερικοφ 124.000   

  Ταμείο   124.000 

 

Εξόφλθςθ προμθκευτι Χ.Ε. ψψ     
  

1.5.3.2. Γξακκάηηα Πιεξσηέα  

 

ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ «51 Γξακκάηηα Πιεξσηέα» 

παξαθνινπζνχληαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αγνξέο  πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη είλαη ελζσκαησκέλεο ζε ηίηινπο φπσο επηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο , 

γξακκάηηα ζε  δηαηαγή. Ο πξσηνβάζκηνο ινγαξηαζκφο «Γξακκάηηα Πιεξσηέα» 

αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηνπο αθφινπζνπο ινγαξηαζκνχο : 

 

1νο 2νο  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 
51   ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΠΛΖΡΧΣΔΑ 
  51.00 Γξακκάηηα πιεξσηέα ζε Δπξψ 
  51.01 Γξακκάηηα πιεξσηέα ζε Ξ.Ν. 
  51.03 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ ζε Δπξψ 
  51.04 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη Γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ ζε Ξ.Ν. 
  51.90 Τπνζρεηηθέο επηζηνιέο ζε Δπξψ 
  51.91 Τπνζρεηηθέο επηζηνιέο ζε Ξ.Ν. 
  51.92 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη ππνζρεηηθψλ ζε Δπξψ 
  51.93 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη Τπνζρεηηθψλ ζε Ξ.Ν. 
 

ηνπο ινγαξηαζκνχο 51.03, 51.04, 51.92, 51.93 θαηαρσξνχληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 

νη ηφθνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα άιεθηα γξακκάηηα πιεξσηέα. Ο ρεηξηζκφο δελ 

είλαη ππνρξεσηηθφο αιιά αλ γίλεη ζε θάπνηα ρξήζε πξέπεη κεηά λα αθνινπζείηαη 

ππνρξεσηηθά. 
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Έλα παξάδεηγκα ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ είλαη ην εμήο : 

Γεδνκέλα. 

Ζ νλνκαζηηθή αμία ελφο γξακκαηίνπ πιεξσηένπ ην νπνίν έρεη πξνθχςεη απφ αγνξέο 

απνζεκάησλ, είλαη 11.000 επξψ. Σν επηηφθην γηα νθεηιέο αλαιφγνπ θηλδχλνπ είλαη 

10% θαη ην γξακκάηην ζα εμνθιεζεί ζε έλα ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο ησλ 

απνζεκάησλ πνπ ήηαλ ε 01/10/20Υ0. Να δείμεηε ηηο εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ζηελ 

εκεξνκελία ηεο αγνξάο, ζηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ 

(31/12/20Υ0), θαη ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γξακκαηίνπ 30/09/20Υ0. 

 Λχζε 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

01/10/Υ0 

20.Αγνξέο απνζεκάησλ  
51.03. Με δεδνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ 

πιεξσηέσλ 
10.000 
1.000   

  51.Γξακκάηηα Πιεξσηέα    11.000 
  Αγνξά απνζεκάησλ σο ηηκ. Νν.ρρ     

31/12/Υ0 65. Σφθνη Έμνδα 250   
  51.03 Με δεδνπιεπκέλνη ηφθνη Γξ. Πιεξ   250     

 

Αλαγλψξηζε δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 

10.000Υ10%Υ(3/12)     

30/09/Υ1 
65. Σφθνη έμνδα 
51. Γξακκάηηα Πιεξσηέα 

750 
11.000    

 
51.03. Με. Γεδνπι.Σφθνη Γξ. Πιεξ. 

 
750 

 
38. Σακείν 

 
11.000 

 

Αλαγλψξηζε δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 10.000 ρ 

10% ρ (9/12) θαη εμφθιεζε γξακκαηίνπ 

πιεξσηένπ 
   

 

1.5.3.3. Σξάπεδεο – Λνγαξηαζκνί Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ 

 

ηνπο ππνινγαξηαζκνχο απηνχο παξαθνινπζνχληαη ππνρξεψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο απφ δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ αλάιπζε ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ ζε δεπηεξνβάζκηνπο έρεη σο εμήο :  
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1νο 2νο  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 
52   ΣΡΑΠΔΕΔ - ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
  52.00 Σξάπεδεο εζσηεξηθνχ 
  52.01 Σξάπεδεο Δμσηεξηθνχ 
  52.02 Λνηπνί Πηζησηηθνί Οξγαληζκνί 
 

1.5.3.4. Πηζησηέο Γηάθνξνη. 

 

ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ «53. Πηζησηέο Γηάθνξνη» 

παξαθνινπζνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ δελ ππάγνληαη ζε 

άιιε θαηεγνξία πξσηνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ. Ζ αλάιπζε ησλ θπξηνηέξσλ 

δεπηεξνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ έρεη σο εμήο 

1νο 2νο  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 

53   ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 

  53.00 Απνδνρέο Πξνζσπηθνχ Πιεξσηέεο 

  53.03 Οθεηιφκελεο Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ 

  53.05 Οθεηιφκελεο δφζεηο ηίηισλ πάγηαο επέλδπζεο 

 53.07 Οθεηιφκελεο δφζεηο νκνινγηψλ θαη ινηπψλ ρξενγξάθσλ 

 53.08 Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 

 53.17 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 

 53.20 Τπνρξεψζεηο απφ εηζπξάμεηο γηα ινγ/ζκφ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ 

 53.98 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

 

1.5.3.5. Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε. 

 

ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ «54. Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε» 

παξαθνινπζνχληαη ππνρξεψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο απφ θφξνπο θαη ηέιε 

πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηνπο ΟΣΑ θαη ινηπνχο θνξείο δεκνζίνπ δηθαίνπ. Οη 

θπξηψηεξνη δεπηεξνβάζκηνη ινγαξηαζκνί είλαη νη εμήο: 
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ΦΠΑ 

Δθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απνηειεί ζήκεξα ηε 

βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

Χο έκκεζνο θφξνο επηβαξχλεη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη φζεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

ελεξγνχλ σο ηειηθνί θαηαλαισηέο. 

Οη  νηθνλνκηθέο κνλάδεο  αλ  θαη  δελ  επηβαξχλνληαη  κε  ην  θφξν, εκπιέθνληαη  ζηε  

δηαδηθαζία  είζπξαμεο  θαη  απφδνζήο  ηνπ ζην Γεκφζην. 

Γηα ηελ ινγηζηηθή ηνπ παξαθνινχζεζε ηεξείηαη εηδηθφο ινγαξηαζκφο ν ινγ/ζκνο 

«54.00 ΦΠΑ» ν νπνίνο  ρξεψλεηαη  κε  ην  θφξν  πνπ  επηβαξχλεη  ηελ  νηθνλνκηθή 

κνλάδα θαη πηζηψλεηαη κε ην θφξν πνπ επηξξίπηεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα  ζην πειάηε ή 

ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Σν  ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ  ινγ/ζκνχ  ππνδειψλεη  απαίηεζε  ηεο  νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο έλαληη   ηνπ   Γεκνζίνπ   λα   ηεο   επηζηξαθεί   ν   θφξνο   ή   λα 

ζπκςεθηζζεί κε κειινληηθή ηεο ππνρξέσζε απφ Φ.Π.Α. 

Σν πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ «54.00» απεηθνλίδεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξέπεη ε 

νηθνλνκηθή κνλάδα  λα απνδψζεη ζην Γεκφζην. 

Ο «54.00»εμηζψλεηαη φηαλ απνδνζεί ν νθεηιφκελνο θφξνο. 

1νο 2νο  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 
54   ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΣΔΛΖ 
  54.00 ΦΠΑ 
  54.01 Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο  
  54.03 Φφξνη ηέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 
 54.04 Φφξνη ηέιε ακνηβψλ ηξίησλ 

 54.05 Φφξνη ηέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 …..  

 54.09 Λνηπνί θφξνη ηέιε 

 ….  

 54.99 Φφξνη ηέιε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 

 

Παξάδεηγκα  

ηηο 01/12/20Υ0 ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ θνξέα ππνβάιεη ηηκνιφγην Νν.15 γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ, γηα ηνλ πξνεγνχκελν κήλα πνζνχ  €1.000 πιένλ ΦΠΑ 24%. (Δπίζεο 

γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 20%) 

ηηο 31/12/20Υ0 ν θνξέαο ππνβάιιεη δήισζε παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ ηνπο νπνίνπο 

θαη εμνθιεί απζεκεξφλ. Να γίλνπλ νη εκεξνινγηαθέο Δγγξαθέο. 

Απάληεζε  
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖα 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 
01/12/Υ0 61.Ακνηβέο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

54.ΦΠΑ εηζξνψλ 
1000 

240   

  
53. Πηζησηέο Γηάθνξνη  

54.04 Φφξνη Σέιε ππέξ Σξίησλ    
1.040 

200 
  Ακνηβή λνκηθνχ ζπκβ. σο ηηκ. Νν.ρρ     

31/12/Υ0 54.04 Φφξνη Σέιε ππέξ Σξίησλ  200   
  38.00 Σακείν   200     

 
Απφδνζε παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ ππεξ ηξίησλ.     

 

 

1.5.3.6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 

 

ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ «55. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνχ» 

παξαθνινπζνχληαη ππνρξεψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξνο ηνπο δηάθνξνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο απφ θξαηήζεηο ζηελ ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απφ 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Οη θχξηνη δεπηεξνβάζκηνη ινγαξηαζκνί είλαη νη εμήο:  

1νο 2νο  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 
55   ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 
  55.00 Φνξείο Κχξηαο Αζθάιηζεο 
  55.01 Φνξείο Δπηθνπξηθήο  Αζθάιηζεο 
 55.02 Μεηνρηθά Σακεία 

 55.03 Φνξείο Πξφλνηαο 

 55.04 Σακεία Αξσγήο 

 ….  
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ΜΗΘΟΓΟΗΑ – ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ  

Οη εξγνδφηεο είλαη ππφρξενη απέλαληη ζηνπο ππαιιήινπο γηα κηζζνχο θαη  εκεξνκίζζηα 

θαη ζε δηάθνξεο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο θαη αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο γηα πνζά πνπ 

παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο κηζζνχο θαη ηα εκεξνκίζζηα. 

Σα εκεξνκίζζηα  απνηεινχλ ηελ απνδεκίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε σξηαία βάζε. 

Οη Μηζζνί απνηεινχλ ηελ απνδεκίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κεληαία βάζε. 

Έλαο ππάιιεινο πιεξψλεηαη έλα κηζζφ ή έλα εκεξνκίζζην απφ ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα  θαη βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ άκεζε επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο. Ζ ινγηζηηθή 

ηεο κηζζνδνζίαο εθαξκφδεηαη κφλν ζηνπο ππαιιήινπο. 

Οη παξαθξαηήζεηο απφ ηνλ (νλνκαζηηθφ) κηζζφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα θφζηε 

κηζζνδνζίαο ηνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Απφ ην κηζζφ ηνπ εξγαδφκελνπ γίλεηαη παξαθξάηεζε απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ην 

θφξν εηζνδήκαηνο ηνπ (πνπ απνδίδεηαη ζην θξάηνο) θαζψο θαη γηα ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπ πεξίζαιςε θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ (πνπ 

απνδίδεηαη ζηνπο δηάθνξνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο). 

 Ο εξγνδφηεο θαηαβάιιεη γηα ηνλ εξγαδφκελν (πέξα απφ ην κηζζφ ηνπ) 

εξγνδνηηθή εηζθνξά γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπ πεξίζαιςε θαη ηε 

ζπληαμηνδφηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ (πνπ απνδίδεηαη επίζεο ζηνπ δηάθνξνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο). 

 Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα πθίζηαηαη θαη άιια θφζηε ζρεηηθά κε ηε κηζζνδνζία 

ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο π.ρ. αζθάιηζε ηνπο ζε εζεινληηθά ηδησηηθά 

πξνγξάκκαηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

 Οη  ππνρξεψζεηο  κηζζνδνζίαο  ζρεηίδνληαη  κε  ηηο απνδνρέο ησλ  

εξγαδνκέλσλ,  ηνπο  θφξνπο  ησλ  εξγαδνκέλσλ  θαη άιια   θφζηε.   Καηά   ηελ   

ινγηζηηθή   αληηκεηψπηζε   ησλ ππνρξεψζεσλ κηζζνδνζίαο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα. 

 Σν πιεξσηέν ζηνπο εξγαδφκελνπο πνζφ, είλαη ιηγφηεξν απφ ην πνζφ ηεο 

ακνηβήο ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη απφ ην λφκν 

λα παξαθξαηνχλ νξηζκέλν πνζφ απφ ηνλ κηζζφ θαη λα ην απνδίδνπλ απεπζείαο 

ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο ή άιινπο νξγαληζκνχο. 

 Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ελφο εξγνδφηε ππεξβαίλνπλ ηηο ακνηβέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, επεηδή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα πιεξψζεη επηπιένλ θφξνπο θαη 

άιιεο εηζθνξέο (φπσο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη γηα ζχληαμε), 

γεγνλφο πνπ απμάλεη ην θφζηνο κηζζνδνζίαο. 
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Παξάδεηγκα 

Ζ  κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ 2020 ηνπ ΝΠΓΓ Υ έρεη σο εμήο :  

 

Να γίλνπλ νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο κηζζνδνζίαο. 

Απάληεζε  

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

31/01/Υ0 
60.01 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 
60.20 Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 

13.000 
3.250   

  

54.03 Φφξνη Ακνηβψλ Πξνζσπηθνχ 
55.00 Φνξείο Κχξηαο Αζθάιηζεο 

55.01 Φνξείο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 
53.00 Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ Πιεξσηέεο   

2.600 
5.200 

650 
7.800 

  Λνγηζκφο Μηζζνδνζίαο Ηαλνπαξίνπ      
 

 

1.5.3.7. Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Παζεηηθνχ 

 

Οη ινγαξηαζκνί απηνί δεκηνπξγνχληαη θαηά θαλφλα, ζην ηέινο θάζε ρξήζεο κε ζθνπφ 

ηε ρξνληθή ηαθηνπνίεζε ησλ εμφδσλ θαη εζφδσλ, ψζηε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεσο λα πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ πξαγκαηηθά αθνξνχλ ηε 

ρξήζε. Ζ αλάιπζε ηνπ ινγ/ζκνχ «56. Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Παζεηηθνχ» ζε 

δεπηεξνβάζκηνπο έρεη σο εμήο : 

1νο 2νο  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 
56   ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 
  56.00 Έζνδα Δπνκέλσλ ρξήζεσλ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ησλ ινγαξηαζκψλ 

εζφδσλ) 
  56.01 Έμνδα  ρξήζεσο  Γνπιεπκέλα  (πιεξσηέα)  (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ησλ 

ινγαξηαζκψλ εμφδσλ) 
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Σα έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ αθνξνχλ ζε πξνεηζπξάμεηο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο 

πνπ ε νηθνλνκηθή νκάδαο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζε κηα κειινληηθή πεξίνδν.  

Παξάδεηγκα 

Ο Γήκνο Υ εηζπξάηηεη ηελ 31/12/20Υ0 πξνθαηαβνιηθά πνζφ επξψ 1.360 γηα ελνίθην 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ επηρείξεζε πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Αλάιπζε 

Ζ ρξήζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ κηζζσηή ζα γίλεη ζηελ επφκελε ρξήζε 

νπφηε θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ην ζρεηηθφ έζνδν απφ ηνλ εθκηζζσηή. Δπνκέλσο 

ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ν Γήκνο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ είζπξαμε ησλ κεηξεηψλ 

θαη ηαπηφρξνλά ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα δηαζέζεη ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ζηνλ 

κηζζσηή. Ζ εκεξνινγηαθή εγγξαθή ζα έρεη σο εμήο : 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

31/12/Υ0 38. Γηαζέζηκα 1.360   
  56.00 Έζνδα Δπφκελσλ Υξήζεσλ   1.360 
  Πξνείζπξαμε ελνηθίνπ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ      
 

Σα έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα αθνξνχλ ζε έμνδα ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ 

θιεηφκελε  ρξήζε αιιά δελ πιεξψλνληαη κέζα ζ’ απηή θαη ηα νπνία ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο ζπκβάζεηο  δελ είλαη απαηηεηά απφ ηνπο δηθαηνχρνπο κέζα ζηε ρξήζε. Σα 

έμνδα απηά θαηαρσξνχληαη ζπλήζσο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Υαξαθηεξηζηηθφηεξα 

παξαδείγκαηα είλαη νη ινγαξηαζκνί ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσλίαο, λεξνχ, ηα 

πξνπιεξσκέλα ελνίθηα θ.α. 

Παξάδεηγκα  

ηηο 29/11 ε νηθνλνκηθή κνλάδα παξαιακβάλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ξεχκαηνο ησλ κελψλ 

επηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ 20Υ0, ν νπνίνο αλήξρεην ζην πνζφ ησλ επξψ 150.000. 

Ο ινγαξηαζκφο είλαη πιεξσηένο ζηηο 05/01/20Υ1 νπφηε θαη εμνθιήζεθε θαλνληθά. 

Να γίλνπλ νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο. 

Απάληεζε  
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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

29/11/Υ0 62.00 Ζιεθηξηθφ ξεχκα 150.000   
  56.01 Έμνδα Υξήζεσο Γεδνπιεπκέλα   1.360 
  Λνγηζκφο δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ ρξήζεο     
 

 

1.5.3.8. Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο 

 

Σν ΓΛΠ 37 θαη ην ΓΛΠΓΣ 19 νξίδνπλ σο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηα εμήο :  

α) Μηα πηζαλή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο 

νπνίαο ε χπαξμε ζα επηβεβαησζεί κφλν κε ηελ επέιεπζε ή ηε κε επέιεπζε ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ αβέβαησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ δελ βξίζθνληαη πιήξσο ππφ 

ηνλ έιεγρν ηεο νληφηεηαο ή 

β) Μηα παξνχζα ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο αιιά δελ 

αλαγλσξίδεηαη δηφηη: 

η) Γελ είλαη πξνθαλέο φηη κηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ή 

ελδερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα απαηηεζνχλ γηα λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε. 

 ηη) Σν πνζφ ηεο ππνρξέσζεο δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί κε επαξθή αμηνπηζηία. 

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη ζε ζεκεηψζεηο. Γελ γίλνληαη φκσο γλσζηνπνηήζεηο φηαλ ε εθξνή 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζεσξείηαη έλα απνκαθξπζκέλν γεγνλφο. Οη ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη δηαθξψο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ε 

εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ έρεη γίλεη πηζαλή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εθξνή πφξσλ 

ζεσξείηαη πηζαλή, αλαγλσξίδεηαη κηα πξφβιεςε ζηελ ρξήζε πνπ ζπκβαίλεη ε 

κεηαβνιή ζηελ πηζαλφηεηα φηη ζα ππάξμεη εθξνή.  

 

Παξάδεηγκαηα ηέηνησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ, είλαη ε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ 

ζπλαιιαζνκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ (θαη ησλ θνξέσλ ηνπ) γηα αλαγλψξηζε ζεηηθήο 

δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζε απηνχο απφ ελέξγεηεο ή παξαιιήςεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ, 

(πρ. αλαδξνκηθά ζπληαμηνχρσλ, κηζζσηψλ, δηεθδίθεζε νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ, 

απνδεκηψζεηο γηα παξαιήςεηο δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θ.ν.θ) 
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ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί νχηε ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο 

πνπ ζα επηβαξχλζεί ν δεκφζηνο θνξέαο, νχηε ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν ε φπνηα 

ππνρξεψζε πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί. Δθφζνλ ε πηζαλφηεηα λα επδνθηκήζνπλ ηα 

αζθεζέληα έλδηθα κέζα ππέξ ησλ ζπλαιιαζνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ, είλαη ζεκαληηθή 

(ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ) ζα πξέπεη ην γεγνλφο λα 

γλσζηνπνηεζεί ζηηο ζεκεηψζεηο. Ζ γλσζηνπνίεζε ζα γίλεη ζηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 

πνπ ε πηζαλφηεηα απηή γίλεηαη ζεκαληηθή.  

Οη γλσζηνπνηεζείο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα : 

1. Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θχζεο ηεο ελδερφκελεο ππνρξέσζεο  

2. Μηα εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

3. Μηα έλδεημε ησλ αβεβαηνηήησλ ζρεηηθά κε ην πζφ θαη ην ρξφλν ηεο εθξνήο 

4. Σελ πηζαλφεηα απνδεκίσζεο 

εκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην ΔΓΛ  φπσο θαη ζηα θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα ησλ 

θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ δελ γίλνληαη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηηο ελδερφκελεο ππνρξέσζεηο.  

Έλαο ελδεηθηηθφο πίλαθαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εάλ πξέπεη ή φρη λα ππάξμεη 

γλσζηνπνίεζε είλαη ν εμήο :  
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Παξαδείγκαηα Διεγθηηθψλ Δπξεκάησλ ρεηηθά κε Δλδερφκελεο Τπνρξέσζεηο  

Πεξίπησζε 1
ε 

 

Περίπτωςθ 2Θ 
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1.6. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ  

1.6.1. Αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ  

 

Σν θχξην πξφβιεκα ζηε ινγηζηηθή ησλ εζφδσλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ 

αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ. Ο γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη ηα έζνδα ινγίδνληαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα 

εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη απηά ηα νθέιε είλαη δπλαηφλ λα 

απνηηκεζνχλ βάζηκα.  

Χο έζνδα επνκέλσο κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηηο κηθηέο εηζξνέο νηθνλνκηθψλ νθειψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη νη εηζξνέο απηέο ζπλεπάγνληαη κηα 

αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Έζνδα βεβαίσο δελ απνηεινχλ νη απμήζεη ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εηζθνξέο ησλ θνξέσλ. Έζνδα επίζεο δελ 

απνηεινχλ νη εηζπξάμεηο πνπ γίλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, φπσο ΦΠΑ, θξαηήζεηο 

θηι νη νπνίεο δελ πξνθαινχλ αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ αληηηίκνπ πνπ ιακβάλεηαη ή ζα ιεθζεί 

ζην κέιινλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νπνηεζδήπνηε εθπηψζεηο (π.ρ εθπηψζεηο επί θφξσλ 

ή πξνζηίκσλ φηαλ απηά θαηαβιεζνχλ κεηξεηά θαη εηο νιφθιεξν εληφο νξηζκέλνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο). 

