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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η διπλωµατική εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική» του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε σκοπό την παρουσίαση και ανάλυση της 
λογιστικής παρακολούθησης των Άυλων περιουσιακών Στοιχείων µιας 
επιχείρησης και ειδικότερα της Φήµης και πελατείας. 

Στην αρχή αυτής της εργασίας θα γίνει αναφορά στον ορισµό και τη 
φύση των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων καθώς και στην σπουδαιότητα 
τους (οικονοµική ανάλυση). 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει εκτεταµένη αναφορά στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 38 και τις διαφορές που έχει από την Ελληνική 
Νοµοθεσία και θα παρουσιάσουµε τις διαφορές που έχει το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 22 µε τα ΕΛΠ. Ολοκληρώνοντας αυτό το κεφάλαιο 
θα παρουσιάσουµε το τρίτο ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς σκοπός του οποίου είναι να καθορίσει την παρουσίαση 
οικονοµικών στοιχείων µιας οικονοµικής οντότητας όταν 
πραγµατοποιείται συνένωση επιχειρήσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωµατικής θα αναφερθούµε 
στην περίπτωση της Φήµης και πελατείας ή υπεραξίας καθώς θα 
παρουσιαστούν και οι σηµαντικότεροι λογιστικοί µέθοδοι που υπάρχουν 
για την παρακολούθηση της. Εν συνεχεία θα αναφερθούµε στην 
λογιστική παρακολούθηση των άυλων παγίων στην Ελλάδα και 
συγκεκριµένα στο Λογαριασµό 16 «Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα 
πολυετούς αποσβέσεως» για να καταλήξουµε βλέποντας πως 
υπολογίζεται και φορολογείται η υπεραξία σύµφωνα µε το άρθρο 13 του 
Νόµου 2238/1994. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Εισαγωγή 

 
Ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο της λογιστικής, αλλά και των 

επιχειρηµατικών οντοτήτων, γενικότερα, είναι αυτό των ασώµατων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. Ο χαρακτήρας, η µορφή, η εξέλιξη και, 
βεβαίως, τα αποτελέσµατα µιας επιχείρησης είναι άρρηκτα συνδεδεµένα 
µε τις επιλογές που κάνει η τελευταία σχετικά µε τα στοιχεία αυτά.  

1Το 2000 οι δαπάνες σε άυλους πόρους στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι 
ανήρθαν σε 1 τρισεκατοµµύριο δολάρια.  Το ποσό αυτό ήταν περίπου ίσο 
µε αυτό των επενδύσεων σε υλικά περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, 
µηχανήµατα) ενώ η συσσωρευµένη αξία των στοιχείων αυτών ανήρχετο σε 
$ 6 τρισεκατοµµύρια. Αν και το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών αυτών 
αφορά άυλα περιουσιακά στοιχεία, µόνο ένα µικρό ποσοστό 
αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού. 

Σε έρευνα2 σε ανώτερους υπαλλήλους Ισπανικών τραπεζών, που 
κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη δανειοληπτική ικανότητα µιας υποθετικής 
επιχείρησης οι µόνες πληροφορίες που δόθηκαν ήταν µια 
απλουστευµένη έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων. Η µια οµάδα 
πήρε καταστάσεις όπου οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ήταν 
κεφαλαιοποιηµένες. Η άλλη οµάδα πήρε καταστάσεις, στις οποίες αυτές 
οι δαπάνες είχαν αντιµετωπιστεί ως δαπάνη. Τα συµπεράσµατα δείχνουν 
ότι η κεφαλαιοποίηση είναι σηµαντικά πιθανότερο να οδηγήσει σε µια 
θετική απάντηση σε ένα αίτηµα δανείου. Έτσι, τίθεται στο τραπέζι το 
θέµα του κατά πόσο η λογιστική των άυλων αγαθών παρέχει στους 
διευθυντές µια δηµιουργικότερη τεχνική λογιστικής και, κατά συνέπεια, 
οι ηθικές επιπτώσεις της. 
 

                                                           

1 Nakamura (2001) “What is the US Gross Investment in intangibles?(at least) one trillion dollars a 
year”  Federal bank of Philadelphia, working paper no 01-15. 