Δχινγε αμία ζεσξείηαη ην πνζφ γηα ην νπνίν έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα 

αληαιιαγεί ή κηα ππνρξέσζεο λα δηαθαλνληζηεί κεηαμχ πξφζπκσλ κεξψλ πνπ πιήξε 

γλψζε ησλ ζπλζεθψλ.  

Έζνδα πξνθχπηνπλ κεηαμχ άιισλ απφ :  

Πψιεζε αγαζψλ φπνπ πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ παξάγεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα κε 

ζθνπφ ηελ δηάζεζή ηνπο, αγνξαζκέλα αγαζά πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηαπψιεζε, 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (νηθφπεδα) πνπ θαηέρνληαη πξνο εθκεηάιιεπζε. 

Παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ ηππηθά πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε απφ ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα ελφο ζπκθσλεκέλνπ έξγνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ζπκθσλεκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. 

Σελ απφ κέξνπο ηξίησλ ρξεζηκνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, ηα νπνία απνθέξνπλ ηφθνπο, δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ή κεξίζκαηα. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε απφ ηξίηνπο, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

απνθέξεη έζνδα κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο :  
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 Σφθνη : ρξεψζεηο  γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε κεηξεηψλ ή ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ 

ή πνζψλ νθεηινκέλσλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 Γηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο: ρξεψζεηο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, γηα 

παξάδεηγκα κηζζψζεηο νηθνπέδσλ, θηεξίσλ κεραλεκάησλ, εθδνηηθά 

δηθαηψκαηα, ζπρλφηεηεο  θηι 

 Μεξίζκαηα : δηαλνκέο θεξδψλ ζηνπο θαηφρνπο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ θαηά 

ηελ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θεθαιαίνπ.  

 

Ζ απιή παξαηήξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ 

ηέζζεξα ζηάδηα ζε απηέο (φρη αλαγθαζηηθά κε ρξνλνινγηθή ζεηξά): 

1. Παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

2. Παξαγγειία ηνπ πειάηε 

3. Παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

4. Δίζπξαμε ηνπ αληηηίκνπ  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ρξνληθή αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ απηψλ κπνξεί λα δηαθέξεη 

θαηά πεξίπησζε ή θάπνηα λα ηαπηίδνληαη  κεηαμχ ηνπο. Αλάινγα κε ην ρξφλν 

αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ δηαθνξνπνηείηαη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα. Ο 

ζπλεζέζηεξνο θαλφλαο είλαη ε αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ ησλ εζφδσλ θαη ησλ 

εμφδσλ θαη ε αξρή ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εμφδσλ κε ηα έζνδα. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ηα έζνδα θαη ηα έμνδα κπνξεί λα αλαγλσξίδνληαη είηε κε ηελ 

είζπξαμε θαη πιεξσκή κεηξεηψλ (ζηάδην4) δειαδή ζε ηακεηαθή βάζε, είηε κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαβίβαζεο κε ηελ νινθιήξσζε κεξηθψο ή νιηθψο ηεο 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο.  
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Έζοδα  (Γιπλογπαθικήρ Λογιζηικήρ Σποποποιημένηρ Σαμειακήρ Βάζηρ) 

Χο έζνδα ζηελ ΓΛΣΣΒ ζεσξνχληαη ηα πνζά πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε 

θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ πξνέξρνληαη θαη ην ρξφλν 

είζπξαμήο ηνπο. ηα έζνδα πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιν πνζφ πνπ γίλεηαη 

απαηηεηφ απφ ην Γεκφζην εθηφο απφ ηηο εηζπξάμεηο δαλείσλ. 

  

Σα έζνδα ινγηζηηθνπνηνχληαη κφιηο θαηαζηνχλ βέβαηα θαη εθθαζαξηζκέλα, 

αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν είζπξαμήο ηνπο θαη παξαθνινπζνχληαη αλαιπηηθά 

ζηνπο ζρεηηθνχο ππνινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 7. Δηδηθά ηα έζνδα πνπ 

αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη βεβαηψλνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε θαηαρσξνχληαη ζηελ νκάδα 8. 

ΠΓ 54/18 

 

1.6.1.1. Οξγαληθά έζνδα θαη’ είδνο  

 

Σα έζνδα παξαθνινπζνχληαη ζηελ νκάδα 7 ηνπ ΔΓΛ, ησλ θιαδηθψλ ινγηζηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη ηνπ ΔΓΛ. ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ νκαιή ιεηηνπξγεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, δειαδή απφ ηελ 

θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο. Ζ νκάδα 7 πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ ινγαξηαζκνχο : 

Έζνδα απφ παξνρή Τπεξεζηψλ 

Όηαλ  ην απνηέιεζκα κηαο ζπλαιιαγήο  πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κπνξεί 

λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ε θαηαρψξεζε ηνπ εζφδνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλαιιαγή 

πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα κεηξεζεί 

αμηφπηζηα φηαλ πιεξνχληαη αζξνηζηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

1. Σν πνζφ ησλ εζφδσλ κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα 

2. Θεσξείηαη πηζαλφ φηη ηα νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ γεγνλφο ζα 

εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. 

3. Σν ζηάδην νινθιήξσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. 
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7.   ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣ’ ΔΗΓΟ 

  70 Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ απνζεκάησλ 

  71 Πσιήζεηο Πξντφλησλ 

  72 Έζνδα απφ Φφξνπο -Δηζθνξέο-Πξφζηηκα- Πξνζαπμήζεηο 

  73 Έζνδα απφ Σέιε θαη Γηθαηψκαηα (Παξνρή Τπεξεζηψλ) 

  74 Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 

  75 Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ θαη έζνδα απφ δσξεέο 

  76 Έζνδα Κεθαιαίσλ 

  77 ……………………… 

 78 Ηδηνπαξαγσγή παγίσλ – Σεθκαξηά Έζνδα 

  79 Οξγαληθά έζνδα θαη’ είδνο άιισλ θέληξσλ 

 

ΠΓ 205/98,315/99,146/03 

4. Σα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκηθφ γεγνλφο θαη 

ηα θφζηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ αμηφπηζηα. 

1.6.1.1.1. Έζνδα απφ Παξνρή Τπεξεζηψλ 

 

Όηαλ ην απνηέιεζκα κηαο ζπλαιιαγήο πνπ αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ, κπνξεί λα 

εθηηκεζεί αμηφπηζηα , ε θαηαρψξεζε ηνπ εζφδνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζπλαιιαγή πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ην απνηέιεζκα κηαο 

ζπλαιιαγήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα είλαη: 

- Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ λα κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα 

- Να πηζαλνινγείηαη φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ζπλαιιαγή ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα (πρ. δελ ζα 

θαηαρσξεζνχλ σο έζνδν απφ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, νη ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ζε άηνκν πνπ είλαη απνδεδεηγκέλα πησρφ 

θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα απνπιεξψζεη ην θφζηνο ηεο λνζειείαο 

ηνπ) 
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- Σν ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα 

- Σα θφζηε πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ηελ ζπλαιιαγή θαη απηά πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αμηφπηζηα. 

 

1.6.1.2. Έζνδα απφ πσιήζεηο Αγαζψλ 

 

Έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη απφ κηα νηθνλνκηθή κνλάδα φηαλ 

ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

1. Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη κεηαβηβάζεη ζηνλ ζπλαιιαζζφκελν ηνπο 

ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ αγαζψλ. 

2. Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα δελ δηαηεξεί νχηε ζπλερηδφκελή δηαρεηξηζηηθή εκπινθή 

ζην βαζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηδηνθηεζία ησλ αγαζψλ, νχηε έιεγρν ζηα 

πσιεζέληα αγαζά . 

3. Σν πνζφ ησλ εζφδσλ κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα 

4. Θεσξείηαη πηζαλφ φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

ζπλαιιαγή ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα 

5. Σα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αμηφπηζηα.  

 

1.6.1.3. Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηφθνη, 

δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο θαη κεξίζκαηα. 

 

Σν έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο απφ ηξίηνπο, πνπ δίλνπλ ηφθνπο, δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο θαη κεξίζκαηα 

πξέπεη λα θαηαρσξείηαη φηαλ: 

1. Πηζαλνινγείηαη φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζχκβαζε ζα 

εηζξεχζνπλ ζηελ νληφηεηα θαη,  

2. Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

Σα έζνδα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη κε ηνπο εμήο θαλφλεο :  

 Οη ηφθνη πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη βάζεη κηαο ρξνληθήο αλαινγίαο πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 
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Ο έιεγρνο ησλ εζφδσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή 

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ εμφδσλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή πξέπεη λα 

δηαπηζηψλνληαη θαη’ αξρήλ ηα αθφινπζα : 

 Όηη φια ηα δεδνπιεπκέλα έζνδα απεηθνλίζζεθαλ ζηνπο θαηάιιεινπο 

ινγαξηαζκνχο. 

 Όηη φια ηα έζνδα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο 

είλαη βέβαηα θαη δεδνπιεπκέλα 

 Όηη φιεο νη γλσζηέο πεγέο εζφδσλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο αμηνπνηνχληαη δεφληνο απφ απηή.  

Καηά ηνλ έιεγρν ν ειεγθηήο εξεπλά αλ ε ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα 

εθάξκνζε ηηο εμήο ινγηζηηθέο αξρέο : 

 Αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ ηα 

δεδνπιεπκέλα ζηελ ρξήζε έζνδα θαηαρσξήζεθαλ ζηα έζνδα ηεο 

ρξήζε απηήο. 

 Αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, ψζηε λα δηαπηζηψζεη φηη ζηα έζνδα 

έρνπλ θαηαρσξεζεί βεβαησζέληα έζνδα θαη φρη έζνδα θαηά 

πξφβιεςε 

 Αξρή ηεο ζπζρέηηζεο εζφδσλ – εμφδσλ,  ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ 

γηα φια ηα παξαγσγηθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

ειεγρφκελε ρξήζε έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί θαη θαηαρσξηζηεί ηα 

αληίζηνηρα έζνδα.  

 Σα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηελ 

απηνηέιεηα ησλ ινγηζηηθψλ πεξηφδσλ, ζχκθσλα κε ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα, φηαλ νξηζηηθνπνηεζεί ην δηθαίσκα είζπξαμεο απφ 

ηνπο κεηφρνπο (δειαδή φηαλ εγθξηζεί ην κέξηζκα απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ ην ρνξεγεί).  
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Έιεγρνο αξρήο θαη ηέινο πεξηφδνπ. 

Ζ επηιεγείζα πξνο έιεγρν πεξίνδν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε πεξίνδν 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο αιιά επίζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη έλα κηθξφ 

δηάζηεκα πξηλ θαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ ελέξγεηα απηή είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ δηαπίζησζε ηπρφλ εηθνληθήο δηνγθψζεσο ή ειαηηψζεσο ηνπ 

πξνθχςαληνο απνηειέζκαηνο. Δηθνληθή δηφγθσζε ηνπ απνηειέζκαηνο κπνξεί λα 

πξνθχςεη αλ έρνπλ εθδνζεί παξαζηαηηθά βεβαηψζεσο εζφδσλ ζηελ θιεηφκελε 

ρξήζε αιιά ε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ έιαβε ρψξα 

ζηελ επφκελε ρξήζε. ηελ πεξίπησζε ησλ αγαζψλ αλ ηα αγαζά κεηαβηβάζηεθαλ 

ηελ επφκελε ρξήζε αιιά θαηακεηξήζεθαλ ζηα απνζέκαηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 

θαη φρη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο σο αγαζά ηξίησλ ε θαηαρψξεζε είλαη 

ιαλζαζκέλε.  

Ζ αληίζεηε ελέξγεηα δειαδή λα έρνπλ παξαδνζεί ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο ζηελ 

θιεηφκελε ρξήζε αιιά ηα παξαζηαηηθά ινγηζηηθνπνίεζεο εθδφζεθαλ ζηελ 

επφκελε ρξήζε φπνπ θαη θαηαγξάθεθε ε ζπλαιιαγή σο έζνδν έρνπκε εηθνληθή 

κείσζε ησλ θεξδψλ.  
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1.6.2. Λνγηζηηθά θάικαηα 

 

Λνγηζηηθά ζθάικαηα είλαη ηα ιάζε θαη νη παξαιήςεηο πνπ γίλνληαη ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ θαηαρψξεζε ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή γηα λα απνθεχγνληαη ιάζε. 

Λάζε είλαη πηζαλφλ λα παξεηζθξήζνπλ  ζηελ δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ιφγν ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα θαηαρσξηζηνχλ ζην εκεξνιφγηα θαη ηα 

ππφινηπα βηβιία . Σα ιάζε απηά έρνπλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα θαηά ην πξψην γηαηί δεκηνπξγνχλ θίλδπλν απψιεηαο αμηψλ απφ απηή θαη 

θαηά δεχηεξνλ γηαηί πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα ζε φζνπο ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα, ζε εθείλνπο πνπ αλαιχνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο γηα λα ιάβνπλ απνθάζεηο, αιιά θαη ζε φζνπο είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ 

έιεγρν ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ αιιά θαη ηεο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζεί 

ε νληφηεηα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην θχξνο θαη ε αμηνπηζηία ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ 

ινγηζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο πιήηηεηαη θαίξηα κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε 

εκπηζηνζχλε ησλ ηξίησλ πξνο απηή.  

Οη ιφγνη δεκηνπξγίαο ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ είλαη ηέζζεξηο θαη ζπλνςίδνληαη 

ζην φηη ε ινγηζηηθή νληφηεηα : 

 Γελ έρεη ηεξήζεη ηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο. 

 Γελ  έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θαηάιιειε ινγηζηηθή δηαδηθαζία. 

 Έρεη πξνβεί ζε θάπνην αξηζκεηηθφ ιάζνο 

 Έρεη παξαιείςεη θάπνην ινγηζηηθφ γεγνλφο ή ην έρεη θαηαρσξήζεη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο. 

 

1.6.2.1. Δίδε ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ  

 

Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία γίλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ είλαη 

δχν: 

Αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζθάικαηνο. Με ην θξηηήξην απηφ ηα ζθάικαηα 

δηαθξίλνληαη ζε ινγηζηηθά θαη κε ινγηζηηθά. Σα κε ινγηζηηθά ζθάικαηα αθνξνχλ 
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πεξηπηψζεηο ιαζψλ πνπ δελ επεδξνχλ πάλσ ζην είδνο θαη ην χςνο ησλ ινγαξηαζκψλ. 

Σέηνηα ζθάικαηα είλαη ιάζε ζε εκεξνκελίεο, ζηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο 

εκεξνινγηαθήο εγγξαθήο θηι. Καη’ αληηδηαζηνιή ινγηζηηθά ζθάικαηα είλαη φζα 

επηδξνχλ ζην είδνο ησλ ινγαξηαζκψλ ή ζην χςνο ηνπο. Πεξηπηψζεηο ηέηνησλ 

ζθαικάησλ είλαη νη αλαξηζκεηηζκνί, ε θίλεζε κε νξζνχ ινγαξηαζκνχ θηι. 

Αλάινγα κε ην ινγηζηηθφ βηβιίν ζην νπνίν ζπλέβε ην ινγηζηηθφ ζθάικα. ηελ 

πεξίπησζε απηή δηαθξίλνπκε ζθάικαηα ζην εκεξνιφγην, ζηα αλαιπηηθά θαζνιηθά ή 

ζην γεληθφ θαζνιηθφ. 

θάικαηα Ζκεξνινγίνπ 

Σα πηζαλά ζθάικαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζην εκεξνιφγην είλαη ηα εμήο:  

 Παξάιεηςε εγγξαθήο ινγηζηηθνχ γεγνλφηνο 

 Γηπιή θαηαρψξεζε ινγηζηηθνχ γεγνλφηνο 

 Λάζνο ζηελ θαηαρψξεζε ηεο εκεξνινγηαθήο εγγξαθήο είηε σο πξνο ηα πνζά 

είηε σο πξνο ηνπο ινγαξηαζκνχο. 

 Αζξνηζηηθά ζθάικαηα  

 

Γεληθφ Καζνιηθφ 

Σα ζθάικαηα ζην γεληθφ θαζνιηθφ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο : α) ζε εθείλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην εκεξνιφγην θαη β) ζε εθείλα πνπ γίλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο. 

Σέηνηα ζθάικαηα είλαη : 

 Λαλζαζκέλε εκεξνινγηαθή εγγξαθή. 

 Λαλζαζκέλε κεηαθνξά ινγαξηαζκψλ ή πνζψλ ινγαξηαζκψλ απφ ην 

εκεξνιφγην ζηα θαζνιηθά, ρξέσζε ή πίζησζε θάπνηνπ ινγαξηαζκνχ αληί 

άιινπ ινγαξηζκνχ, ρξέσζε αληί πίζησζεο ινγαξηαζκνχ θαη ην αληίζηξνθν 

 Παξάιεηςε κεηαθνξά ή δηπιή κεηαθνξά ινγαξηαζκψλ απφ ην εκεξνιφγην  

 Αζξνηζηηθά ζθάικαηα 

 Λαλζαζκέλε ελεκέξσζε ινγαξηαζκνχ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά 

 Υξέσζε ή πίζησζε ινγαξηαζκνχ κε πνζφ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηνπ 

εκεξνινγίνπ.  

 

 

 



                                                                                  253 

 

 

Αλαιπηηθά Καζνιηθά 

ηα αλαιπηηθά θαζνιηθά ηα ζθάικαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ είλαη αληίζηνηρα κε 

ηα ζθάικαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζην Γεληθφ θαζνιηθφ. 

 

Βηβιίν Απνγξαθψλ θαη Ηζνινγηζκψλ 

Σα πηζαλά ζθάικαηα θαηά ηελ απνγξαθή αθνξνχλ : 

 Παξάιεηςε γεληθνχ ινγαξηαζκνχ 

 Παξάιεηςε εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

 θάικαηα ζηνπο πνιιαπιαζηαζκνχο πνζνηήησλ επί ηηκψλ ησλ αγαζψλ 

 Αζξνηζηηθά ζθάικαηα 

Σα πηζαλά ζθάικαηα ζηνλ Ηζνινγηζκφ αθνξνχλ : 

 Παξάιεηςε Λνγαξηαζκνχ 

 θάικαηα ζηα πνζά  

 θάικαηα αζξνηζηηθά  

 

1.6.2.2. Σξφπνη εχξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ 

 

Αλάινγα κε ην ινγηζηηθφ βηβιίν ζην νπνίν ζπλέβε ην ινγηζηηθφ ζθάικα, ππάξρνπλ 

κηα ζεηξά απφ εηδηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζθάικαηνο. 

Τπνγξακκίδεηαη φηη ηα ζθάικαηα ζην Ζκεξνιφγην είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα 

εληνπηζηνχλ έγθαηξα, ψζηε λα κελ πεξαζηνχλ ζηελ ζπλέρεηα ζηα ππφινηπα ινγηζηηθά 

βηβιία, αθνχ ην εκεξνιφγην είλαη ην πξψην ινγηζηηθφ βηβιίν πνπ ελεκεξψλεηαη. Αλ 

ηα ζθάικαηα ηνπ εκεξνινγίνπ δελ εληνπηζηνχλ έγθαηξα, ηφηε ε εχξεζε θαη 

αληηκεηψπηζή ηνπο γίλεηαη ηδηαηηέξσο δπζρεξήο θαη πνιιέο θνξέο αδχλαηε. 

 Γηα λα εληνπηζηνχλ ηα ζθάικαηα ζην εκεξνιφγην ππάξρνπλ δχν ηξφπνη : 

 Αζξνίδνληαο ηα πνζά ηεο ρξέσζεο θαη ηεο πίζησζεο ζε θάζε ζειίδα θαη 

κεηαθέξνληαο ηα αζξνίζκαηα ζηελ επφκελε ζειίδα. 

 πγθξίλνληαο ηαθηηθά ηηο εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο  κε ηα αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά πνπ ηηο δηθαηνινγνχλ (απνδείμεηο, ηηκνιφγηα θηι) 

Καη γηα ηα ζθάικαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην γεληθφ θαζνιηθφ ππάξρνπλ δχν ηξφπνη 

εμεχξεζήο ηνπο: 
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 Καηαξηίδνληαο ην ηζνδχγην γεληθνχ θαζνιηθνχ ζε ηαθηηθή βάζε 

 πγθξίλνληαο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ κε ηηο 

εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο 

Σέινο γηα ηα ζθάικαηα ζηα βηβιία ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ ηα νπνία είηε 

ελεκεξψλνληαη πξψηα είηε ηειεπηαία ππάξρνπλ επίζεο δχν ηξφπνη εληνπηζκνχ : 

 Καηαξηίδνληαο ηζνδχγην αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ ζε ηαθηηθή βάζε 

 πγθξίλνληαο ηνπο αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά 

έγγξαθα πνπ έρεη ε ινγηζηηθή νληφηεηα ζηελ δηάζεζή ηεο.  

 

1.6.2.3. Σξφπνη δηφξζσζεο ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ. 

 

Ο ηξφπνο δηφξζσζε ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ θαζψο θαη ην εάλ απηά ζα 

δηνξζσζνχλ ή φρη εμαξηάηαη απφ ηξεηο θχξηνπο παξάγνληεο: 

 Σν είδνο ηνπ ζθάικαηνο (ινγηζηηθφ ή κε ινγηζηηθφ) 

 Σελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ γίλεηαη ν εληνπηζκφο ηνπ ζθάικαηνο. Αλ δειαδή ην 

ζθάικα εληνπίδεηαη κέζα ζηελ ρξήζε ζηελ νπνία ζπλέβε (πξηλ ην θιείζηκν 

ησλ βηβιίσλ) ή ζε επφκελε ινγηζηηθή ρξήζε. 

 Σν ινγηζηηθφ βηβιίν πνπ έγηλε ην ζθάικα. 

Δθείλν πνπ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί είλαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη 

νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ κε ηξφπν πνπ εμαθαλίδεη ηελ αξρηθή 

ινγηζηηθή εγγξαθή (δηαγξαθή, ζβήζηκν θηι). Δπνκέλσο νη δηνξζψζεηο ησλ 

ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε άιινπο ηξφπνπο πνπ επηηξέπνπλ ζε 

ηξίηνπο πνπ ειέγρνπλ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα λα δηαθξίλνπλ θαη ηηο ιάζνο εγγξαθέο 

θαη ηηο δηνξζψζεηο ηνπο. Σέηνηα κέζα είλαη ν αληηινγηζκφο θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή 

εγγξαθή.  
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Παξάδεηγκα Οιηθνχ Αληηινγηζκνχ  

Σν Ν.Π.Γ.Γ. Α αγνξάδεη εκπνξεχκαηα αμίαο 100.000 επί πηζηψζε. Ζ εγγξαθή 

θαηαρσξήζεθε ιάζνο σο αγνξά Δληχπσλ θαη Γξαθηθήο Ύιεο  ηνηο κεηξεηνίο. 

Ζ αξρηθή (ιαλζαζκέλε) εγγξαθή είρε σο εμήο :  

ΗΜΔΡΟΜ

ΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

01/01/19 Έληππα θαη Γξαθηθή Ύιε 100.000   

  Σακείν   100.000 

 

Αγνξά Δκπνξεπκάησλ απφ Πξνκεζ.  

   

Ζ δηνξζσηηθή εγγξαθή κε νιηθφ αληηινγηζκφ έρεη σο εμήο : 

ΗΜΔΡΟΜ 

ΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

01/01/19 Σακείν 100.000   

  Έληππα θαη Γξαθηθή Ύιε   100.000 

  

Αληηινγηζκφο ιαλζαζκέλεο 

Δγγξαθήο      

 

Ζ νξζή εγγξαθή έρεη σο εμήο:  

: 

ΗΜΔΡΟΜ

ΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

01/01/19 Δκπνξεχκαηα  100.000   

  Σακείν   100.000 

  Αγνξά Δκπνξεπκάησλ απφ Πξνκεζ.     

 

 

Αληηινγηζκφο. 

Δίλαη ινγηζηηθή εγγξαθή κε ηελ νπνία αθπξψλεηαη ζπλνιηθά ή κεξηθά ε εγγξαθή 

ζηελ νπνία έγηλε ζθάικα. Όηαλ δηνξζψλεηαη νιφθιεξε ε εζθαικέλε εγγξαθή  ν 

αληηινγηζκφο ιέγεηαη νιηθφο αληηινγηζκφο φηαλ δηνξζψλεηαη κεξηθψο κηα εζθαικέλε 

εγγξαθή ηφηε ν αληηινγηζκφο ιέγεηαη κεξηθφο αληηινγηζκφο.  

 

  



                                                                                  256 

 

Παξάδεηγκα πκπιεξσκαηηθήο Δγγξαθήο   

Σν Ν.Π.Γ.Γ. Α θαηέβαιε 50.000 κεηξεηά γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ελνηθίνπ ηνπ 

θηεξίνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη. Καηά ηελ θαηαρψξεζε ζηα ινγηζηηθά βηβιία απφ 

παξαδξνκή θαηαρσξίζηεθε ην πνζφ ησλ 5.000.  

Ζ αξρηθή (ιαλζαζκέλε) εγγξαθή είρε σο εμήο :  

ΗΜΔΡΟΜ

ΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

01/02/19 Παξνρέο Σξίησλ (Δλνίθην θηηξίνπ Α) 5.000   

  Σακείν   5.000 

 

Δμφθιεζε ελνηθίνπ κελφο 

Ηαλνπαξίνπ 

   

Ζ δηνξζσηηθή ζπκπιεξσκαηηθή εγγξαθή έρεη σο εμήο : 

ΗΜΔΡΟΜ

ΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

01/02/19 Παξνρέο Σξίησλ (Δλνίθην θηηξίνπ Α) 45.000   

  Σακείν   45.000 

 

πκπιεξσκαηηθή εγγξαθή γηα 

δηφξζσζε ηεο εγγξαθήο Νν 

   

πκπιεξσκαηηθή εγγξαθή 

Δίλαη ε εγγξαθή εθείλε κε ηελ νπνία ζπκπιεξψλεηαη κηα άιιε ειιηπήο εγγξαθή ψζηε 

ε ηειηθή απεηθφληζε ηνπ ινγηζηηθνχ γεγνλφηνο λα απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 

1.6.2.4. θάικαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ επφκελε ρξήζε. 

 

Τπάξρεη πεξίπησζε ηα ινγηζηηθά ζθάικαηα λα εληνπηζηνχλ ζε επφκελε ινγηζηηθή 

ρξήζε απφ ηελ ρξήζε ζηελ νπνία ζπλέβεζαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε γεληθή αξρή 

είλαη φηη ην ινγηζηηθφ ζθάικα πξέπεη λα δηνξζσζεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ 

επεξεάδεη ηελ εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Δδψ δηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο ζθαικάησλ : 

 Λνγηζηηθά ζθάικαηα πνπ επεξεάδνπλ ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζθαικάησλ είλαη: ε ρξέσζε εκπνξεπκάησλ αληί 
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Παξάδεηγκα δηφξζσζεο ζθάικαηνο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζε ινγαξηαζκφ 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ κε κεξηθφ αληηινγηζκφ 

Σελ  15/6/19 Ν.Π.Γ.Γ. Α θαηέβαιε 100.000 κεηξεηά γηα ηελ αγνξά κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Ζ ζπλαιιαγή εζθαικέλα θαηαρσξήζεθε σο αγνξά κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ αμίαο 110.000 ηνηο κεηξεηνίο. Σν ζθάικα εληνπίζηεθε 20/01/20  

Ζ αξρηθή (ιαλζαζκέλε) εγγξαθή είρε σο εμήο :  

ΗΜΔΡΟΜ

ΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

15/06/19 Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 110.000   

  Σακείν   110.000 

 

Αγνξά Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 

   

Ζ δηνξζσηηθή εγγξαθή έρεη σο εμήο : 

ΗΜΔΡΟΜ

ΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

20/01/20 Σακείν 10.000   

  Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο   10.000 

 

Γηνξζσηηθή εγγξαθή 

   

 

κεραλεκάησλ, πίζησζε αζθαιίζηξσλ πιεξσηέσλ αληί γηα ηφθνπο 

πιεξσηένπο, ε θαηαρψξεζε ζπλαιιαγήο ηνηο κεηξεηνίο ελψ ήηαλ επί 

πηζηψζεη θαη ην αληίζηξνθν θ.ν.θ.. 

Σα ζθάικαηα πνπ αθνξνχλ ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ πξέπεη λα 

δηνξζψλεηαη φηαλ απνθαιχπηνληαη αλεμαξηήησο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία 

ζπλέβεζαλ θαη απηφ δηφηη νη ινγαξηαζκνί πνπ επεξεάζηεθαλ εμαθνινπζνχλ 

λα δίλνπλ εζθαικέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Γηνξζψλνληαο ην ζθάικα αθφκα θαη ζηελ επφκελε πεξίνδν 

δηνξζψλεηαη θαη ην ζθάικα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.  

 Λνγηζηηθά θάικαηα πνπ επεξεάδνπλ κφλν ινγαξηαζκνχο ηεο 

θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

Σέηνηα ζθάικαηα είλαη ζθάικαηα ζηνπο ινγαξηαζκνχο Δζφδσλ, Δμφδσλ, Εεκηψλ θαη 

Κεξδψλ. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ, ε ρξέσζε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ αληί ακνηβψλ 

ηξίησλ, ε πίζησζε εζφδσλ απφ ρξεφγξαθα αληί ε πίζησζε ελνηθίσλ, ν ιάζνο 

ππνινγηζκφο απνζβέζεσλ. 
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Παξάδεηγκα δηφξζσζεο ζθάικαηνο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζε ινγαξηαζκφ 

ηεο ΚΑΥ 

Λφγσ ηεο εζθαικέλεο εγγξαθήο ηεο αγνξά ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ην 

Ν.Π.Γ.Γ. Α ππνιφγηζε απνζβέζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ απηφ αμίαο 11.000 έλαληη ηνπ 

νξζνχ 10.000 

ΗΜΔΡΟΜ

ΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

31/12/19 Απνζβέζεηο Μεραλνινγηθνχ Δμνπι. 11.000   

  Απνζβεζζείο Μεραλνι. Δμνπι.   11.000 

 

Αγνξά Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 

   

Ζ δηνξζσηηθή εγγξαθή έρεη σο εμήο : 

ΗΜΔΡΟΜ

ΗΝΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

20/01/20 Απνζβεζζείο Μεραλ. Δμνπι. 1.000   

  Γηαθνξέο Πξνεγνπκέλσλ Υξήζεσλ   1.000 

 

Γηφξζσζε απνζβέζεσλ 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο  

   

Σα ζθάικαηα απηά δηνξζψλνληαη κε αληηινγηζκνχο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εγγξαθέο 

κφλν αλ αλαθαιπθζνχλ κέζα ζηελ ρξήζε ζηελ νπνία ζπλέβεζαλ. Αλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζθάικαηα αλαθαιπθζνχλ ζηελ επφκελε ρξήζε ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη. Αλ ηα 

ζθάικαηα απηά δηνξζσζνχλ ζηελ ρξήζε ζηελ νπνία αλαθαιχθζεθαλ (επφκελε 

ρξήζε) θαη φρη ζηελ ρξήζε ζηελ νπνία ζπλέβεζαλ (πξνεγνχκελε ρξήζε) δίλεηαη κηα 

εζθαικέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ 

ζπλεπάγεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ιακβάλεη 

εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα νδεγεζεί έηζη ζε ιάζνο απνθάζεηο. Γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ινγαξηαζκφο πνπ θέξεη ηνλ 

ηίηιν «Γηαθνξέο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ». Ο ινγαξηαζκφο απηφο ρξεψλεηαη κε ηπρφλ 

έμνδα πνπ δελ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη πηζηψλεηαη κε ηπρφλ 

έζνδα πνπ δελ θαηαρσξήζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ρξήζε.   
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1.6.3. ΜΗΘΧΔΗ 

 

Μίζζσζε είλαη κηα ζπκθσλία δχν ηνπιάρηζηνλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηελ νπνία ν 

έλαο ζπκβαιιφκελνο(εθκηζζσηήο) παξαδίδεη ζηνλ άιιν ζπκβαιιφκελν (κηζζσηή) 

έλαληη κηαο πιεξσκήο ή κηαο ζεηξάο πιεξσκψλ ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Οη 

κηζζψζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαη ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Ο ραξαθηεξηζκφο κηαο κίζζσζεο σο ιεηηνπξγηθήο ή 

ρξεκαηνδνηηθήο εμαξηάηαη απφ ηελ νπζία ηνπ νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο θαη απφ ηνλ 

ηχπν ζηεο ζχκβαζεο (Αξρή ηεο επηθξάηεζεο ηεο νπζίαο πάλσ απφ ηνλ ηχπν). Ζ νπζία 

είλαη αλ κε κηα κίζζσζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ν κηζζσηήο απνθηά κφλν ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ γηα έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηεο νθέιηκεο δσήο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη έλα πνζφ ην νπνίν πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ πιένλ ηα 

θφζηε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζπλαιιαγήο.  

 

1.6.3.1. Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε 

 

Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ζεσξείηαη ε ζπκθσλία εθείλε κε ηελ νπνία κεηαθέξνληαη  

νπζησδψο, φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

απφ ηνλ εθκηζζσηή ζηνλ κηζζσηή.  

Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο κίζζσζεο σο ρξεκαηνδνηηθήο νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη 

λα ζπληξέρνπλ είηε κεκνλσκέλα, είηε αζξνηζηηθά είλαη νη αθφινπζεο : 

Ζ κίζζσζε κεηαβηβάδεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ κηζζσηή ζην 

ηέινο ηεο δηάξθεηάο ηεο. 

 Ο κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα αγνξά ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ηηκή ε 

νπνία αλακέλεηαη λα είλαη πνιχ ρακειφηεξε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ, θαηά ηελ 

εκεξνκελία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, έηζη πνπ λα ζεσξείηαη ζρεδφλ βέβαην 

ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, φηη ην δηθαίσκα απηφ ζα αζθεζεί. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη γηα έλα κεγάιν ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο  

ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ 

κεηαβηβάδεηαη. 
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 Καηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, ε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ 

πιεξσκψλ αλέξρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 Σν κηζζσκέλν ζηνηρείν είλαη ηφζν εμεηδηθεπκέλν πνπ κφλν ν κηζζσηήο κπνξεί 

λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο.  

 Δπηπιένλ ελδείμεηο φηη κηα ζχκβαζε κίζζσζεο είλαη ρξεκαηνδνηηθή θαη φρη 

ιεηηνπξγηθή  είλαη :  

 ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο κπνξεί λα αθπξψζεη ηε κίζζσζε, νη δεκηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αθχξσζε (ζηνλ εθκηζζσηή) βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή.  

 Σα θέξδε θαη δεκίεο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζνχκελνπ 

ζηνηρείνπ αθνξνχλ ηνλ κηζζσηή 

 Ο  κηζζσηήο έρεη ην κνλνκεξέο δηθαίσκα (δπλαηφηεηα) λα ζπλερίζεη ηε 

κίζζσζε γηα κηα επηπιένλ πεξίνδν κε κίζζσκα ην νπνίν είλαη ζεκαληηθά 

ρακειφηεξν απφ εθείλν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ αγνξά γηα ην ίδην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. 

 

1.6.3.2. Λεηηνπξγηθή Μίζζσζε 

 

Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο είλαη φιεο νη κηζζψζεηο πνπ δελ είλαη ρξεκαηνδνηηθέο, 

δειαδή πνπ δελ κεηαβηβάδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ 

κηζζνχκελνπ ζηνηρείνπ απφ ηνλ εθκηζζσηή ζηνλ κηζζσηή. 

Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπξηφεηα πεξηιακβάλνπλ, δεκίεο απφ ηελ παξακνλή 

ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε αδξάλεηα, απφ ηερλνινγηθή απαμίσζε, απφ 

κεηαβνιέο ζηελ απφδνζε ηνπ ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ γεληθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ. 

Οθέιε απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ, ηα θέξδε απφ 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηνηρείνπ θαη΄αηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, θέξδε απφ 

ηελ πψιεζε ηνπ ζηνηρείνπ ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ζε ηηκή πςειφηεξε απφ ηελ 

ινγηζηηθή ηνπ αμία θ.α. 
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Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Οξηζκνί 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ (Leasing) παξαηίζεληαη νη 

νξηζκνί ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο φηαλ γίλεηαη αλαθνξά 

ζε ιεηηνπξγηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

Έλαξμε ηεο Μίζζσζεο. 

Δίλαη ε εκεξνκελία πνπ πξνεγείηαη ρξνληθά κεηαμχ Α) ηεο ζπκθσλίαο κίζζσζεο ή β) 

ηεο εκεξνκελίαο δέζκεπζεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ γηα ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. ε απηή ηελ εκεξνκελία ραξαθηεξίδεηαη ε ζχκβαζε ιεηηνπξγηθή ή 

ρξεκαηνδνηηθή. Αλ πξφθεηηαη γηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ζε απηή ηελ εκεξνκελία 

πξνζδηνξίδνληαη ηα πνζά πνπ ζα αλαγλσξηζηνχλ κε ηελ έλαξμε ηεο κηζζσηηθήο 

πεξηφδνπ. 

Έλαξμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ. 

Δίλαη ε εκεξνκελία ζηελ νπνία ν κηζζσηήο κπνξεη λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ 

ζην κηζζσκέλν ζηνηρείν. ε απηή ηελ εκεξνκελία γίλεηαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

κίζζσζεο (δειαδή ε αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ, 

ησλ εμφδσλ θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κίζζσζε). 

Γηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Δίλαη ην κε αθπξψζηκν δηάζηεκα γηα ην νπνίν ν κηζζσηήο έρεη δεζκεπηεί ζηνλ 

εθκηζζσηή γηα ηελ κίζζσζε ηνπ ζηνηρείνπ. Πεξηιακβάλεηαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ νπνηνπζδήπνηε επηπξφζζεηνπο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν κηζζσηήο έρεη 

ην δηθαίσκα λα ζπλερίζεη ηε κίζζσζε ρσξίο επηπιένλ πιεξσκέο, εθφζνλ ζεσξείηαη 

βέβαην θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο φηη ην δηθαίσκα απηφ ζα αζθεζεί. 

Διάρηζηεο Πιεξσκέο Μηζζσκάησλ.  

Δίλαη νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο πνπ ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο απφ ηελ ζχκβαζε 

λα θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νπνηαδήπνηε πνζά 

έρεη εγγπεζεί ν κηζζσηήο ή πξφζσπν ζπλδεδεκέλν κε απηφλ λα θαηαβάιεη ζηνλ 

εθκηζζσηή. ηελ πεξίπησζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

πιεξσκέο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

κίζζσζεο ζεσξείηαη ζρεδφλ βέβαην  φηη ην δηθαίσκα απηφ ζα αζθεζεί, δηφηη ε ηηκή 

αγνξάο ζηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε επίπεδν αξθεηά ρακειφηεξε 

απφ ηελ εθηηκψκελε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηελ ζηηγκή πνπ ην δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα 

αζθεζεί. 

Δχινγε αμία. 
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Δίλαη ε αμία ζηελ νπνία δχν πξφζπκνη θαη θαιά πιεξνθνξεκέλνη ζπλαιιαζζφκελνη, 

ζπκθσλνχλ λα αληαιιάμνπλ έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

Οηθνλνκηθή δσή 

Δίλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία εθηηκάηαη φηη έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη 

νηθνλνκηθά αμηνπνηήζηκν ή 

Ο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, ή παξφκνησλ κνλάδσλ πνπ αλακέλεηαη λα 

παξαρζνχλ απφ ην ζηνηρείν (π.ρ. ν αξηζκφο ησλ αθηηλνγξαθηψλ πνπ κπνξεί λα 

εθηειέζεη έλα αθηηλνγξαθηθφ κεράλεκα). 

Υξήζηκε δσή  

Δίλαη ε ελαπνκέλνπζα πεξίνδνο, απφ ηελ έλαξμε ηεο  κίζζσζεο (ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ δηάξθεηά ηεο) θαηά ηελ νπνία ηα νθέιε απφ ην ζηνηρείν πνπ 

κηζζψλεηαη αλακέλεηαη λα θαηαλαισζνχλ απφ ηνλ κηζζσηή. 

Δγγπεκέλε Τπνιεηκκαηηθή Αμία 

Δίλαη ην ηκήκα ηε ππνιεηκκαηηθήο αμίαο πνπ είλαη εγγπεκέλν απφ ηνλ κηζζσηή (ή απφ 

ζπλδεφκελν κε απηφλ πξφζσπν) ζηνλ εθκηζζσηή. 

Με Δγγπεκέλε Τπνιεηκκαηηθή Αμία 

Δίλαη ην κέξνο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο νπνίαο δελ είλαη εγγπεκέλν απφ ηνλ κηζζσηή.  

Σεθκαξηφ Δπηηφθην ηεο Μίζζσζεο 

Δίλαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην νπνίν ζηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο εμηζψλεη α) 

ηελ παξνχζα αμία ησλ  ειάρηζησλ πιεξσκψλ ηεο κίζζσζεο θαη β) ηελ κε εγγπεκέλε 

ππνιεηκκαηηθή αμία  κε ηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

1.6.3.3.  Πψιεζε θαη Σαπηφρξνλε Μίζζσζε Αθηλήησλ (Sale and Lease 

Back) 

 

 Γεληθά 

Σν sale and lease back δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 

εθκεηαιιεπηεί ζεκαληηθά θεθάιαηα πνπ παξακέλνπλ δεζκεπκέλα ζε πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν αλαρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ παγίσλ πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο ε επηρείξεζε. 



                                                                                  263 

 

Πξάγκαηη, ν νξγαληζκφο - ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ην πνπιά ζε εηαηξεία leasing θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην εθκηζζψλεη απφ απηήλ ζπληεξψληαο ην πξνζπκθσλεκέλν δηθαίσκα 

ηεο ηειηθήο επαλαγνξάο ηνπ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ε νηθνλνκηθή κνλάδα απνθηά άκεζε ξεπζηφηεηα ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε, θη έηζη ειεπζεξψλεη θεθάιαην θίλεζεο ή θεθάιαην γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ηεο ζρεδίσλ. Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

κεζφδνπ απηήο έλαληη ηεο ιήςεο δαλείν κε ππννζήθε ζην αθίλεην είλαη φηη 

απνθεχγνληαη ηα θφζηε πξνζεκείσζεο θαη ππνζεθψλ αθνχ ε εηαηξεία leasing έρεη σο 

εμαζθάιηζε ηελ θπξηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ αθηλήηνπ. 

Ζ βαζηθή δηαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ κίζζσζεο απφ ηελ ρξεκαηνδνηηθή  

κίζζσζε είλαη φηη ην αθίλεην ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζην κηζζσηή θαη φρη ζηνλ 

εθκηζζσηή θαη γη απηφ νη ππνρξεψζεηο ηδηνθηεζίαο βαξχλνπλ ην ρξήζηε ηνπ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε είλαη μεθάζαξν φηη ε ζπλνιηθή αληαιιαγή πιεξσκψλ απαξηίδνπλ έλα 

δάλεην κε ελέρπξν ην αθίλεην. 