2 Ester Oliveras And Oriol Amat “ETHICS AND CREATIVE ACCOUNTING : SOME EMPIRICAL EVIDENCE 
ON ACCOUNTING FOR INTANGIBLES IN SPAIN” WORKING PAPER 
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Ορισµός Άυλου Ενεργητικού 

 
Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού είναι από λογιστικής άποψης 

εκείνα τα στοιχεία του ενεργητικού µιας επιχείρησης που δεν έχουν 
φυσική υπόσταση. Στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αναφέρονται 
µε τον τίτλο «ασώµατες ακινητοποιήσεις», ενώ τα υλικά πάγια 
αναφέρονται ως «ενσώµατες ακινητοποιήσεις». Τα άυλα στοιχεία που 
αναγνωρίζονται ως στοιχεία του ενεργητικού πρέπει να πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια, δηλαδή ότι είναι οικονοµικά αγαθά που προβλέπεται 
να αποφέρουν µελλοντικά οφέλη για την επιχείρηση στην οποία ανήκουν 
και ότι η αξία τους καθορίζεται κατά αντικειµενικό τρόπο. Σε περίπτωση 
που κάποιο από τα κριτήρια δεν ικανοποιείται, τότε οι άυλοι πόροι 
θεωρούνται έξοδα. Πρέπει, επίσης, να τονίσουµε ότι υπάρχουν και άυλες 
υποχρεώσεις. 

Ο ανωτέρω ορισµός των άυλων πόρων δεν είναι πλήρης, διότι οι 
συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων και οι µακροχρόνιες 
απαιτήσεις είναι επίσης άυλες, αλλά δεν εντάσσονται στα άυλα πάγια. Η 
ειδοποιός διαφορά είναι ότι αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού αφορούν 
έννοµες σχέσεις µε συγκεκριµένα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώ τα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν έννοµα δικαιώµατα που 
αναφέρονται ευρύτερα στους συναλλασσόµενους και όχι σε κάποια 
συγκεκριµένα πρόσωπα. Έτσι τους άυλους πόρους µπορούµε να 
κατατάξουµε τις επωνυµίες προϊόντων (brand names),  τις δεξιοτεχνίες 
του προσωπικού, τις επενδύσεις σε πληροφορική (εξαιρουµένου του 
hardware), τις δαπάνες απόκτησης πελατών κ.ο.κ. Ιδιαίτερη περίπτωση 
είναι η υπεραξία µιας επιχείρησης , πιο γνωστή και ως φήµη και 
πελατεία, που αφορά αποκλειστικά προσδοκίες µελλοντικού οφέλους 
από συνέργιες µεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

Η αναγνώριση και η αποτίµηση των στοιχείων του άυλου 
ενεργητικού είναι από τα δυσκολότερα προβλήµατα της 
χρηµατοοικονοµικής λογιστικής. Για τα οικονοµικά στελέχη µιας 
επιχείρησης και τους εξωτερικούς αναλυτές της πορείας της, το 
πρόβληµα που ανακύπτει είναι ποιες από τις δαπάνες που γίνονται για 
άυλα στοιχεία θα έχουν ως πιθανό αποτέλεσµα µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη, οπότε θεωρούνται στοιχεία του ενεργητικού και ποιες όχι, οπότε 
πρέπει να αντιµετωπιστούν λογιστικά έξοδα παρόλο που µπορεί να 
αφορούν περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, ιδιαίτερο πρόβληµα υπάρχει 
µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δηµιουργεί η ίδια η επιχείρηση 
και τα οποία σύµφωνα µε τις ισχύουσες λογιστικές αρχές, σχεδόν ποτέ 
δεν εµφανίζονται στο ενεργητικό της. Τέλος, πρόβληµα υπάρχει και µε 
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τον λογισµό των αποσβέσεων των στοιχείων του άυλου ενεργητικού, γιατί 
η διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους είναι άγνωστη. 
 

Οικονοµική Ανάλυση των Άυλων Πόρων 

 
Προτού εξετάσουµε τη λογιστική των άυλων πόρων, είναι σκόπιµο να 

τους εξετάσουµε από οικονοµικής απόψεως. Οι άυλοι πόροι 
χαρακτηρίζονται από χαµηλό ή και µηδενικό κόστος ευκαιρίας και από 
οικονοµίες δικτύου (network economies), χαρακτηριστικά που έχουν 
πολλαπλασιαστική επίδραση στα κέρδη της επιχείρησης. Αντίθετα, η 
µερική αδυναµία αποκλεισµού της χρήσης τους από άλλους 
ενδιαφερόµενους και το γεγονός ότι µικρό µόνο ποσοστό από τις δαπάνες 
για άυλους πόρους έχει ως αποτέλεσµα οικονοµικά οφέλη για τις 
επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτούς, µειώνει την ελκυστικότητα τους. 