Φπζηθά ν κεραληζκφο απηφο κπνξεί είηε λα απνηειέζεη κηα έλεζε ξεπζηφηεηαο ζε 

ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, είηε λα ζπληζηά κέξνο κηαο γεληθφηεξεο 

ζηξαηεγηθήο απνπαγηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ελεξγνπνίεζεο αδξαλνχληνο ελεξγεηηθνχ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε νη ζεηηθέο 

επηπηψζεηο αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία πξφζζεηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θη εμπγίαλζεο 

ηνπ ηζνινγηζκνχ. Πην αλαιπηηθά: 

Πιενλεθηήκαηα ηνπ Sale & Lease Back αθηλήηνπ: 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο ζπγθαηαιέγνληαη: 

• Γεκηνπξγία ξεπζηφηεηαο 

• Βειηίσζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

• Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

• Αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κηζζσηή 

• Βνήζεηα ζηα πξνγξάκκαηα εμπγίαλζεο 

Υξήζε αθηλήηνπ κέζσ lease back 

Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο αθίλεηα απνζβεζκέλα ή ζε πνιχ 

κηθξή αμία ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή ηνπο αμία (είηε κε βάξε είηε 

ειεχζεξα), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην sale and leaseback πξνθεηκέλνπ λα 

αληιήζεη ξεπζηφηεηα απφ ην πάγην ελεξγεηηθφ ηνπο εθκεηαιιεπφκελε ηελ ππεξαμία 

ηνπο. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν γηα λα 
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αλαδηαξζξψζεη ην ρξένο ηεο, ή αθφκε θαη λα απνθηήζεη θεθάιαην θίλεζεο 

κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα. 

Με ην sale and lease back νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηήζνπλ ην αθίλεηφ ηνπο ρσξίο λα ράζνπλ ηε ρξήζε ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο 

ζχκβαζεο, νπφηε θαη απηφ ζα επαλέιζεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπο. 

 

 

Ννκνζεηηθφ Πιαίζην γηα ηε Υξήζε Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο απφ ην 

Γεκφζην
10

 

Leasing Δμνπιηζκνχ: 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφλ 11389/93 Τπ. Απφθαζεο πεξί εληαίνπ 

θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ΟΣΑ (ΦΔΚ Β’ 185/23.03.93) δίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ απφ Γήκνπο θαη ΟΣΑ γεληθφηεξα γηα ηελ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο. 

Ζ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ είλαη απνηέιεζκα εγθξηζείζαο πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο 

απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα (κηζζσηή) θαη εληάζζεηαη ζπλήζσο ζε πξνυπνινγηζκνχο 

επφκελσλ εηψλ. 

Γχλαηαη λα εθδεισζεί ελδηαθέξνλ γηα Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε απφ ΟΣΑ θαη ρσξίο 

ηε δηελέξγεηα Γεκφζηνπ δηαγσληζκνχ πξνο εηαηξεία Leasing (ζηελ πεξίπησζε απηή 

δηελεξγείηαη δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ). 

 

Απφθηεζε αθηλήηνπ απφ ΟΣΑ κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο: 

ην άξζξν 193 ηνπ Κ.Γ.Κ. ελζσκαηψζεθαλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απφ ηνπο ΟΣΑ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη δπλαηή ε απφθηεζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ κε 

απηή ηε κέζνδν. 

                                                           
10

 Θ ανάλυςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν χριςθ του εργαλείου τθσ χρθματοδοτικι μίςκωςθσ 
από τουσ φορείσ του δθμοςίου εκφεφγει του ςκοποφ τθσ παροφςθσ εργαςίασ, και ο αναγνϊςτθσ 
παραπζμπεται ςτα νομοκετικά και κανονιςτικά κείμενα που αναφζρονται ςτο κείμενο για 
πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ επί του κζματοσ αυτοφ. Θ ςυμπερίλθψθ τθσ ενότθτασ ζγινε προκειμζνου να 
καταδειχκεί ότι το ςυγκεκριμζνο χρθματοδοτικό εργαλείο χρθςιμοποιείται από τουσ δθμοςίουσ 
φορείσ και επομζνωσ είναι απαραίτθτο ςε όςουσ διενεργοφν χρθματοοικονομικοφσ ελζγχουσ επί 
οικονομικϊν καταςτάςεων δθμοςίων φορζων να γνωρίηουν τουσ λογιςτικοφσ χειριςμοφσ που 
απαιτοφνται.  
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Όηαλ αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη αθίλεην, ηφηε ε κελ επηινγή 

ηνπ γίλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί αγνξάο αθηλήησλ, ε δε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γίλεηαη κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

δαλείσλ. 

 

Μηζζψζεηο αθηλήησλ γηα ζηέγαζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ: 

Ο λφκνο 3130/28-3-2003 (ΦΔΚ Α76) (Παξάξηεκα Β) πεξηιακβάλεη ηηο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηε (ιεηηνπξγηθή) κίζζσζε αθηλήησλ απφ ην Γεκφζην γηα ηε ζηέγαζε 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε 

ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ είλαη ε 

Κηεκαηηθή  Τπεξεζία  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκίαο  θαη  Οηθνλνκηθψλ  ζηε  ρσξηθή 

 αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο δεηείηαη λα κηζζσζνχλ ηα αθίλεηα. Ζ δηάξθεηα απηψλ ησλ 

ζπκβάζεσλ είλαη κέρξη 12 έηε, ζπλάπηνληαη κέζσ δηαθήξπμεο θαη δηεμαγσγήο 

δεκνπξαζηψλ ελψ κεηαμχ άιισλ πξνβιέπνληαη θαη φξνη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

θζνξψλ ηνπ κηζζίνπ εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή. 

 

Πψιεζε θαη Σαπηφρξνλε Μίζζσζε Αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ, Μαθξνρξφληεο 

Μηζζψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ: 

Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 3581/2007 (ΦΔΚ 140) (Παξάξηεκα Γ), ην Γεκφζην 

απνθηά ηε δπλαηφηεηα  λα ζπλάπηεη ηηο εμήο ζπκβάζεηο: 

• χκβαζε κεηαβίβαζεο θπξηφηεηαο ή άιινπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ή 

παξαρψξεζεο ελνρηθνχ δηθαηψκαηνο επί αθηλήηνπ έλαληη αληαιιάγκαηνο κε 

ηαπηφρξνλε κίζζσζε ηνπ ίδηνπ αθηλήηνπ. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα έρεη δηάξθεηα κέρξη 

ελελήληα ελλέα (99) έηε. 

• χκβαζε κεηαβίβαζεο θπξηφηεηαο ή άιινπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ή 

παξαρψξεζε ελνρηθνχ δηθαηψκαηνο επί αθηλήηνπ (ζπλήζσο νηθνπέδνπ ή θηηξίνπ πνπ 

απαηηεί αλαθαίληζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφ) έλαληη αληαιιάγκαηνο, κε 

ηαπηφρξνλε ζπκθσλία θαηαζθεπήο επ’ απηνχ θηηξίνπ ή επηζθεπήο ήδε πθηζηάκελνπ 

επ’ απηνχ θηηξίνπ θαη κίζζσζεο ηνπ ίδηνπ αθηλήηνπ. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα έρεη 

δηάξθεηα έσο ελελήληα ελλέα (99) έηε. ηελ έλλνηα ηεο θαηαζθεπήο ππάγεηαη θαη ε 

ζρεηηθή κειέηε απηήο, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο αλαθαηαζθεπήο, απνπεξάησζεο, 

αλαθαίληζεο, επέθηαζεο ή πξαγκαηνπνίεζεο κεηαηξνπψλ ζε πθηζηάκελν θηίξην θαη νη 

ζρεηηθέο κειέηεο απηψλ. 
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• χκβαζε καθξνρξφληαο κίζζσζεο: Αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο είλαη ε 

εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ κίζζσζε αθηλήηνπ ή θηηξίνπ πξνο θαηαζθεπή, κε δηάξθεηα 

άλσ ησλ δψδεθα (12) εηψλ θαη κέρξη ελελήληα ελλέα (99) έηε. 

• Μηθηή ζχκβαζε: Σν αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο ζπλίζηαηαη  ζε 

ζπλδπαζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ή ζε ζπλδπαζκφ απηψλ 

κε αληαιιαγή ή/θαη αληάιιαγκα ζε είδνο. 

 

Βαζηθά ζεκεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ είλαη: 

• Ζ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, εθφζνλ ην αληηθείκελφ ηνπο πεξηιακβάλεη 

κεηαβίβαζε    ή    παξαρψξεζε    δηθαηψκαηνο   ηνπ    Γεκνζίνπ    επί    αθηλήηνπ, 

απνθαζίδεηαη απφ ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Γ.Δ.Α.). Ωο 

επνπηεχσλ Τπνπξγφο, λνείηαη ν Τπνπξγφο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην 

πξνο αμηνπνίεζε αθίλεην θαη, εθφζνλ ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη θαη γηα ηε ζηέγαζε 

δεκφζηαο ππεξεζίαο, ν Τπνπξγφο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε ελ ιφγσ 

δεκφζηα ππεξεζία. Ζ Γ.Δ.Α. ή ε Δηδηθή Γξακκαηεία Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Δ.Γ.Α.) 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηά απφ ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξία ηνπ Γεκνζίνπ (Κ.Δ.Γ.) 

έθζεζε, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο ζηνηρεία γηα αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ζηελ νπνία εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπο κέζσ ησλ αλσηέξσ 

ζπκβάζεσλ. Σε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ απνθαζίδεη ε Γ.Δ.Α. κπνξεί λα 

απνθαζίδεη θαη ε Κ.Δ.Γ., γηα ηα αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο έρεη αλαηεζεί. Οη ινηπέο ζπκβάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ 

ζπλάπηνληαη είηε απφ ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο 

ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ είηε, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, απφ ηελ Κ.Δ.Γ., ε νπνία ελεξγεί σο πιεξεμνχζηα ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

• ηηο ζπκβάζεηο απηέο κπνξεί λα ζπκθσλείηαη ελδεηθηηθά φηη ν εθκηζζσηήο κε 

δαπάλεο, θξνληίδεο θαη επζχλε ηνπ αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία, 

αζθάιηζε ηνπ κηζζίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, ηελ παξνρή 

ηεο ρξήζεο επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη ηελ παξνρή εθ 

κέξνπο ηνπ θαη άιισλ ππεξεζηψλ έλαληη αληαιιάγκαηνο, ην νπνίν είηε θαηαβάιιεηαη 

επηπιένλ ηνπ κηζζψκαηνο είηε πεξηιακβάλεηαη ζην κίζζσκα. 
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• ηηο πξνβιεπφκελεο ζπκβάζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη φξνο θαηά ηνλ 

νπνίν ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα ή ηελ ππνρξέσζε αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ή θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ή θαη ην δηθαίσκα παξάηαζεο απηήο. 

• Δπίζεο κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ κηζζσηή λα ππεθκηζζψλεη ην 

κίζζην. 

• Σν Γεκφζην, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α., ή ε Κ.Δ.Γ. δχλαληαη λα 

ηδξχνπλ εκεδαπέο εηαηξίεο είηε σο κφλνο κέηνρνο ή εηαίξνο είηε απφ θνηλνχ κε 

Ν.Π.Γ.Γ. ή κε νπνηαδήπνηε λνκηθά πξφζσπα, νη νπνίεο ζα δχλαληαη ελδεηθηηθά λα 

πξνβαίλνπλ ζηελ απφθηεζε θπξηφηεηαο ή άιινπ εκπξάγκαηνπ ή ελνρηθνχ 

δηθαηψκαηνο επί αθηλήησλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα κηζζψλνληαη απφ ην Γεκφζην, 

Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. Ζ θαηά ην άξζξν απηφ εηαηξία ζα δχλαηαη λα πξνβαίλεη 

ελδεηθηηθά ζηελ έθδνζε θαη δηάζεζε νκνινγηψλ, σο θαη ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

δαλείσλ ή πηζηψζεσλ. Ζ ίδξπζε απφ ηελ Κ.Δ.Γ. εηαηξηψλ απφ θνηλνχ κε ηδηψηεο 

γίλεηαη κε πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο θαη ην πξφζσπν ηνπ 

ηδηψηε ζα επηιέγεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε. 

• Οη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, θαζψο θαη 

φιεο νη ζπλδεφκελεο κε απηέο πξάμεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαγξαθψλ, 

απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ 

ππεξαμίαο, ηέινο, ηέινο ραξηνζήκνπ, εηζθνξά ή άιιε επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

ή ηξίηνπ. 

• ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχλαςε ησλ απηψλ απνθαζίδεηαη απφ ηε Γ.Δ.Α., 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία ηνπ άξζξνπ 8 ή άιιε εηαηξία 

πξνβαίλεη ζε ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ απφ αθίλεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 

3156/2003 (ΦΔΚ 157 Α΄) εθαξκφδνληαη θαη νη ηπρφλ επξχηεξεο θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3049/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3156/2003 

αληηζηνίρσο. 

• Ο αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζηηο ζπκβάζεηο απηέο 

απαιιάζζεηαη απφ ηνλ αληηζηνηρνχληα ζηα αθίλεηα απηά εηδηθφ θφξν επί ησλ 

αθηλήησλ πνπ επηβιήζεθε κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3091/2002 (ΦΔΚ 330 Α΄), εθφζνλ 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ εδξεχεη ζε θξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή έρεη ζπζηαζεί θαηά ην δίθαην θξάηνπο – κέινπο ηνπ Δ.Ο.Υ.. 
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1.6.3.4. Ζ Λνγηζηηθή ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ 

 

Ο  ινγηζηηθφ ο  ρεηξηζκφ ο  ηεο  ρξεκαηνδνηηθήο  κίζζσζεο  γηα  ην  κηζζσηή έρεη σο 

εμήο: (α) Καηά ηελ έλαξμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο  αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αξρηθά κε 

πνζφ ίζν κε ηελ εχινγε αμία ηεο κηζζνχκελεο ηδηνθηεζίαο ή, εθφζνλ είλαη 

ρακειφηεξε, κε ηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσκψλ κίζζσζεο. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ιακβάλεηαη ππφςε ην απνηειεζκαηηθφ επηηφθην ηεο 

κίζζσζεο ή, εθφζνλ απηφ δελ είλαη πξνζδηνξίζηκν, ην επαπμεηηθφ επηηφθην ηνπ 

κηζζσηή. Σν απνηειεζκαηηθφ επηηφ θην ηεο κίζζσζεο είλαη εθείλν ην επηηφθην πνπ 

πξνεμνθιεί κειινληηθέο θαηαβνιέο ηνηο κεηξεηνίο γηα ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 

(i) Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, ε Κεληξηθή Γηνίθεζε 

ππνινγίδεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο 

πνπ δηέπνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. 

 

(ii) ηνλ ππνινγηζκφ ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη ακνηβέο θαη νη κνλάδεο πνπ 

θαηαβιήζεθαλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, ην θφζηνο ζπλαιιαγήο θαη θάζε επαχμεζε. 

(iii) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαηε ε αμηφπηζηε εθηίκεζε ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, ε Κεληξηθή Γηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο γηα νιφθιεξε ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. 

(iv) Αλ ε Κεληξηθή Γηνίθεζε αλαζεσξήζεη ηηο εθηηκήζεηο ησλ θαηαβνιψλ ηεο, ζα 

πξνζαξκφζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ψζηε λα 

αληαλαθιά ηηο πξαγκαηηθέο θαη αλαζεσξεκέλεο εθηηκψκελεο ηακεηαθέο ξνέο. Ζ 

Κεληξηθή Γηνίθεζε ππνινγίδεη εθ λένπ ηε ινγηζηηθή αμία, ππνινγίδνληαο ηελ 

παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζην αξρηθφ 

απνηειεζκαηηθφ επηηφθην ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Ζ πξνζαξκνγή 

αλαγλσξίδεηαη  σο έζνδν ή έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 (β) Αξρηθά άκεζα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο κηζζσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ κηζζψκαηνο θαη ζηελ εμαζθάιηζε 
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ηνπ κηζζίνπ θαη ηα νπνία επηβαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή, απνηεινχλ κέξνο ηεο ηηκήο 

θηήζεο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

(γ) Με ηελ αμία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξέσζεο 45.99 «Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο» κε 

ρξέσζε ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, π.ρ. 10 «Δδαθηθέο 

εθηάζεηο», 11 «Κηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ-ηερληθά έξγα», 12 «Μεραλήκαηα-

ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο-ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο», 13 «Μεηαθνξηθά κέζα», 

θαη 14 «Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο». Οη ειάρηζηεο θαηαβνιέο κηζζσκάησλ 

επηκεξίδνληαη ζε ρξεκαηνδνηηθή επηβάξπλζε (ηφθνπο) θαη ζε κείσζε ηεο 

αλεμφθιεηεο ππνρξέσζεο (ρξενιχζην). Ζ ρξεκαηνδνηηθή επηβάξπλζε πξέπεη λα 

θαηαλέκεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, νχησο ψζηε λα πξνθχπηεη έλα 

ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην επί ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηεο ππνρξέσζεο. Σα 

ελδερφκελα κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

(δ) Με ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην ρξενιχζην θαη 

ηνπο ηφθνπο ηεο πεξηφδνπ, ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ηεο ππνρξέσζεο (κε ην 

ρξενιχζην) θαη ν νηθείνο ινγαξηαζκφο ησλ εμφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο 62.04.90 

«Γαπάλεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο» (κε ηνπο ηφθνπο  ηεο  πεξηφδνπ),  θαζψο  θαη  

κε  πίζησζε  ηνπ  ινγαξηαζκνχ  3«Υξεκαηηθά δηαζέζηκα». 

(ε) Σα κηζζσκέλα πάγηα ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο. Δάλ 

πξνβιέπεηαη λα κελ κεηαβηβαζηεί , ζην ηέινο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, ε θπξηφηεηα 

ζην κηζζσηή, ηφηε ε απφζβεζε γίλεηαη εληφο ηεο κηθξφηεξεο πεξηφδνπ κεηαμχ ηεο 

σθέιηκεο δσήο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο. 

  



                                                                                  270 

 

Δμσηεξηθφο έιεγρνο ησλ παγίσλ πνπ απνθηψληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

 

Σα θπξηφηεξα ζέκαηα ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή ησλ παγίσλ πνπ 

έρνπλ απνθηεζεί απφ δεκφζην θνξέα κε ηελ κέζνδν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

είλαη : 

1. Έιεγρνο ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

φξσλ πνπ ηελ δηέπνπλ. Αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο αξρεηνζεηείηαη ζηνλ 

κφληκν θάθειν ειέγρνπ. 

2. Έιεγρνο ηεο εθαξκνδφκελεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο σο κίζζσζεο 

(θαηαρψξεζε παγίνπ θαη ππνρξεψζεσλ, εμνδνπνίεζε κηζζσκάησλ, 

ινγηζηηθνπνίεζε εμφδσλ, ινγηζκφο απνζβέζεσλ). 

3. Έιεγρνο αλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε sale and lease back. 

 

1.6.3.5. Παξάδεηγκα Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο 

  

Γίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία : 

Ο δήκνο ΜΠ (Μηζζσηήο) θαη ε ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ Α.Δ. 

(εθκηζζσηήο) ζχλεςαλ κία ζχκβαζε κίζζσζεο ελφο παγίνπ ηελ 01/01/20Υ0. Οη 

φξνη ηεο κίζζσζεο ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην είραλ σο αθνινχζσο : 

1 Σν πάγην είλαη αρξεζηκνπνίεην ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

θαη ε εχινγε αμία ηνπ είλαη € 550.000.  

2 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 3 ρξφληα ελψ ε σθέιηκε δσή ηνπ 

κεραλήκαηνο εθηηκάηαη ζηα 6 ρξφληα. Ο κηζζσηήο έρεη δηθαίσκα αγνξάο 

ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο έλαληη € 20.000 

3 Σν εηήζην κίζζσκα είλαη 200.000 θαη θαηαβάιεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

4 Σν ηεθκαξηφ επηηφθην ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη 10% 

Εεηείηαη :  

1 Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο κίζζσζεο. 

2 Να πξνζδηνξίζεηε ηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσκψλ. 

3 Να ζπληάμεηε ηνλ πίλαθα απφζβεζεο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μίζζσζεο. 

4 Να πξνζδηνξίζεηε ην εηήζην πνζφ ηεο απφζβεζεο.  

5 Να ζπληάμεηε ηηο εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο γηα ηνλ πξψην ρξφλν ηεο 

κίζζσζεο. 
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Λχζε  

1. Μίζζσζε είλαη ρξεκαηνδνηηθή θαζψο ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα 

αγνξάζεη ην πάγην ζε ηηκή επαξθψο ρακειφηεξε ηεο αμίαο ηνπ.  

 

2. Ζ παξνχζα αμία ησλ ειαρίζησλ πιεξσκψλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ρξήζε 

ηεο ζπλάξηεζε PV ζην excel σο εμήο :  

 

 

3. Ο πίλαθαο απφζβεζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρεη σο εμήο :  

 

  

Ζκεξνκελία Μίζζσκα 

Έμνδα 

Σφθσλ 
ηνηρείν  

Δλεξγεηηθνχ/ 

Τπνρξεψζεηο 10% 

1 01/01/20Υ0 

  

512.397 

2 31/12/20Υ0 -200.000,00 €   312.396,69 € 

3 31/12/20Υ0 

 

51.239,67 € 363.636,36 € 

4 31/12/20Υ1 -200.000,00 €   163.636,36 € 

5 31/12/20Υ1 

 

36.363,64 € 200.000,00 € 

6 31/12/20Υ2 -200.000,00 €   0,00 € 

7 31/12/20Υ2 

 

20.000,00 € 

  

4. Δπεηδή ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ην πάγην ζα θαηαζηεί ηδηφθηεην (απφ ηνλ 

κηζζσηή) ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη κε βάζε ηελ 

σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ θαη ηελ εχινγε αμία ηνπ ζήκεξα (Παξνχζα Αμία 

ειάρηζησλ πιεξσκψλ). Δπνκέλσο ε εηήζηα απφζβεζε κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν 

είλαη : 

 

Ετιςια καταβολι 200.000  

Επιτόκιο 10%

Υπολειμματικι αξία 20.000     = -512.396,69 €

Διάρκεια 3                

Θ παροφςα αξία των ελάχιςτων πλθρωμϊν είναι

ΠΑ = ΠΑ μιςκωμάτων+ ΠΑ τιμισ εξαγοράσ

Υπόλοιπα 

αρχισ 

Ρεριόδου 

512.397/6=85.399,5 
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5. Οη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο έρνπλ σο εμήο : 

4. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

Α/Α 
ΗΜΔΡΟ-

ΜΗΝΙΑ 
/ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

1 01/01/20Υ0   12.ΥΥ Μηζζσκέλα Μεραλήκαηα 

  

512.396,69    

  

 

  45.98.ΥΥ Τπνρξεψζεηο ζε  Δηαηξεία Υξεκ. Μίζζσζ.   

  

512.396,69  

    Αηη. Απφθηεζε κεραλήκαηνο κε ρξεκ. Μίζζσζε     

2 31/12/20Υ0   45.98.ΥΥ Τπνρξεψζεηο ζε  Δηαηξεία Υξεκ. Μίζζσζ. 

  

200.000,00    

      38.00 Σακείν   200.000,00  

    Αηη. Καηαβνιή 1νπ κηζζψκαηνο     

3 31/12/20Υ0   65.ΥΥ Σφθνη Έμνδα  51.239,67    

      45.98.ΥΥ Τπνρξεψζεηο ζε  Δηαηξεία Υξεκ. Μίζζσζ.   51.239,67  

    Αηη. Αλαγλψξηζε εμφδσλ γηα ηφθνπο (1εο πεξηφδνπ)     

4 31/12/20Υ0   66.ΥΥ Απνζβέζεηο Μηζζσκέλσλ Μεραλεκάησλ 

     

85.400,00    

      12.99.ΥΥ Απνζβεζκέλα Πάγηα Υξεκ. Μίζζ.    

     

85.400,00  

    Αηη. Αλαγλψξηζε Απνζβέζεσλ     

 

 

Ζ εηθφλα ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ θαίλεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα : 
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ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

 
12.ΥΥ Μηζζσκέλα Μεραλήκαηα 

 

  

 
45.98.ΥΥ Τπνρξεψζεηο ζε  

Δηαηξεία Υξεκ. Μίζζσζ. 
 

Υ   Π   Υ   Π 

1              512.396,69        2 200.000,00 € 

             

512.396,69  1 

          0 0,00 € 51.239,67 € 3 

          0 0,00 € 0,00 € 0 

          0 0,00 € 0,00 € 0 

ΤΝ   512.396,69    

 

  

 

    363.636,36  ΤΝ 

          ΔΞΟΓΑ 

  

38.00 Σακείν 

    

 

65.ΥΥ Σφθνη Έμνδα  

 

Υ   Π   Υ   Π 

    200.000,00 € 2   3 51.239,67 €     

    0,00 € 0   0 0,00 €     

    0,00 € 0   0 0,00 €     

    0,00 € 0           

ΤΝ - 200.000,00    

 

  

 

  -   51.239,67  ΤΝ 

                  

Αληίζεηνη Λνγ. Δλεξγεηηθνχ   

 
66.ΥΥ Απνζβέζεηο Μηζζσκέλσλ 

Μεραλεκάησλ 
 

 12.99.ΥΥ Απνζβεζκέλα Πάγηα 

Υξεκ. Μίζζ.  

 

  Υ   Π 

Υ   Π   4 

            

85.400,00      

    

          

85.400,00  4   0 

                           

-        

    

                         

-    0   0 

                           

-        

    

                         

-    0   0 

                           

-        

    

                         

-    0           

          ΤΝ   85.400,00      

ΤΝ -   85.400,00    
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1.6.3.6. Ζ ινγηζηηθή ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 

 

Καηά ηε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε, ν κηζζσηήο απνθηά ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί έλα 

πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Όηαλ ιήμεη ε πεξίνδνο 

κίζζσζεο, ν εθκηζζσηήο κπνξεί λα εθκηζζψζεη ην αγαζφ ζε άιινλ κηζζσηή ή λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. Σα θαηαβαιιφκελα κηζζψκαηα 

θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ κηζζσηή ζην ινγαξηαζκφ 62.04 «Δλνίθηα» θαη ζε  

ηδηαίηεξνπο (θαηά θαηεγνξία ή είδνο παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) ηξηηνβάζκηνχο 

ηνπ, πνπ δεκηνπξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε αλάγθεο, φπσο: 

(α) 62.04.00 «Δλνίθηα εδαθηθψλ εθηάζεσλ», 

(β) 62.04.01 «Δλνίθηα θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ», 

(γ) 62.04.02 «Δλνίθηα κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ», 

(δ) 62.04.03 «Δλνίθηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ», 

(ε) 62.04.04 «Δλνίθηα επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ», θαη (ζη) 62.04.09 

«Λνηπέο κηζζψζεηο». 

Σν πάγην επνκέλσο εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ εθκηζζσηή πνπ έρεη εθκηζζψζεη 

κε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε ην πάγην θαη δηελεξγεί απνζβέζεηο επ’ απηνχ. Ο κηζζσηήο  

δελ εκθαλίδεη ην πάγην ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ. Ο κηζζσηήο αλαγλσξίδεη κφλν έλα 

ζηαζεξφ πνζφ ελνηθίσλ-εμφδσλ ζε θάζε ρξήζε.  

1.6.3.7. Παξάδεηγκα Λεηηνπξγηθήο Μίζζσζεο  
 
 

Γίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία : 

Ο δήκνο ΜΠ (Μηζζσηήο) θαη ε ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ Α.Δ. 

(εθκηζζσηήο) ζχλεςαλ κία ζχκβαζε κίζζσζεο ελφο παγίνπ ηελ 01/01/20Υ0. Οη 

φξνη ηεο κίζζσζεο ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην είραλ σο αθνινχζσο : 

1 Σν πάγην είλαη αρξεζηκνπνίεην ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

θαη ε εχινγε αμία ηνπ είλαη € 48.000.  

2 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 4 ρξφληα φζε θαη ε σθέιηκε δσή ηνπ 

κεραλήκαηνο. Ο κηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα αγνξάο ηνπ παγίνπ ζην ηέινο 

ηεο κίζζσζεο. Σν πάγην έρεη κεδεληθή ππνιεηκκαηηθή αμία ζην ηέινο ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

3 Σα κηζζψκαηα θαηαβάιινληαη ζηελ αξρή θάζε  έηνπο.  
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4 Σν ηεθκαξηφ επηηφθην ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο είλαη 12% 

Εεηείηαη :  

1 Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο κίζζσζεο. 

2 Να ππνινγίζεηε ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο . 

5 Να ζπληάμεηε ηηο εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο γηα φια ηα ρξφληα ηεο 

κίζζσζεο. 

 

Λχζε 

1. Ζ κίζζσζε είλαη ιεηηνπξγηθή. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ, ελψ δελ ππάξρεη δεζκεπηηθφ δηθαίσκα 

γηα αγνξά ηνπ παγίνπ ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο ζε αμία ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

ηεο εθηηκψκελεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ. 

 

2. Σν εηήζην κίζζσκα κπνξεί λα βξεζεί  κε ηελ ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο PMT ηνπ 

excel φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα : 

 

Όπνπ επηηφθην είλαη ην ηεθκαξηφ επηηφθην ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο δειαδή 12%, 

Πιεξσκή είλαη ην πιήζνο ησλ πιεξσκψλ ηεο κίζζσζεο. Αθνχ ηα κηζζψκαηα 

πξνθαηαβάιινληαη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 4 ρξφληα 

ηφηε ην πιήζνο ησλ πιεξσκψλ είλαη 4. 

Παξνχζα αμία είλαη ε εχινγε αμία ηνπ παγίνπ ηελ ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο. 
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Μειινληηθή αμία είλαη ε εθηηκψκελε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ παγίνπ ζηελ ιήμε 

ηεο κίζζσζεο. 

Σχπνο είλαη κηα έλδεημε γηα ην αλ ηα κηζζψκαηα πξνθαηαβάιινληαη (φπσο ζηελ 

πεξίπησζή καο) νπφηε ε έλδεημε είλαη 1 ή αλ ε πιεξσκή γίλεηαη ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ ηφηε ε ηηκή είλαη 0 ή παξαιείπεηαη. 

Σν απνηέιεζκα (πνπ εκθαλίδεηαη ζην νβάι ζρήκα) είλαη ην χςνο ηνπ 

κηζζψκαηνο.  

3. Οη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο έρνπλ σο εμήο :  

4. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

Α/Α 
ΗΜΔΡΟ-

ΜΗΝΙΑ 
/ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

1 01/01/20Υ0   Πξνπιεξσκέλα Δλνίθηα 14.110   

  

 

  Σακείν   14.110 

    Αηη. 

Πξνπιεξσκή 1
νπ

 Δλνηθίνπ (Υξεκαηνδνηηθήο 

Μίζζσζεο κε αξηζκ. ρρ)     

 31/12/20Υ0  Δλνίθηα Έμνδα 14.110  

   Πξνπιεξσκέλα Δλνίθηα  14.110 

   Αλαγλψξηζε ηνπ 1
νπ

 Δλνηθίνπ σο εμφδνπ   

2
ν
 ΈΣΟ 

2 01/01/20Υ1   Πξνπιεξσκέλα Δλνίθηα 14.110   

  

 

  Σακείν   14.110 

    Αηη. 

Πξνπιεξσκή 2
νπ

 Δλνηθίνπ (Υξεκαηνδνηηθήο 

Μίζζσζεο κε αξηζκ. ρρ)     

 

31/12/20Υ1   Δλνίθηα Έμνδα 14.110   

  

 

  Πξνπιεξσκέλα Δλνίθηα   14.110 

    Αηη. Αλαγλψξηζε ηνπ 2
νπ

 Δλνηθίνπ σο εμφδνπ     

3
ν
 ΔΣΟ 

3 01/01/20Υ2   Πξνπιεξσκέλα Δλνίθηα 14.110   

      Σακείν   14.110 

    Αηη. 

Πξνπιεξσκή 3
νπ

 Δλνηθίνπ (Υξεκαηνδνηηθήο 

Μίζζσζεο κε αξηζκ. ρρ)     

 

31/12/20Υ2   Δλνίθηα Έμνδα 14.110   

      Πξνπιεξσκέλα Δλνίθηα   14.110 

    Αηη. Αλαγλψξηζε ηνπ 3
νπ

 Δλνηθίνπ σο εμφδνπ     

4
Ο
  ΔΣΟ 

3 01/01/20Υ2   Πξνπιεξσκέλα Δλνίθηα 14.110   

      Σακείν   14.110 

    Αηη. 

Πξνπιεξσκή 4
νπ

 Δλνηθίνπ (Υξεκαηνδνηηθήο 

Μίζζσζεο κε αξηζκ. ρρ)     

 

31/12/20Υ2   Δλνίθηα Έμνδα 14.110   
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      Πξνπιεξσκέλα Δλνίθηα   14.110 

    Αηη. Αλαγλψξηζε ηνπ 4
νπ

 Δλνηθίνπ σο εμφδνπ     

1.6.4. ΔΓΓΡΑΦΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

 

ηελ ζεσξία ε νξζή ηήξεζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο ππάξρνπλ ινγηζηηθά γεγνλφηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκβνχλ 

θαη θαηά θαλφλα ζπκβαίλνπλ, ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηα νπνία είλαη γλσζηά ζηα 

ινγηζηήξηα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ηα νπνία φκσο δελ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο, είηε γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο, είηε γηα ιφγνπο 

απινπνίεζεο ηεο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη, ν ππνινγηζκφο 

ησλ απνζβέζεσλ, νη νπνίεο θαηά θαλφλα ππνινγίδνληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, νη 

αλαιψζεηο αλαισζίκσλ πιηθψλ, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ, 

λεξνχ θ.α. 

Χο απνηέιεζκα εκθαλίδνληαη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζπιιάβεη θαη 

θαηαρσξήζεη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Με ηηο εγγξαθέο πξνζαξκνγήο πξνζαξκφδνληαη ηα ινγηζηηθά βηβιία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο.  

 

1.6.4.1. Λνγηζηηθή Γηαδηθαζία ζην ηέινο ηεο ρξήζεο  

 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο είλαη απαξαίηεην λα δηελεξγεζεί 

απνγξαθή, ψζηε λα επηκεηξεζνχλ κε αθξίβεηα ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Αλ ππάξμνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απνγξαθήο θαη ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ ζηα βηβιία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

δηελεξγνχληαη δηνξζσηηθέο εγγξαθέο (εγγξαθέο πξνζαξκνγήο) ψζηε ηα ηειεπηαία λα 

απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ινγηζηηθή δηαδηθαζία ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 

ζπλνπηηθά απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. χληαμε πξψηνπ πξνζσξηλνχ ηζνδπγίνπ 

2. Γηελέξγεηα θπζηθήο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεο 



                                                                                  278 

 

3. Γηελέξγεηα εγγξαθψλ πξνζαξκνγήο (ηαθηνπνίεζε δειαδή ησλ 

δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

απνγξαθήο κε ηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ) 

4. χληαμε δεχηεξνπ πξνζσξηλνχ ηζνδπγίνπ  

5. Δγγξαθέο ζπγθέληξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ινγαξηαζκφ 

«Απνηειέζκαηα Υξήζεσο». Μεηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 

ζηνλ πίλαθα δηάζεζεο 

6. Μεηαθνξά ηνπ πιενλάζκαηνο ή ηνπ ειιείκκαηνο (δεκία) ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

7. χληαμε νξηζηηθνχ ηζνδπγίνπ ινγαξηαζκψλ 

8. χληαμε ηζνινγηζκνχ ρξήζεσλ θαη ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζζεσλ 

9. Κιείζηκν ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. 

Οη εγγξαθέο πξνζαξκνγήο πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεσο (ή θαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο αλ απηφ είλαη εθηθηφ) είλαη νη εμήο: 

 πκθσλία Σακείνπ 

 Γηαθνξέο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο 

 Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο εμφδσλ πιεξσηέσλ 

 Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο πξνεηζπξαρζέλησλ εζφδσλ 

 Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο απνζβέζεσλ 

 Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε έζνδα εηζπξαθηέα 

 Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο ησλ πξνπιεξσκέλσλ εμφδσλ 

 Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο ησλ αλαιψζεσλ 

 

1.6.4.2. πκθσλία Σακείνπ 

 

ηνπο δεκνζίνπο θνξείο νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο γίλνληαη κε ηελ έθδνζε 

γξακκαηίσλ είζπξαμεο θαη εληαικάησλ πιεξσκήο. Έλα πιήξεο ζχζηεκα ελδνγελνχο 

ειέγρνπ επηβάιεη ηνλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη πάλησο ππνρξεσηηθά θάζε θνξά πνπ 

αιάδεη ην πξφζσπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ηακείν, έιεγρν ηεο ζπκθσλίαο ηνπ ηακείνπ. 

Αζξνίδνληαη νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο θαη βξίζθεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. 
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ηελ ζπλέρεηα ζπγθξίλεηαη ε δηαθνξά κε ηα κεηξεηά πνπ πξάγκαηη ππάξρνπλ ζην 

ηακείν. 

Αλ δελ ππάξρεη δηαθνξά ηφηε δελ γίλεηαη θακία εγγξαθή πξνζαξκνγήο. 

Αλ ππάξρεη δηαθνξά, ειέγρεηαη αλ έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο (αζξνηζηηθφ, παξάιεςεο 

θηι). 

Αλ ε δηαθνξά επηβεβαησζεί θαη πξφθεηηαη γηα πιεφλαζκα ηφηε γίλεηαη ε αθφινπζε 

εγγξαθή : 

4. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

Α/Α 
ΗΜΔΡΟ-

ΜΗΝΙΑ 
/ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

1 31/12/20ΥΥ   Σακείν ΥΥΥ   

  

 

  Πιεφλαζκα Σακείνπ   ΥΥΥ 

    Αηη. 

Λνγηζκφο πιενλάζκαηνο ηακείνπ Πξαθηηθφ 

θαηακέηξεζεο ΥΥ     

 

Αλ ε δηαθνξά επηβεβαησζεί θαη πξφθεηηαη γηα έιιεηκκα ηφηε απηφ θαηαινγίδεηαη ζε 

βάξνο ηνπ ηακία θαη ε εγγξαθή έρεη σο εμήο  : 

4. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

Α/Α 
ΗΜΔΡΟ-

ΜΗΝΙΑ 
/ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

1 31/12/20ΥΥ   Υξεψζηεο Γηάθνξνη -Σακίαο ΥΥ ΥΥΥ   

  

 

  Σακείν   ΥΥΥ 

    Αηη. 

Καηαινγηζκφο ειιείκκαηνο εηο βάξνο ηνπ 

ηακεία ΥΥ Πξάμε θαηαινγηζκνχ Νν ρρ     

 

 

1.6.4.3. Γηαθνξέο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο 

 

Σν ζέκα ησλ επηζθαιεηψλ αλαιχζεθε ζηελ ελφηεηα γηα ηηο «Aπαηηήζεηο» 

 

1.6.4.4. Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο εμφδσλ πιεξσηέσλ. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο εμνθινχλ ηηο ππεξεζίεο ή αγαζά πνπ 

ηνπο παξέρνπλ δηάθνξνη ηξίηνη, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ ινγαξηαζκνί ηνπ 

ειεθηξηθνχ, ηεο ηειεθσλίαο, ηνπ λεξνχ θ.α. εμνθινχληαη ζην ηέινο θάζε  κήλα, 

δηκήλνπ, ηεηξακήλνπ αλάινγα θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο.   
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Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο επνκέλσο είλαη ππνρξεσκέλεο ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ θάζε 

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο λα ππνινγίζνπλ ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη 

κέζα ζηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ θιείλεη, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ ιάβεη ην ζρεηηθφ 

παξαζηαηηθφ κέρξη εθείλε ηε ρξνληά. Απηφ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί 

ζσζηά ην απνηέιεζκα κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε, ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο ζπζρέηηζεο 

ησλ εμφδσλ κε ηα έζνδα. Δπνκέλσο ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζα εκθαλίζεη ηα 

δεδνπιεπκέλα έμνδα (κε ππνινγηζκφ πνπ ζα θάλεη ε ίδηα) θαη  ηελ αληίζηνηρε 

ππνρξέσζε.  

Ζ εγγξαθή πξνζαξκνγήο ζα έρεη σο εμήο : 

4. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

Α/Α 
ΗΜΔΡΟ-

ΜΗΝΙΑ 
/ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

1 31/12/20ΥΥ   ΓΔΖ ΥΥΥ   

  

 

  ΓΔΖ ινγαξηαζκφο πιεξσηένο   ΥΥΥ 

    Αηη. 

Λνγηζκφο δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ ρξήζεο απφ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο σο 

απνγξαθή 31/12/20ΥΥ     

 

Όηαλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα πξνεηζπξάηεη έζνδα γηα ππεξεζίεο πνπ δελ έρεη αθφκα 

παξάζρεη ηφηε δεκηνπξγείηαη απφ πιεπξάο ηεο κηα ππνρξέσζε. Αλ ζην ηέινο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο δηαπηζησζεί φηη έρνπλ παξαζρεζεί νη 

ππεξεζίεο ή έρνπλ εθπιεξσζεί φινη νη φξνη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο απηνηέιεηαο ησλ 

ρξήζεσλ θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ζηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε, ζα πξέπεη λα κεησζεί ν ινγαξηαζκφο «Πξνεηζπξαρζέληα έζνδα» θαη 

λα απμεζεί ν ινγαξηαζκφο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ. Ζ ινγηζηηθή εγγξαθή ζα έρεη 

σο εμήο : 

4. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

Α/Α 
ΗΜΔΡΟ-

ΜΗΝΙΑ 
/ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

1 31/12/20ΥΥ   Πξνεηζπξαρζέληα έζνδα (πρ ελνίθηα) ΥΥΥ   

  

 

  Έζνδα (απφ ελνίθηα)   ΥΥΥ 

    Αηη. 

Λνγηζκφο δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ ρξήζεο απφ 

ελνίθηα σο απνγξαθή 31/12/20ΥΥ     

 

1.6.4.5. Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο απνζβέζεσλ 
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Σν ζέκα ησλ απνζβέζεσλ έρεη αλαιπζεί ζηελ ελφηεηα ησλ ελζψκαησλ ή 

εκπξάγκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

1.6.4.6. Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο εζφδσλ εηζπξαθηέσλ 

 

Τπάξρεη πεξίπησζε νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

εηζπξάηηνληαο ην αληάιιαγκα (ακνηβή) ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Παξάδεηγκα ζε 

κεηαπηπρηαθφ ηκήκα ελφο παλεπηζηεκίνπ παξέρνληαη εθπαίδεπζεο ζε θνηηεηή απφ 

ηελ 01/09/20Υ0 κέρξη 30/05/20Υ1. χκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ ζηηο 

31/12/20Υ0 ην πξέπεη λα θαηαρσξεζζεί ην δεδνπιεπκέλν έζνδν κέρξη εθείλε ηε 

ζηηγκή. Ζ εγγξαθή πξνζαξκνγήο ζα έρεη σο εμήο:  

4. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

Α/Α 
ΗΜΔΡΟ-

ΜΗΝΙΑ 
/ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

1 31/12/20ΥΥ   Έζνδα ππεξεζίσλ (δίδαθηξα) εηζπξαθηέα ΥΥΥ   

  

 

  Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ (δίδαθηξα)   ΥΥΥ 

    Αηη. 

Λνγηζκφο δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ ρξήζεο απφ 

παξνρή ππεξεζηψλ (δίδαθηξα) σο απνγξαθή 

31/12/20ΥΥ     

 

1.1.7.1. Δγγπαθέρ πποζαπμογήρ πποπληπωθένηων εξόδων 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ πξνπιεξσζέλησλ εμφδσλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη 

πξνθαηέβαιε κεηξεηά γηα ππεξεζία πνπ δελ έιαβε θαηά ηελ θαηαβνιή, αιιά απηή 

παξάζρέζεθε ηκεκαηηθά ζην επφκελν δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη 

ιακβάλνληαο ηελ ππεξεζία λα κεηψλεη ηα κε δεδνπιεπκέλα έμνδα θαη λα απμάλεη ηα 

δεδνπιεπκέλα. 

Σν πην ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα είλαη απηφ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. Έζησ 

φηη κηα νηθνλνκηθή κνλάδα αζθαιίδεη ηνλ ζηφιν ησλ νρεκάησλ ηεο ηελ 01/07/20Υ0 

γηα έλα ρξφλν έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 5.000 επξψ. Σελ 31/12/20Υ0 ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη ην έμνδν πνπ αλαινγεί ζηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Ζ ινγηζηηθή 

εγγξαθή ζα έρεη σο εμήο: 

4. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

Α/Α 
ΗΜΔΡΟ-

ΜΗΝΙΑ 
/ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

1 31/12/20ΥΥ   Αζθάιηζηξα 2.5000   
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  Πξνπιεξσζέληα αζθάιηζηξα   2.5000 

    Αηη. 

Λνγηζκφο δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ ρξήζεο σο 

απνγξαθή 31/12/20ΥΥ     

 

1.6.4.7. Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο αλαιψζεσλ. 

 

Γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ηεο ινγηζηηθήο εξγαζίαο ή γηα άιινπο ιφγνπο κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα κπνξεί λα κελ θαηαγξάθεη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηελ 

αλάισζε ησλ δεπηεξεπφλησλ εηδψλ απνζεκάησλ (γξαθηθή χιε, αλαιψζηκα πιηθά 

θηι). ηελ πεξίπησζε απηή, νη ζρεηηθνί ινγαξηαζκνί ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ζην 

ηέινο ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ χςνπο ηνπ απνζέκαηνο. Σν πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη 

απφ ηελ δηαθνξά απνζέκαηα αξρήο πιένλ αγνξέο κείνλ ηειηθφ απφζεκα είλαη ην 

θφζηνο ησλ αλαιψζεσλ. Γηαγξακκαηηθά ν ππνινγηζκφο έρεη σο εμήο : 

 

 

 

Οη ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη ε παξαθάησ : 

4. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

Α/Α 
ΗΜΔΡΟ-

ΜΗΝΙΑ 
/ΓΚ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΔΩΗ ΠΙΣΩΗ 

1 31/12/20ΥΥ   Αλαιψζεηο απνζεκάησλ (Γξαθηθή Ύιε) ΥΥΥ   

  

 

  Απνζέκαηα (Γξαθηθή Ύιε)   ΥΥΥ 

    Αηη. 

Λνγηζκφο δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ ρξήζεο σο 

απνγξαθή 31/12/20ΥΥ     
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1.7. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΟΣΟΤ 

 

Βαζηθή δηαθνξά ηεο ινγηζηηθήο θφζηνπο ή δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο απφ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή είλαη ε εζσζηξέθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Δηδηθφηεξα, 

ζηε ινγηζηηθή θφζηνπο, νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ αθνξνχλ θπξίσο 

εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηεο νληφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε δηνίθεζε ελψ ε 

ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θφζηνο. Ζ 

αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγηά κίαο 

νληφηεηαο, φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αιιά θαη ηελ 

γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο ζρέζεο θφζηνπο/νθέινπο ηφζν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ αιιά θαη ησλ αηφκσλ πνπ ζπλέβαιιαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ.  

Κφζηνο είλαη ε αμία ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

απνθηεζνχλ αγαζά ή ππεξεζίεο απφ ηα νπνία αλακέλεηαη κειινληηθφ φθεινο γηα ηελ 

νληφηεηα. Σν θφζηνο κεηξάηαη ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κέζσλ εκθαλίδεηαη είηε κε κείσζε ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ  είηε κε 

αχμεζε ζηνηρείσλ ηνπ Παζεηηθνχ. 

 

Οικονομική Ονηόηηηα 

1. Αγοπά Εμποπεςμάηων 
2. Πώληζη 

Εμποπεςμάηων 

4. Αποπληπωμή 

Ππομηθεςηών 

3. Είζππαξη Μεηπηηών 

Επενδυτζσ Ριςτωτζσ 

Διοίκθςθ 
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1.7.1. Βαζηθέο Αξρέο Κνζηνιφγεζεο 

 

Ζ θνζηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο. Δίλαη δειαδή, ην 

ζχλνιν ησλ ζπζηεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηελ θαηάηαμή ηνπο, ηελ θαηαγξαθή ζην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο θαη 

ηνλ επηκεξηζκφ ησλ δαπαλψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην θφζηνο παξαγσγήο 

ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο.  

Έλα αλαιπηηθφ θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ 

θνζηνιφγεζεο, ζα νδεγήζεη ζε αθξηβέζηεξε εηθφλα θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

θφζηνπο. Σν ζχζηεκα απηφ ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε νληφηεηαο αιιά θαη κεηαμχ 

παξφκνησλ νληνηήησλ, αλάινγα κε ηηο πηζαλέο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο 

πνπ αθνινπζνχλ.  

Οη βαζηθφηεξνη απφ απηνχο ηνπο ζθνπνχο ηεο θνζηνιφγεζεο είλαη νη αθφινπζνη: ν 

έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε αλάιπζε θφζηνπο/φθεινο θαη ε 

ηηκνιφγεζε. 

Μέζσ ηεο θνζηνιφγεζεο αλακέλεηαη λα πξνζδηνξηζζεί: 

(α) ην θφζηνο κηαο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο,  

(β) ην θφζηνο κηαο παξαγγειίαο θαη  

(γ) ην θφζηνο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. 

 

Οη βαζηθέο αξρέο θνζηνιφγεζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

Κοςτολόγθςθ 

Κόςτοσ 
περιόδου 

Κόςτοσ 
παραγγελίασ 

Κόςτοσ 
προϊόντοσ ι 
υπθρεςίασ 
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1. ρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο: 

Ζ ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη θάζε ζηνηρείν θφζηνπο. 

Κάζε ζηνηρείν θφζηνπο ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αηηία πνπ ην πξνθάιεζε φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Σν θφζηνο ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη εθείλεο ηηο κνλάδεο πνπ 

δηέξρνληαη απφ ηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία πξνθαιείηαη απηφ ην θφζηνο. 

2. Αλαγλψξηζε θφζηνπο κφλν φηαλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

Σν θφζηνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κφλν εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ πνπ έρνπλ φλησο 

πξαγκαηνπνηεζεί. Γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην 

θφζηνο ζπζθεπαζίαο εάλ ην πξντφλ δελ έρεη αθφκε νινθιεξψζεη απηφ ην ζηάδην 

επεμεξγαζίαο. 

3. Σα πξνεγνχκελα θφζηε δελ πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ κειινληηθνχ 

θφζηνπο: 

Πξνεγνχκελα θφζηε (πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αλαθηεζνχλ ζην παξειζφλ) δελ ζα 

πξέπεη λα αλαθηψληαη απφ κειινληηθά θφζηε, θαζψο φρη κφλν ζα επεξεάζνπλ ηα 

αιεζηλά απνηειέζκαηα ηεο κειινληηθήο πεξηφδνπ αιιά ζα δηαζηξεβιψζνπλ θαη άιιεο 

θαηαζηάζεηο. 

4. Δμαίξεζε έθηαθησλ δαπαλψλ απφ ην θφζηνο: 

Όια ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ έθηαθηεο ζπλζήθεο (φπσο θινπή, ακέιεηα) δελ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο. Δάλ 

ζπλππνινγηζζνχλ έθηαθηα γεγνλφηα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο απηφ ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ηε δηνίθεζε ζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο. 

5. Οη αξρέο ηεο δηπιήο εηζφδνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά πξνηίκεζε: 

Γηα λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο νπνηνπδήπνηε ιάζνπο ή ιάζνπο, νη ινγαξηαζκνί 

θφζηνπο θαη νη ινγαξηαζκνί ειέγρνπ θφζηνπο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη βάζεη αξρψλ δηπιήο θαηαρψξηζεο. Απηφ ζα εμαζθαιίζεη ηελ νξζφηεηα ησλ 

θχιισλ κεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ησλ δειψζεσλ θφζηνπο πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο. 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθά είδε Κνζηνιφγεζεο: 
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Μεηαβιεηή ή Άκεζε Κνζηνιφγεζε είλαη ε κέζνδνο θνζηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ην θφζηνο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε κφλν 

ηα κεηαβιεηά ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ α' πιψλ, 

ηεο άκεζεο εξγαζίαο θαη ησλ κεηαβιεηψλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ, δειαδή 

ηεο έκκεζεο εξγαζίαο, ησλ έκκεζσλ πιηθψλ θαη ησλ ινηπψλ κνξθψλ θφζηνπο 

παξαγσγήο. 

 

 

Απνξξνθεηηθή ή Πιήξεο Κνζηνιφγεζε είλαη ε κέζνδνο θνζηνιφγεζεο ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ην θφζηνο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε 

φια ηα θφζηε παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ α΄ πιψλ, ηεο άκεζεο εξγαζίαο 

Μεταβλθτι (ι 
Άμεςθ, ι Οριακι) 

Κοςτολόγθςθ  

Απορροφθτικι (ι 
Ρλιρθσ) 

Κοςτολόγθςθ  

Κόςτοσ παραγωγισ 

Άμεςα Υλικά 

Ραραγωγι ςε 
εξζλιξθ 

Άμεςθ Εργαςία 

Μεταβλθτά Γενικά 
Βιομθχανικά Ζξοδα 
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αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ (ΓΒΔ), δειαδή θαη ησλ 

κεηαβιεηψλ θαη ησλ ζηαζεξψλ. 

 

Ζ κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξάμε είλαη ε απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε, 

θαζψο ε κεηαβιεηή θνζηνιφγεζε δελ κπνξεί λα απεηθνλίζεη ην ζχλνιν ηεο 

απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο νχηε γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ αιιά νχηε θαη γηα ζθνπνχο θνξνιφγεζεο. 

Ζ κέζνδνο κεηαβιεηήο θνζηνιφγεζεο κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

ζηαζεξψλ ΓΒΔ, δηακνξθψλεη ηελ έλλνηα ηνπ πεξηζσξίνπ ζπλεηζθνξάο, δειαδή ζην 

πνζφ πνπ ζα πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ηηο πσιήζεηο θαη ην νπνίν ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

θάιπςε ησλ ζηαζεξψλ δαπαλψλ 

Πεξηζψξην πλεηζθνξάο = Έζνδα απφ πσιήζεηο – πλνιηθά κεηαβιεηά  

 

χγθξηζε Απνξξνθεηηθήο θαη κεηαβιεηήο θνζηνιφγεζεο 

Απνξξνθεηηθή Κνζηνιφγεζε Μεηαβιεηή Κνζηνιφγεζε 

Πσιήζεηο 100.000 Πσιήζεηο 100.000 

Μείνλ θφζηνο 

πσιεζέλησλ 

60.000 Μείνλ κεηαβιεηφ 

θφζηνο 

50.000 

Μηθηφ θέξδνο 40.000 Πεξηζψξην 

ζπλεηζθνξάο 

50.000 

Κόςτοσ παραγωγισ 

Άμεςα Υλικά 

Ραραγωγι ςε 
εξζλιξθ 

Άμεςθ Εργαςία 

Γενικά Βιομθχανικά 
Ζξοδα (Μεταβλθτά 

και Στακερά) 
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Μείνλ ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο 

20.000 Μείνλ ζηαζεξφο 

θφζηνο 

30.000 

Κέξδνο 20.000 Κέξδνο 20.000 

Σν θφζηνο αθνξά ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ή δξαζηεξηφηεηεο. Σν αληηθείκελν κε 

βάζε ην νπνίν ζπγθεληξψλεηαη ε πιεξνθφξεζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο 

νλνκάδεηαη θνξέαο θφζηνπο. Παξαδείγκαηα θνξέσλ  θφζηνπο εθηφο απφ ηα πξντφληα. 

είλαη ηκήκαηα ηεο νληφηεηαο, θάζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, νκάδεο πξντφλησλ, 

ιεηηνπξγίεο, ηνκείο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.  

Σν θφζηνο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θφζηνπο δηαθξίλεηαη ζηηο αθφινπζεο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

 

Αλάινγα κε ην θξηηήξην ηνπ πξννξηζκνχ ην θφζηνο δηαθξίλεηαη ζην θφζηνο θαηά 

ιεηηνπξγία, θαηά πεδίν επζχλεο, θαηά πξντφλ ή ππεξεζία θιπ. 

Σν θφζηνο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ελζσκάησζήο ηνπ δηαθξίλεηαη ζε άκεζν θαη 

έκκεζν.  

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ  

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων  

Ραροχζσ τρίτων  

Φόροι και τζλθ  

Διάφορα ζξοδα  

Τόκοι και ςυναφι ζξοδα  

Αποςβζςεισ παγίων  

Ρροβλζψεισ εκμετάλλευςθσ  

Αποκζματα   
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Άκεζν θφζηνο είλαη ην θφζηνο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην πξντφλ ή ζε ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία απεπζείαο, εμ ρσξίο λα απαηηείηαη ππνινγηζκφο ή θαηαλνκή επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ θφζηνπο. Αληίζεηα, έκκεζν θφζηνο είλαη ην θφζηνο ην νπνίν αθνξά δχν ή 

πεξηζζφηεξα πξντφληα ή ιεηηνπξγίεο θαη πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζπγθεθξηκέλα 

κεζνδνινγία γηα λα θαηαλεκεζεί. 

Σν θφζηνο αλάινγα κε ηε ρξνληθή ζηηγκή ππνινγηζκνχ ηνπ δηαρσξίδεηαη ζε 

πξνυπνινγηζηηθφ, ζε πξφηππν θφζηνο θαη ζε απνινγηζηηθφ θφζηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο είλαη ην θφζηνο ην νπνίν ππνινγίδεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ιακβάλνληαο ππφςε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο 

ή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο. Ζ κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο 

ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο, πνπ είλαη ην θφζηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ή παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζεσξείηαη φηη πξνζνκνηάδεη 

ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο. Σέινο, απνινγηζηηθφ θφζηνο είλαη ην θφζηνο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ή πξντφλ.  

Σέινο ην θφζηνο δηαθξίλεηαη ζε ζηαζεξφ, κεηαβιεηφ ή νξηαθφ, αλάινγα κε ην πψο 

απηφ κεηαβάιιεηαη θαηά ηε κεηαβνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

ζηαζεξφ θφζηνο δελ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηνλ φγθν παξαγσγήο, ην κεηαβιεηφ 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην επίπεδν ιεηηνπξγίαο ελψ ην νξηαθφ θφζηνο αθνξά ην 

επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαγσγή κηαο αθφκα κνλάδαο πξντφληνο. 

 

 

Κόςτοσ 

Άμεςο Ζμμεςο 
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Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο θαη ηελ 

έλλνηα ηνπ εμφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έμνδν είλαη ην θφζηνο πνπ εθπλέεη ή πνπ 

εμαθαλίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα εηζξεχζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ινγηζηηθή ρξήζε ζηελ νληφηεηα θαη επηβαξχλεη ηα έζνδα ηεο ρξήζεο, 

δηακνξθψλνληαο κέζα απφ ηελ αξρή ζπζρέηηζεο εζφδσλ θαη εμφδσλ, ην απνηέιεζκα 

ηεο ρξήζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ην έμνδν έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

  πξνέξρεηαη απφ θφζηνο πνπ εθπλέεη ή πνπ εμαθαλίδεηαη (π.ρ. απφ άκεζα 

πιηθά ζπλνιηθήο αμίαο € 20.000, αλαιψζεθαλ πιηθά αμίαο € 5.000. Σν έμνδν 

είλαη ην πνζφ απηφ). 

  ζπλεπάγεηαη αθελφο ηε κείσζε ηεο Καζαξήο Θέζεο θαη αθεηέξνπ ηε κείσζε 

ηνπ Δλεξγεηηθνχ (π.ρ., κείσζε ηακείνπ, θιπ.) ή ηελ αχμεζε ηνπ Παζεηηθνχ 

(π.ρ., αχμεζε ακνηβψλ πιεξσηέσλ). 

  έρεη πξνυπάξμεη, έζησ θαη γηα  κηα ζηηγκή σο θφζηνο, ελψ δελ ζπκβαίλεη ην 

αληίζεην. 

Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο, φπσο είλαη ήδε γλσζηφ, πξνθχπηεη απφ ηε ζπζρέηηζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ. Χο έζνδν ζεσξείηαη θάζε αχμεζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κηαο νληφηεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ρξήζεο θαη κπνξεί λα απνθηήζεθε είηε άκεζα κέζσ θάπνηαο 

ζπλαιιαγήο ή έκκεζα κέζσ πρ ηεο ηδηνπαξαγσγήο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην έζνδν έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
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 ζπλεπάγεηαη αθελφο ηελ αχμεζε ηεο Καζαξήο Θέζεο θαη αθεηέξνπ ηελ 

αχμεζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ (π.ρ., αχμεζε ηακείνπ, θιπ.) ή ηε κείσζε ηνπ 

Παζεηηθνχ (π.ρ. κείσζε πξνθαηαβνιψλ πειαηψλ, θ.α.).  

Ζ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο γηα θάζε πξντφλ ή 

ιεηηνπξγία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο θαη ζε απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο, νη νπνίεο ζα επλνήζνπλ ηελ παξνχζα 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζία αιιά θαη ζα δηακνξθψζνπλ έλα κειινληηθφ απνδνηηθφ 

ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο.  

1.7.2. Μέζνδνη Κνζηνιφγεζεο 

 

Αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή πξνζθέξνληαη αιιά θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνινπζεί ε θάζε νληφηεηα, αλαπηχζζνληαη 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα Κνζηνιφγεζεο. Σα δχν θπξηφηεξα ζπζηήκαηα θνζηνιφγζεο 

ε είλαη ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο καδηθήο παξαγσγήο ή χζηεκα θαηά θάζε 

θνζηνιφγεζεο (Process Costing System) θαη ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο 

εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο ή ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο θαηά έξγν ή παξαγγειία (Job 

Order Costing System). Έλα ηξίην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο είλαη ε θνζηνιφγεζε θαηά 

ιεηηνπξγία θαη πξντφλ πνπ ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δχν αλσηέξσ 

ζπζηεκάησλ. 

 

 

Σν ζχζηεκα θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο εθαξκφδεηαη θπξίσο απφ νληφηεηεο πνπ 

παξάγνπλ πξντφληα κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζπλερή θαη καδηθή παξαγσγή. 

Παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ επηιέγνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θνζηνιφγεζεο 

Συςτιματα 
Κοςτολόγθςθσ 

Κατά φάςθ 
κοςτολόγθςθ 

Κατά λειτουργία 
και προϊόν 

κοςτολόγθςθ Κατά ζργο 
κοςτολόγθςθ 
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είλαη βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, απηνθηλήησλ θιπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην θφζηνο 

ππνινγίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο αλά παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

αλά κνλάδα κέηξεζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

Ηδηαηηεξφηεηα ζηνλ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ βξίζθνληαη 

φιεο νη κνλάδεο πνπ παξάγνληαη ζην ίδην ζηάδην νινθιήξσζήο ηνπο ζηηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θαηά ην ρξνληθφ απηφ 

ζεκείν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο, θάπνηεο κνλάδεο είλαη εκηηειείο ή βξίζθνληαη 

θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ παξαγσγηθήο νινθιήξσζεο θαη έρνπλ απνξξνθήζεη 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θφζηνπο.  Γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχζζνληαη θαηάιιειεο 

κεζνδνινγίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ φιεο ηεο παξαγσγήο ζε πνζνζηφ νινθιεξσκέλσλ 

κνλάδσλ, κε ηελ έλλνηα ηεο ηζνδχλακεο κνλάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ππνινγίδεηαη 

ην θφζηνο αλά ηζνδχλακε κνλάδα ή γηα ην ζχλνιφ ηνπο, πνπ πεξηιακβάλεη πιήξσο 

αιιά θαη κεξηθψο νινθιεξσκέλεο κνλάδεο, αξθεί λα είλαη εθηθηφ ηερληθά λα 

πξνζδηνξηζζεί ν βαζκφο νινθιήξσζεο θάζε κνλάδαο.  

Παξάδεηγκα 

Ζ επηρείξεζε «ΣΡΟΦΖ» παξάγεη βηνινγηθά δεκεηξηαθά. Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάκημε δεκεηξηαθψλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηέινο ηε ζπζθεπαζία ηνπ ζε ηειηθφ πξντφλ. Γίλνληαη ηα αθφινπζα 

δεδνκέλα γηα ηνλ κήλα Ηνχλην: 

Θμικατεργαςμζνα Ρροϊόντα - Αρχικό Απόκεμα    

Μονάδεσ (κιλά)   30 

Ροςοςτό ολοκλιρωςθσ ωσ προσ τα άμεςα υλικά   80% 

Ροςοςτό ολοκλιρωςθσ ωσ προσ το κόςτοσ μετατροπισ   50% 

Κόςτοσ αρχικοφ αποκζματοσ (€)    

Άμεςα Υλικά   15.000 

Κόςτοσ μετατροπισ   8.000 

οι φυςικϊν μονάδων (κιλά)    

Μονάδεσ που ειςιλκαν ςτθν παραγωγι   50 

Μονάδεσ που ολοκλθρϊκθκαν και εξιλκαν   100 

Κόςτοσ που προςτζκθκε ςτθν παραγωγι κατά τθ διάρκεια του μινα 
(€)    

Άμεςα υλικά   40.000 

Κόςτοσ μετατροπισ   20.000 

Θμικατεργαςμζνα προϊόντα - Τελικό απόκεμα    

Ροςοςτό ολοκλιρωςθσ ωσ προσ τα άμεςα υλικά  80%  70% 

Ροςοςτό ολοκλιρωςθσ ωσ προσ το κόςτοσ μετατροπισ  20% 30% 
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Εεηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ Όξνπ λα πξνζδηνξίζεηε:  

1. Σηο ηζνδχλακεο κνλάδεο πνπ παξήρζεζαλ σο πξνο ηα άκεζα πιηθά θαη ην θφζηνο 

κεηαηξνπήο.  

2. Σν θφζηνο αλά ηζνδχλακε κνλάδα σο πξνο ηα άκεζα πιηθά θαη ην θφζηνο 

κεηαηξνπήο.  

3. Σν θφζηνο ησλ νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ πνπ νινθιεξψζεθαλ.  

4. Σν θφζηνο ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ κνλάδσλ ζην ηειηθφ απφζεκα. 

Φυςικι Ροι Μονάδων    
  Αρχικό απόκεμα θμικατεργαςμζνων  100 
  Ειςερχόμενεσ μονάδεσ  150 
  Σφνολο  250 
  Εξερχόμενεσ μονάδεσ  200 
  Τελικό απόκεμα θμικατεργαςμζνων  50 
  φνολο   250 
  

    Ιςοδφναμεσ Μονάδεσ      
   Άμεςα Τλικά   Κόςτοσ Μετατροπισ 
 Εξερχόμενεσ   200 200 
 Τελικό απόκεμα θμικατεργαςμζνων   70 30 
 φνολο   270 230 
 

    υνολικό Κόςτοσ        

  Άμεςα Τλικά   Κόςτοσ Μετατροπισ φνολο 

Αρχικοφ αποκζματοσ                15.000                                  8.000                 23.000    

Κόςτοσ παραγωγισ περιόδου                40.000                               20.000                 60.000    

φνολο                 55.000                               28.000                 83.000    

    Κόςτοσ ανά Ιςοδφναμθ Μονάδα        

  Άμεςα Τλικά   Κόςτοσ Μετατροπισ φνολο 

Συνολικό κόςτοσ                 55.000                               28.000                 83.000    

Ιςοδφναμεσ μονάδεσ                      270                                     230      

Κόςτοσ ανά ιςοδφναμθ μονάδα                     204                                     122                      325    

    Ζκκεςθ Κόςτουσ Παραγωγισ        

  
 Ιςοδφναμεσ 

Μονάδεσ  
 Κόςτοσ ανά 
ιςοδφναμθ μονάδα  

 υνολικό 
κόςτοσ  

Ολοκλθρωμζνεσ                      200                                     325                 65.089    

Τελικό απόκεμα θμικατεργαςμζνων        

                        70                                     204                 14.259    

                        30                                     122                   3.652    

φνολο                   83.000    
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Σν ζχζηεκα ηεο θνζηνιφγεζεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο (Job order costing), 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο ελφο πξντφληνο, κηαο 

ππεξεζίαο ή κηαο ιεηηνπξγίαο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ απηφ ην 

ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο είλαη νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη νη εηαηξείεο παξνρήο 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαηαζθεπαζηηθέο θιπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπγθεληξψλνληαη 

φια ηα θχιια θφζηνπο, δειαδή  ηεο αλαθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα ζηνηρεία 

θφζηνπο ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη κε απζηεξά ζπζηήκαηα θαη λα 

ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά θαη νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο.  

Σν ηξίην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ην νπνίν ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλσηέξσ 

δχν ζπζηεκάησλ, είλαη ην ζχζηεκα θαηά ιεηηνπξγία θαη πξντφλ θνζηνιφγεζεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ παξάγνληαη πξντφληα πνπ ελψ έρνπλ αθξηβψο ην 

ίδην θφζηνο κεηαηξνπήο, δηαθέξνπλ ζηηο πξψηεο χιεο, ή πξντφληα φπνπ ελψ πξψηεο 

χιεο θαη δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη ίδηα, πξηλ ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε.   

Σέινο, ε κέζνδνο θνζηνιφγεζεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα θαη κε ην είδνο ηεο 

επηρείξεζεο. Δλδεηθηηθέο ηέηνηεο κεζνδνινγίεο είλαη ε θνζηνιφγεζεο εξγαζίαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην θφζηνο κηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο (δαπάλεο), ε θνζηνιφγεζε 

ζπκβνιαίνπ ε νπνία δηαθέξεη απφ ην θφζηνο εξγαζίαο θαζψο κπνξεί λα αθνξά κηα 

ζπγθεθξηκέλε επξχηεξε πεξίνδν, ε κνλαδηαία θνζηνιφγεζε, ε νπνία κπνξεί λα αγνξά 

κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα πξντφληνο, ε θνζηνιφγεζε παξηίδαο ε νπνία κπνξεί 

λα θνξά κηα παξηίδα πξντφλησλ, ε θνζηνιφγεζε δηεξγαζηψλ, ε θνζηνιφγεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ θιπ. 

 

1.7.3. Άκεζν, έκκεζν θφζηνο 

 

Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ άκεζνπ θφζηνπο θαη ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο είλαη 

φηη κφλν ην άκεζν θφζηνο κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί απεπζείαο κε ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα ή ιεηηνπξγίεο. Ζ δηάθξηζε απηή  ηνπ θφζηνπο ζε άκεζν θαη έκκεζν αθνξά 
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ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη δαπάλεο δηνίθεζεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο νληφηεηαο. Δπεηδή ην άκεζν θφζηνο 

εληνπίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη επαθξηβψο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ελψ ην έκκεζν θφζηνο 

κπνξεί λα κελ εληνπηζηεί εμνινθιήξνπ ή λα κελ θαηαλεκεζεί θαη λα ππνινγηζζεί 

νξζά γηα έλα πξντφλ ή δξαζηεξηφηεηα, είλαη θαζνξηζηηθφ λα γίλεηαη ζαθήο ε δηάθξηζε 

ησλ δχν απηψλ βαζηθψλ κνξθψλ θφζηνπο. Ζ δηάθξηζε έρεη αθφκε πην ηδηαίηεξν ξφιν 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ιεθζεί ππφςε ην έκκεζν θφζηνο αιιά σο γεληθφ έμνδν δελ 

θαηαλεκεζεί ή θαηαλεκεζεί κε κεζνδνινγία πνπ δελ απνδίδεη απφιπηα ηελ 

επηβάξπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή ιεηηνπξγίαο. 

Σν άκεζν θφζηνο ζπλήζσο είλαη έλα κεηαβιεηφ θφζηνο, ελψ ην έκκεζν θφζηνο είλαη 

πην πηζαλφ λα είλαη ζηαζεξφ. Ζ πξψηε απηή κνξθή ηνπ άκεζνπ θφζηνπο, ζα πξέπεη 

πάληα λα ππνινγίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνζηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί 

ππφςε θαη θαηά ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη λα κελ πξνθχςεη πξνζδηνξηζκφο ηηκήο 

δεκηνγφλνο γηα ηελ νληφηεηα, εθφζνλ δελ θαιχπηεη θαη’ειάρηζηνλ ην άκεζν θφζηνο 

παξαγσγήο. Με ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ηελ θαηαλνκή θαη ηνπ 

έκκεζνπ θφζηνπο, ζα πξέπεη θαη απηφ λα ιάβεη ην ξφιν ηνπ ζηελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή, δηακνξθψλνληαο έηζη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ηελ ζπλνιηθή ηηκή πνπ ζα 

έρεη ζπκπεξηιάβεη φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θφζηνπο θαη ην πεξηζψξην θέξδνπο. 

Έζησ γηα παξάδεηγκα, κηα απηνθηλεηνβηνκεραλία πνπ θαηαζθεπάδεη απηνθίλεηα. Ο 

ράιπβαο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο απηνθηλήηνπ 

ζεσξνχληαη άκεζν θφζηνο. Αληίζεηα, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο ζεσξείηαη έκκεζν θφζηνο γηαηί ελψ κπνξεί λα απνδνζεί ζε ζπγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε, δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί άκεζα κε κηα ζπγθεθξηκέλε κνλάδα πξντφληνο 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη έκκεζε θαη πξέπεη λα θαηαλεκεζεί θαηαιιήισο. Σν 

έκκεζν θφζηνο ζπλήζσο έρεη πνιχ κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ελφο πξντφληνο ππεξεζίαο ή ιεηηνπξγίαο. 

Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο άκεζνπ θφζηνπο είλαη ε άκεζε εξγαζία θαη ηα άκεζα πιηθά 

ελψ ζην έκκεζν θφζηνο πεξηιακβάλνληαη ζπλήζσο νη απνζβέζεηο, κηζζνδνζία 

επνπηείαο, αζθάιηζηξα θιπ. Άιιεο κνξθέο άκεζνπ θφζηνπο ζα κπνξνχζε λα είλαη νη 

πξνκήζεηεο θαηαζθεπήο, ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ θιπ. Ζ άκεζε εξγαζία ζα 

κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηα εκεξνκίζζηα, ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ή ηπρφλ 

άιιεο παξνρέο. Άκεζα πιηθά ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ηα βαζηθά πιηθά πνπ 
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ελζσκαηψλνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ θαη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ πάλσ ζε απηφ θαη ηα 

νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. Σν ζχλνιν ηεο άκεζεο εξγαζίαο θαη ησλ 

άκεζσλ πιηθψλ δηακνξθψλνπλ ην άκεζν ή αξρηθφ θφζηνο. 

 

Σν άκεζν θφζηνο παξφηη φπσο αλαθέξζεθε είλαη ζπλήζσο κεηαβιεηφ ζα κπνξνχζε 

λα πεξηιακβάλεη θαη κνξθέο ζηαζεξψλ εμφδσλ φπσο ηα ελνίθηα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ 

ην ελνίθην αθνξά  κφλν ηελ εξγνζηαζηαθή κνλάδα ζα κπνξνχζε ζπλνιηθά λα 

ζεσξεζεί έλα άκεζν θφζηνο παξαγσγήο. πλήζσο, φκσο ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε 

αθνξά έλα Γεληθφ Βηνκεραληθφ Έμνδν, ην νπνίν θαηαλέκεηαη αλάινγα κε ηε ρξήζε 

ηνπ ρψξνπ πνπ αθνξά. 

Σν ηειηθφ πξντφλ κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κπνξεί λα είλαη πξψηε χιε γηα άιιε 

νηθνλνκηθή κνλάδα.  

Σν έκκεζν θφζηνο αθνξά θπξίσο ην θφζηνο ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ 

(ΓΒΔ) δειαδή ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ νη νπνίεο δελ γίλνληαη γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνξέα θφζηνπο αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ θφζηνπο. Σα Γ.Β.Δ. 

κπνξεί λα είλαη ζηαζεξά, φπσο νη απνζβέζεηο, ηα ελνίθηα θιπ, ή κεηαβιεηά φπσο ε 

έκκεζε εξγαζία ή κηθηά φπσο πρ ειεθηξηζκφο ή ηειεπηθνηλσλίεο.  

  

• Άμεςθ 
Εργαςία 

  

• Άμεςα 
Υλικά 

  

• Άμεςο 
κόςτοσ 



                                                                                  297 

 

 

Σν ζχλνιν ηεο άκεζεο εξγαζία θαη ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ απνηειεί ην 

Κφζηνο Μεηαηξνπήο ησλ άκεζσλ πιηθψλ. 

 

1.7.4. Βηβιίν πξνδηαγξαθψλ 

 

Ζ νληφηεηα ηεξεί δηαθξηηφ βηβιίν πξνδηαγξαθψλ αλά κεξίδα ή είδνο πξντφληνο, 

θαηαγξάθνληαο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κε 

ιεπηνκεξή αλαθνξά ζην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ πξψησλ πιψλ γηα 

Άμεςθ Εργαςία 
Γενικά 

ΒιομθχανικάϋΕξοδα 
Κόςτοσ 

Μετατροπισ 
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ηελ παξαγσγή θαζψο επίζεο θαη ηελ θχξα πνπ ππνινγίδεηαη λα πξνθχςεη. Δηδηθά γηα 

εηδηθεπκέλα πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαηά παξαγγειία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη 

πιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο θαζψο θαη ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ καδί 

κε θάζε άιιε ηερληθή ιεπηνκέξεηα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν 

πξνδηαγξαθψλ. ην ίδην βηβιίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά φινη νη 

βαζηθνί θαλφλεο θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε νληφηεηα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

γεληθψλ εμφδσλ.  

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ, εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλα ηερληθά 

δεδνκέλα, γηα θάζε κνλάδα πξντφληνο ή θάζε ιεηηνπξγία ηελ απαηηνχκελε ζεσξεηηθά 

πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Όηαλ νη 

πξνδηαγξαθέο κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζα 

πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ νη αληίζηνηρεο κεξίδεο κε ηελ κεηαβνιή απηή πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε λέαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε 

παξαθνινχζεζε αιιά θαη ν έιεγρνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν πξνδηαγξαθψ θαη ε ρξνλνινγία έλαξμεο ηεο παξαγσγήο 

ηνπ πξντφληνο κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ. Πξηλ ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ βηβιίνπ πξνδηαγξαθψλ ζα πξέπεη εθηφο απφ ηηο 

αξρηθέο κειέηεο θαη εθηηκήζεηο λα δηελεξγεζεί θαη κία δνθηκαζηηθή παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζεί ζηελ πξάμε ην ζχλνιν ησλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη λα πξνζεγγίδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή. 

 

Αληίζηνηρα ζην βηβιίν παξαγσγήο θνζηνινγίνπ θαηαρσξνχληαη θαηά ην θιείζηκν ηεο 

ρξήζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα νη πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ πνπ αλαιψζεθαλ 

γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, πξνζδηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ην 

θφζηνο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο.  

Παιαηφηεξα ή ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο Οκάδαο 9 ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ παξείρε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη 

απφ ην βηβιίν πξνδηαγξαθψλ κέζα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ θηλνχληαλ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ππήξρε ιφγνο 

χπαξμεο ηνπ βηβιίνπ πξνδηαγξαθψλ. 
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1.7.5. πζηαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο κηαο ππεξεζίαο ή εηνίκνπ πξντφληνο. 

 

Κατά αντιςτοιχία τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ που παρζχεται μζςα από τισ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, παρζχεται και θ πλθροφόρθςθσ του κόςτουσ μζςα από 

τθ διαδικαςία τθσ κοςτολόγθςθσ.  Με τον ορκό προςδιοριςμό του κόςτουσ παραγωγισ θ 

διοίκθςθ και οι κατάλλθλεσ υποςτθρικτικζσ μονάδεσ μίασ οντότθτασ τθσ επιτρζπουν να 

διαμορφϊςει και τθν κατάλλθλθ τιμολογιακι πολιτικι. Το ςυνολικό κόςτοσ παραγωγισ, 

όπωσ αναφζρκθκε ανωτζρω, περιλαμβάνει το κόςτοσ τθσ άμεςθσ εργαςίασ, των άμεςων 

υλικϊν και των Γενικϊν Βιομθχανικϊν Εξόδων (ΓΒΕ) ι αλλιϊσ το Κόςτοσ Μετατροπισ 

(άμεςθ εργαςία και ΓΒΕ) πλζον το κόςτοσ των πρϊτων υλϊν. Βαςικόσ είναι ο ρόλοσ ςτο 

ςυνολικό κόςτοσ παραγωγισ του ζμμεςου κόςτουσ τόςο των ζμμεςων υλικϊν και τθσ 

ζμμεςθσ εργαςίασ, όςο και λοιπϊν άλλων εξόδων.  

Οι πρϊτεσ φλεσ κατά τθν εξαγωγι τουσ και αξιοποίθςι τουσ κατά τθν παραγωγικι 

διαδικαςία, εμπλουτίηονται με άλλεσ μορφζσ ζμμεςων υλικϊν και ςυνεχίηουν μζχρι τθν 

ολοκλιρωςι τουσ ςε τελικό προϊόν μζςα από διάφορα ςτάδια ςτα οποία εμπλζκεται θ 

άμεςθ και ζμμεςθ εργαςία. 

 

Σε αυτό το ςτάδιο, τα ολοκλθρωμζνα προϊόντα μεταφζρονται ςτα τελικά αποκζματα 

ετοίμων προϊόντων. Πταν το προϊόν πωλείται, το κόςτοσ μετακινείται από το κόςτοσ 

παραχκζντων ςτο κόςτοσ πωλθκζντων. 
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Ραρακολουκϊντασ τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ςε ζνα μεγάλο ζργο για 

παράδειγμα, ςτο οποίο ζνασ εργολάβοσ χτίηει ζνα ςπίτι για ζναν πελάτθ, παρακολουκοφμε 

τα εξισ: Το ςφςτθμα κοςτολόγθςθσ κα παρακολουκεί άμεςα υλικά, όπωσ μπετό, και άμεςθ 

εργαςία, όπωσ οι μιςκοί που καταβάλλονται ςτουσ οικοδόμουσ που καταςκευάηουν το 

ςπίτι. Μαηί με αυτά τα άμεςα υλικά και τθν εργαςία, το ζργο κα επιφζρει γενικά ζξοδα 

καταςκευισ, όπωσ ζμμεςα υλικά, ζμμεςθ εργαςία και άλλα διάφορα γενικά ζξοδα. 

Δείγματα αυτϊν των δαπανϊν περιλαμβάνουν ζμμεςα υλικά, όπωσ καρφιά, ζμμεςθ 

εργαςία, όπωσ ο μιςκόσ του επιβλζποντοσ, με τθν υπόκεςθ ότι ο επιβλζπων επιβλζπει 

πολλά ζργα ταυτόχρονα, και διάφορα γενικά ζξοδα, όπωσ θ απόςβεςθ του εξοπλιςμοφ που 

χρθςιμοποιείται ςτο καταςκευαςτικό ζργο. 

 

Κακϊσ τα άμεςα υλικά, θ άμεςθ εργαςία και τα γενικά ζξοδα ειςάγονται ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία, γίνονται μζροσ του κόςτουσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Με τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ καταςκευισ όλο το ςυςςωρευμζνο κόςτοσ απεικονίηει το κόςτοσ παραγωγισ ενϊ όταν 

το ςπίτι πωλείται, μετατρζπεται ςε κόςτοσ πωλθκζντων.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τόςο οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ όςο και οι διαφοροποιιςεισ ςτθ δομι 

λειτουργίασ των διαφόρων οντοτιτων μπορεί να οδθγιςουν και ςε περιτπϊςεισ που δεν 

υπάρχει για παράδειγμα άμεςο κόςτοσ εργαςίασ (αυτοματοποιθμζνεσ γραμμζσ παραγωγισ) 

ι δεν υπάρχουν άμεςα υλικά (παροχι υπθρεςιϊν).  

 

Κόςτοσ 
θμικατεργαςμζνων 

ςτθν αρχι 
(παραγωγι ςε 

εξζλιξθ)  

υν: Κόςτοσ 
Παραγωγισ 

Μείον: Κόςτοσ 
θμικατεργαςμζνων 

αποκεμάτων 
τζλουσ περιόδου  

= Κόςτοσ 
Παραχκζντων 

Ζτοιμων Προϊόντων 
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1.7.6. Καηαλνκή θαη θξηηήξηα θαηαλνκήο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί φζν ην δπλαηφλ πην αληηθεηκεληθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ελφο πξντφληνο ή κηαο ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζσζηά θαη δίθαηα ην 

έκκεζν θφζηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη ε αλσηέξσ θαηαλνκή είλαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί θαη λα έρεη δηαρσξηζηεί, κε βάζε ηα αλσηέξσ, ην άκεζν θαη ην 

έκκεζν θφζηνο. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ην θφζηνο ζε θάζε ζηάδην θαηαγξάθεηαη 

ζσζηά θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαινγίδεηαη πξνζεθηηθά ζηελ θαηάιιειε νκάδα δαπαλψλ. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαλνκήο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο είλαη λα 

θαηαλεκεζεί απηφ ζηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ζε αλαινγίεο εχινγα ζπλεπείο κε ηε θχζε 

θαη ηελ έθηαζε ρξήζεο ησλ πφξσλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα απνδεθηή κέζνδν. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε θαηαλνκή ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο είλαη πξνθαλήο θαη κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί απεπζείαο κε βάζε ην πξντφλ ή  ηε ιεηηνπξγία πνπ αθνξά. Δάλ 

φκσο ην θφζηνο πεξηιακβάλεη γεληθφηεξα ζηνηρεία, ζα πξέπεη πηζαλφλ λα πξνεγεζεί 

κία κειέηε αλάιπζεο θφζηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα δίθαηε θαηαλνκή ηνπ 

θφζηνπο. Μηα ηέηνηα κειέηε ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε, λα 

θαηαλέκεη ην θφζηνο ζηνπο ζρεηηθνχο θνξείο θφζηνπο θαη λα ειέγρεηαη πεξηνδηθά 

ψζηε λα ελζσκαηψλεη ηπρφλ δηαξζξσηηθέο ή ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο. 

Απηή ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο κπνξεί λα παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

εθαξκφδνληαο θξηηήξηα θαηαινγηζκνχ πνπ αληαπνθξίλνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα ηεο θάζε 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θάζε νληφηεηαο, ζπλδπάδνληαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα.  

Έλα απφ ηα γεληθά θξηηήξηα πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο 

είλαη εάλ ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη είλαη νκνηφκνξθα. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

πνζφηεηα ζα απνηειέζεηο βαζηθφ θξηηήξην θαηακεξηζκνχ. Δάλ αληίζεηα παξάγνληαη 

πνιιά δηαθνξεηηθά πξντφληα, ηφηε ζα πξέπεη λα ππνινγηζζνχλ νη αληίζηνηρεο 

ηζνδχλακεο κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν θαηακεξηζκφο. Με ηε κέζνδν 

απηή φιεο νη πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ κεηαηξέπνληαη ζε 

ηζνδχλακεο κνλάδεο παξαγσγήο. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ ηα νπνία αθνξά ην έκκεζν θφζηνο, παξάγνληαη 
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απφ αλνκνηφκνξθα ζηάδηα θαηεξγαζίαο, σο βαζηθφ θξηηήξην θαηαινγηζκνχ, 

ιακβάλεηαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ (κεραλνψξεο), εθφζνλ ε θαηεξγαζία 

γίλεηαη κε πεξηζζφηεξα κεραλήκαηα. ε άιιεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα 

παξαγφκελα πξντφληα δηαθέξνπλ σο πξνο δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά, ν θαηακεξηζκφο 

ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ φπσο ην βάξνο, ην εκβαδφλ, ν φγθνο ή θαη ε αμία ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο.  

Καηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο επηκεξηζκφο ηνπ έκκεζνπ 

θφζηνπο, δειαδή κηα δηαδηθαζία  θαηαλνκήο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζηα θέληξα 

θφζηνπο ζηα νπνία έρεη δηαρσξηζηεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηα νπνία κπνξεί λα 

είλαη θχξηα ή βνεζεηηθά. Ο επηκεξηζκφο κπνξεί λα είλαη: 

ηελ πεξίπησζε ηνπ έκκεζνπ επηκεξηζκνχ απαηηείηαη ε ρξήζε εληφο ζπληειεζηή 

επηκεξηζκνχ (π.ρ. ηεηξαγσληθά κέηξα επηθάλεηαο, kwh θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θ.α.). Τπάξρνπλ κάιηζηα θαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν αξρηθφο 

επηκεξηζκφο, αθνινπζείηαη απφ επαλεπηκεξηζκφ, δειαδή ην έκκεζν θφζηνο 

θαηαλέκεηαη απφ ηα βνεζεηηθά θέληξα θφζηνπο ζηα νπνία έρεη ήδε θαηαλεκεζεί ζηα 

θχξηα θέληξα θφζηνπο θαη ζηα ηειηθά πξντφληα. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα 

ζπλαληήζνπκε ηνλ άκεζν θαη έκκεζν επαλεπηκεξηζκφ κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπληειεζηή. 

Οη βαζηθέο κέζνδνη επαλεπηκεξηζκνχ είλαη ε άκεζε, ε βαζκηδσηή θαη ε αιγεβξηθή: 

Άμεςοσ 

•Είναι ο επιμεριςμόσ που 
λαμβάνει χϊρα όταν το ζμμεςο 
κόςτοσ ςχετίηεται άμεςα με 
ςυγκεκριμζνο κζντρο κόςτουσ 
(π.χ. ενοίκιο μθχανιματοσ που 
χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά 
ςτθ ςυςκευαςία). 

 

 Ζμμεςοσ  

• Είναι ο επιμεριςμόσ ο οποίοσ 
λαμβάνει χϊρα όταν το 
ζμμεςο κόςτοσ αφορά 
περιςςότερα από ζνα κζντρα 
κόςτουσ (π.χ. ενοίκιο του 
κτιρίου του εργοςταςίου που 
αφορά όλα τα κζντρα 
κόςτουσ). 
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χκθσλα κε ηελ απινχζηεξε κέζνδν, δειαδή ηελ άκεζε κέζνδν επαλεπηκεξηζκνχ, ην 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο ησλ βνεζεηηθψλ θέληξσλ θφζηνπο θαηαλέκεηαη 

απεπζείαο ζηα θχξηα θέληξα θφζηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή επηηπγράλεηαη κία 

θαηαλνκή ρσξίο φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηπρφλ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

βνεζεηηθψλ θέληξσλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε αδπλακία απηή ηεο άκεζεο κεζφδνπ , ζηελ 

βαζκηδσηή κέζνδν, αξρηθά επαλεπηκεξίδεηαη ην πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο ηνπ 

βνεζεηηθνχ θέληξνπ πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε πεξηζζφηεξα άιια βνεζεηηθά 

θέληξα θφζηνπο αιιά θαη ζηα θχξηα θέληξα θφζηνπο. ην επφκελν ζηάδην ην έκκεζν 

θφζηνο φπσο έρεη δηακνξθσζεί πιένλ ζηα βνεζεηηθά θέληξα θφζηνπο, 

επαλεπηκεξίδεηαη ζηα επφκελα βνεζεηηθά θαη θχξηα θιπ. κέρξη ηειηθά λα 

ζπγθεληξσζεί ην έκκεζν θφζηνο ζε βνεζεηηθά θέληξα θφζηνπο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίαο κφλν ζε θχξηα θέληξα θφζηνπο, νπφηε  θαη δηελεξγείηαη ε ηειηθά θαηαλνκή. 

ε πην πνιχπινθεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, φηαλ ε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ 

βνεζεηηθψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ βνεζεηηθψλ θαη ησλ θχξησλ θέληξσλ θφζηνπο είλαη 

πνιχπινθε θαη ακθίδξνκε, ηφηε εθαξκφδεηαη ε αιγεβξηθή κέζνδνο ε νπνία 

πξνβιέπεη ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ζπζηεκάησλ εμηζψζεσλ.  

Παξάδεηγκα 

Ζ επηρείξεζε «ΓΔΡΜΑ» αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ππνδεκάησλ. Ζ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία δηαθξίλεηαη ζε ηξία ππνζηεξηθηηθά ηκήκαηα θαη ηξία θχξηα ηκήκαηα 

παξαγσγήο. Σα ππνζηεξηθηηθά ηκήκαηα είλαη ην Σκήκα Απνζήθεο, ην Σκήκα 

πληήξεζεο θαη  ην Σκήκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. Σν Σκήκα Απνζήθεο είλαη ππεχζπλν 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγγειηψλ γηα πιηθά απφ ηα θχξηα ηκήκαηα, ην Σκήκα 

πληήξεζεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ην Σκήκα 
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Πνηνηηθνχ Διέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε θάζε ηκήκα, 

θχξην ή βνεζεηηθφ. Σα θχξηα ηκήκαηα είλαη ην Σκήκα Κνπήο, ην Σκήκα Βαθήο θαη ην 

Σκήκα Ραθήο. Σν Σκήκα Κνπήο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θνπή ησλ δεξκάησλ, ην 

Σκήκα Βαθήο είλαη ππεχζπλν γηα ηε βαθή ηνπο ελψ, ηέινο, ην Σκήκα ξαθήο, ξάβεη ηα 

ππνδήκαηα. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη δηάθνξα δεδνκέλα κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ ηα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

  
Σμιμα 
Αποκικθσ  

Σμιμα 
υντιρθ-
ςθσ 

Σμιμα 
Ποιοτικοφ 
Ελζγχου  

Σμιμα 
Κοπισ 

Σμιμα 
Βαφισ  

Σμιμα 
Ραφισ  φνολο  

Κατανάλωςθ 
Θλεκτρικισ                

Ενζργειασ (χιλ. 
kWh)                  6              10                   4    

         
400    

               
300                 280       1.000    

Λογιςτικι Αξία 
Μθχανολογικοφ 
Εξοπλιςμοφ (χιλ. 
€)              20              60                 20    

         
200    

               
120                    80    

       
500    

Επιφάνεια (τ.μ.)             800            200                 60    
         
400    

               
300                 240       2.000    

Εργαηόμενοι                 8              12                 20    
           
60    

                 
40                    60    

       
200    

Αρικμόσ 
παραγγελιών 
υλικών                -                 -                    -      

      
6.000    

           
2.200              1.800     10.000    

Ώρεσ 
ςυντιρθςθσ 
μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ                -                 -                 320    

      
8.400    

           
4.000            16.000     28.720    

Ώρεσ ποιοτικοφ 
ελζγχου         3.000        3.000                  -      

   
14.000    

         
10.000            10.000     40.000    

Σα πξνυπνινγηζκέλα εηήζηα Γ.Β.Δ. ηνπ ζπλνιηθνχ παξαγσγηθνχ θπθιψκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο έρνπλ σο εμήο: 

Γ.Β.Ε. € 

Ενοίκια   140.000 

Αςφάλιςτρα Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ  350.000 

Μιςκόσ διευκυντι παραγωγισ  160.000 

Θλεκτρικι ενζργεια  240.000 

φνολο   890.000 
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Σέινο,  ν  παξαθάησ  πίλαθαο  παξνπζηάδεη  ην  πξνυπνινγηζκέλν  εηήζην  άκεζν  

θφζηνο  γηα  θάζε ηκήκα. 

Σμιμα  Προχπολογιςμζνο Ετιςιο  

  Άμεςο Κόςτοσ (€)  

Αποκικθσ                                   120.000    

υντιρθςθσ                                    200.000    

Ποιοτικοφ Ελζγχου                                     320.000    

Κοπισ                                1.200.000    

Βαφισ                                    800.000    

Ραφισ                                  600.000    

φνολο                               3.240.000    

Εεηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ν επηκεξηζκφο ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκέλσλ Γ.Β.Δ. 

ηνπ παξαγσγηθνχ θπθιψκαηνο ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα θαη λα ππνινγηζζεί ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηκεκάησλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ν 

επαλεπηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηκεκάησλ ζηα θχξηα παξαγσγηθά 

ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηε βαζκηδσηή κέζνδν θαη λα πξνζδηνξηζζεί ην ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο θάζε θχξηνπ ηκήκαηνο. 

Επιμεριςμόσ 
ΓΒΕ     Αποκικθσ υντιρθςθσ 

Ποιοτικοφ 
Ελζγχου  Κοπισ  Βαφισ  Ραφισ φνολο 

Ενοίκια                

(Β.Ε.: 
Επιφάνεια)       56.000          14.000               4.200    

         
28.000    

         
21.000         16.800    

       
140.000    

Αςφάλιςτρα  
Μθχανολογικοφ 
Εξοπλιςμοφ                

(Β.Ε.: Λ.Α. 
μθχανθμάτων)         14.000          42.000             14.000    

       
140.000    

         
84.000         56.000    

       
350.000    

Μιςκόσ  
διευκυντι  
παραγωγισ                

(Β.Ε. 
εργαηόμενοι)           6.400            9.600             16.000    

         
48.000    

         
32.000         48.000    

       
160.000    

Θλεκτρικι 
ενζργεια                 

(Β.Ε. 
κατανάλωςθ 
Θ.Ε.)         1.440            2.400                   960    

         
96.000    

         
72.000         67.200    

       
240.000    

Άμεςο Κόςτοσ     120.000        200.000           320.000    
   

1.200.000    
       

800.000       600.000    
   

3.240.000    

υνολικό 
Κόςτοσ      197.840       268.000           355.160    

   
1.512.000    

   
1.009.000       788.000    

   
4.130.000    
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Ο επαλεπηκεξηζκφο μεθίλεζε απφ ην Σκήκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαζψο πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο ζηα ππφινηπα ππν‐ ζηεξηθηηθά κε κεγαιχηεξε έληαζε:  Τπνζηήξημε Π.Δ. 

ζηα ππφινηπα ππνζηεξηθηηθά: (3.000+3.000)/40.000 = 15%  Τπνζηήξημε πληήξεζεο 

ζηα ππφινηπα ππνζηεξηθηηθά: 320/16.000 = 2%  Τπνζηήξημε Απνζήθεο ζηα 

ππφινηπα ππνζηεξηθηηθά: 0. Λφγσ βαζκηδσηήο κεζφδνπ, δελ θάλνπκε μαλά θαηαλνκή 

ΓΒΔ απφ ηε πληήξεζε ζηνλ Πνηνηηθφ Έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, ν παξνλνκαζηήο ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε δηακνξθψλεηαη σο 16.000 ‐320 = 15.680 

1.7.7. Απνθιίζεηο πξνυπνινγηζηηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ θφζηνπο 

 

Όπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο είλαη ην θφζηνο ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ιακβάλνληαο ππφςε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζεηαη ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή απφ ηε 

δηνίθεζε, ε εκπεηξία παξειζφλησλ εηψλ θαη ζρεηηθψλ κειεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ δηακφξθσζε ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο, ην νπνίν δηαθέξεη απφ ην πξνυπνινγηζηηθφ, 

σο πξνο ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε βαζηθή ζχγθξηζε θαη νη 

ζρεηηθέο απνθιίζεηο κειεηψληαη κεηαμχ ηνπ πξφηππνπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο.  

Σν πξφηππν θφζηνο είλαη θφζηνο πξνθαζνξηζκέλν, επεηδή πξνζδηνξίδεηαη πξηλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, δηαθέξεη φκσο απφ ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο επεηδή ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζίδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο ππνινγηζκνχο πνπ γίλνληαη έπεηηα 

απφ πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο. Δπίζεο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο 

επηρεηξείηαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο χςνπο ηνπ θφζηνπο, ελψ θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο επηρεηξείηαη ε πξφβιεςε ηνπ χςνπο ηνπ 

θφζηνπο. Σν πξφηππν θφζηνο είλαη ζπγρξφλσο θαη πξαγκαηηθφ, επεηδή ε δπλαηφηεηα 

Επανεπιμεριςμόσ 

Τποςτθρικτικών 

Σμθμάτων  Αποκικθσ   υντιρθςθσ 

Ποιοτικοφ 

Ελζγχου  Κοπισ  Βαφισ Ραφισ φνολο

υνολικό Κόςτοσ 197.840   268.000         355.160   1.512.000   1.009.000   788.000   4.130.000   

Επανεπιμεριςμόσ 

Ποιοτικοφ Ελζγχου 26.637     26.637       -  355.160   124.306       88.790         88.790     -                 

φνολο  224.477   294.637                    -     1.636.306   1.097.790   876.790   4.130.000   

Επανεπιμεριςμόσ 

υντιρθςθσ -             294.637 -                   -     157.841       61.633         75.163     -                 

φνολο 224.477   -                              -     1.794.147   1.159.423   951.953   4.130.000   

Επανεπιμεριςμόσ 

Αποκικθσ 224.477 -  -                              -     134.686       49.385         40.406     -                 

φνολο -             -               -            1.928.833   1.208.808   992.358   4.130.000   
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πξαγκαηνπνηήζεψο ηνπ είλαη πεηξακαηηθά επαιεζεπκέλε θαη κάιηζηα θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, επηπέδνπ εηδηθεπκέλεο 

εξγαζίαο θαη, γεληθά, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

Οη απνθιίζεηο απηέο, νη νπνίεο κειεηψληαη αλά πεγή, κπνξεί λα είλαη επλντθέο φηαλ 

ην πξαγκαηηθφ θφζηνο είλαη κηθξφηεξν απφ ην πξφηππν θφζηνο, ή δπζκελείο φηαλ 

ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν. Οη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα δηακνξθψζνπλ απηέο ηηο 

απνθιίζεηο κπνξεί λα είλαη εμσγελείο, νη νπνίνη δελ  κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ηε 

δηνίθεζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο νληφηεηαο αιιά θαη ελδνγελείο, νη νπνίνη νθείινληαη 

ζε απνθάζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηελ νληφηεηα. Δλδεηθηηθέο 

ηέηνηεο απνθάζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ θαη δηαζθάιηζεο 

θαηάιιεισλ εθπηψζεσλ, ζηελ πνηφηεηα θαη ζηε θζνξά ή απψιεηα ησλ πξψησλ πιψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ,  

Απφθιηζε ζπλνιηθνχ θφζηνπο πξψησλ πιψλ = πξφηππν θφζηνο – πξαγκαηηθφ θφζηνο 

Πξφηππν θφζηνο = πξφηππε ηηκή αγνξάο * πξφηππε πνζφηεηα 

Πξαγκαηηθφ θφζηνο = πξαγκαηηθή ηηκή αγνξάο * πξαγκαηηθή πνζφηεηα  

Καηά ζπλέπεηα ε απφθιηζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πξψησλ πιψλ, κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηελ απφθιηζεο  ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο απφ ηελ πξφηππε ή ε ηεο 

πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο απφ ηελ πξφηππε.  

Αληίζηνηρα κπνξεί λα εληνπίδεηαη απφθιηζε κεηαμχ ηεο πξφηππεο εξγαζίαο θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο. Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζην θφζηνο ησλ απνδνρψλ ηνπο. 

Δθηφο απφ ηηο απνθιίζεηο απηέο πνπ κπνξεί λα εληνπηζζνχλ ζηα άκεζα πιηθά θαη ζηελ 

άκεζε εξγαζία, κε βάζε ηεθκεξησκέλεο κειέηεο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία 

παξειζφλησλ εηψλ ή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο δηακνξθψλεηαη ην πξνυπνινγηζζέλ 

έκκεζν θφζηνο (ΓΒΔ). Όηαλ ην πξαγκαηηθφ έκκεζν θφζηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

πξνυπνινγηζζέλ ηφηε έρνπκε ππνθαηαινγηζκφ, ελψ φηαλ ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ 

έκκεζνπ θφζηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ ην πξνυπνινγηζζέλ ηφηε έρνπκε 

ππεξθαηαινγηζκφ. 
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ε θάζε πεξίπησζε νη απνθιίζεηο ζα πξέπεη λα κειεηψληαη πξνζεθηηθά απφ ηε 

δηνίθεζε θαη αλάινγα θαη κε ην βαζκφ απφθιηζεο λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ αλάγθε εληνπηζκνχ ησλ αδπλακηψλ θαη ηεο επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

κεηαβνιψλ ζηα ζεκεία πνπ εληνπίδνληαη νη πην ζεκαληηθέο απνθιίζεηο. 

 

1.7.8. χληνκε Παξνπζίαζε Φχιινπ Μεξηζκνχ. 

 

Ζ θαηαλνκή πνπ πεξηγξάςακε αλσηέξσ ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ βνεζεηηθψλ 

θέληξσλ θφζηνπο φζν θαη κεηαμχ ησλ βνεζεηηθψλ θαη ησλ θχξησλ θέληξσλ θφζηνπο, 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο νλνκάδνληαη «Φχιια 

Μεξηζκνχ». Σα θχιια κεξηζκνχ απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ θαηαλνκή ησλ εμφδσλ 

θαη’ είδνο αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη εηδηθφηεξε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ησλ 

πιηθψλ.  

Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ζην θχιιν κεξηζκνχ είηε 

απηά απαηηνχλ πεξαηηέξσ θαηαλνκή είηε φρη. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε 

ζπκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ εμφδσλ κε ηα ζχλνιν ησλ εμφδσλ ηεο Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο.  ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα απαηηεζεί ε αλάιπζε νξηζκέλσλ 

εμφδσλ ζε πεξαηηέξσ θαη εηδηθφηεξα θχιια κεξηζκνχ, ηα νπνία ζπγθεληξσηηθά ζα 

πξέπεη λα απνδίδνπλ ηελ εηθφλα ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ.  

Ζ δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ζπκθσλία ηνπ θχιινπ 

κεξηζκνχ μεθηλά κε ηελ παξάζεζε ησλ εμφδσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δηαθξίλνληαη ζε άκεζα 

θαη έκκεζα. ηε ζπλέρεηα ηα άκεζα έμνδα θαηαλέκνληαη απεπζείαο ζηα θέληξα 

θφζηνπο, ελψ ην έκκεζν θφζηνο θαηαλέκεηαη ζηα επηκέξνπο βνεζεηηθά θέληξα 

θφζηνπο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο πνπ έρνπλ επηιεγεί. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ βνεζεηηθψλ θέληξσλ θφζηνπο κεηαμχ ηνπο θαη κε 

ηα θχξηα θέληξα θφζηνπο θαη δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά ην νξηζηηθφ θφζηνο φισλ ησλ 

θχξησλ θέληξσλ θφζηνπο. Σα θξηηήξηα ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνπο 

αλσηέξσ επηκεξηζκνχο θαη επαλεπηκεξηζκνχο είλαη απνηέιεζκα κειέηεο θαη κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνπλ, ψξεο εξγαζίαο, ψξεο ιεηηνπξγίαο  κεραλψλ, επηθάλεηα ζε ηκ, 

ηζρχο θιπ. 
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Αθνινπζεί έλα ππφδεηγκα θχιινπ κεξηζκνχ 

ΦΤΛΛΟ ΔΠΗΜΔΡΗΜΟΤ 

  Κχξηα ηκήκαηα Βνεζεηηθά ηκήκαηα 

Α. Δπηκεξηζκφο 

έκκεζνπ θφζηνπο  

χλνια  Α1 Α2  Β1  Β2  Β3 

ηνηρεία Κφζηνπο   

Έκκεζα θφζηε        

Απνζβέζεηο  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Δπηζθ. & ζπληεξήζεηο  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Μηζζνδνζία ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Σειεπηθνηλσλίεο  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Δλνίθηα   ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Ζιεθηξηζκφο  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

χλνιν   ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

•Ζξοδα ομάδασ 6 

 

  

•Διαχωριςμόσ άμεςου και ζμμεςου κόςτουσ 

 

  
•Κατανομι άμεςου και ζμμεςου κόςτουσ απευκείασ ςε βοθκθτικά ι κφρια 
κζντρα κόςτουσ 

•Κατανομι κόςτουσ μεταξφ βοθκθτικϊν κζντρων κόςτουσ πριν τθν κατανομι 
ςτα κφρια κζντρα κόςτουσ ςτισ πιο ςφνκετεσ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ 
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Β. Δπαλεπηκεξηζκφο 

Έκκεζνπ θφζηνπο 

Βνεζεηηθψλ 

Σκεκάησλ 

Β/ΚΧΝ 

ΣΜΖΜΑΣΧΝ  

 

—    ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Β1 (Βάζεη σξψλ 

εξγαζίαο) 

   ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Β2 (Βάζεη αλάισζεο 

πιηθψλ)  

—  ΥΥΥ ΥΥΥ  ΥΥΥ  

Β3 (Βάζεη σξψλ 

ιεηηνπξγίαο 

κεραλεκάησλ)  

—  ΥΥΥ ΥΥΥ   ΥΥΥ 

χλνιν   ΥΥΥ ΥΥΥ    
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