Η χρησιµότητα των υλικών και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
του ενεργητικού χαρακτηρίζονται από στενότητα, διότι η χρήσης τους σε 
µία δραστηριότητα της επιχείρησης αποκλείει τη χρησιµοποίηση τους σε 
κάποια άλλη. Για παράδειγµα, τα γραµµάτια που έχει στο χαρτοφυλάκιο 
µια επιχείρηση µπορεί να τα προεξοφλήσει ή να τα εκχωρήσει σε 
προµηθευτές της προς εξόφληση οφειλής της, αλλά και τα δύο 
ταυτόχρονα. Η απόφαση να χρησιµοποιηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο 
για κάποιο σκοπό δηµιουργεί «κόστος ευκαιρίας», το οποίο ορίζεται ως 
αξία της εναλλακτικής χρήσης των πόρων που δαπανώνται για την 
επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος. 

Αντίθετα, η χρησιµοποίηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν 
χαρακτηρίζεται από στενότητα. Άπαξ και η Microsoft ανέπτυξε το 
λειτουργικό σύστηµα Windows, είτε παράγει ένα αντίγραφο ή εκατό 
εκατοµµύρια, το κόστος ανάπτυξης της τεχνογνωσίας δεν µεταβάλλεται. 
Αντίστοιχα, ο γνωστός κροκόδειλος της  Lacoste µπορεί να εµφανίζεται 
ταυτόχρονα σε µπλουζάκια, σε παντελόνια, σε κάλτσες κτλ. Με 
οικονοµικούς όρους, το κόστος ευκαιρίας για την χρήση των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων είναι µηδενικό ή, εν πάση περιπτώσει, ελάχιστο. 

Αυτό το χαρακτηριστικό των άυλων πόρων οφείλεται κυρίως στο ότι 
αυτοί χαρακτηρίζονται από σηµαντικά σταθερά, αµετακλήτως 
δαπανηθέντα, κόστη και από ασήµαντα οριακά κόστη. Η ανάπτυξη της 
σύνθεσης ενός νέου φαρµάκου ή ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, ή η καθιέρωση ενός εµπορικού σήµατος στην αγορά, 
απαιτεί σηµαντικές δαπάνες, ενώ το οριακό κόστος της παραγωγής των 
χαπιών ή των ψηφιακών αντιγράφων του προγράµµατος ή του 
σταµπαρίσµατος των προϊόντων µε το σήµα είναι ελάχιστο. 

Επιπλέον, η δυνατότητα ταυτόχρονης χρησιµοποίησης των άυλων 
πόρων για πολλούς σκοπούς έχει σηµαντικά πολλαπλασιαστικά 
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αποτελέσµατα. Ένα εργοστάσιο, λ.χ, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην 
παραγωγή λιγότερο ή περισσότερο εντατικά, αυξάνοντας τις βάρδιες 
παραγωγής, αλλά, προφανώς δεν µπορούµε να έχουµε παραγωγή για 
περισσότερες από είκοσι τέσσερις ώρες την ηµέρα, επτά ηµέρες την 
εβδοµάδα. Αν εξακολουθεί να υπάρχει στην αγορά ζήτηση για τα 
προϊόντα της εταιρίας, τότε πρέπει να γίνουν νέες επενδύσεις σε 
εξοπλισµό. Η Microsoft, όµως µπορεί να χρησιµοποιηεί τα πνευµατικά 
δικαιώµατα που έχει στα Windows για να παράγει όσα αντίγραφα 
ζητούνται στην αγορά. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η λειτουργική µόχλευση 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι ιδιαίτερη µεγάλη και σίγουρα 
δεν περιορίζεται από τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. 

Η οικονοµική ανάλυση των δικτύων είναι ένα πεδίο οικονοµικής 
έρευνας, καθότι η σηµασία των δικτύων στη οικονοµικό περιβάλλον 
αποτελεί µια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Ο όρος αναφέρεται σε δίκτυα 
χρηστών των οποίων η υποδοµή µπορεί να αφορά υλικά στοιχεία (π.χ., 
δίκτυο του µετρό), άυλα (π.χ., χρήστες των προϊόντων της  Microsoft) ή 
και συνδυασµό των δύο (π.χ., τηλεφωνικό δίκτυο). Το βασικό 
συµπέρασµα της οικονοµικής ανάλυσης των δικτύων είναι ότι τα οφέλη 
κάθε ατόµου από τη σύνδεση σε ένα δίκτυο αυξάνονται αναλογικά µε τον 
αριθµό των διασυνδεδεµένων στο δίκτυο. Αν έχετε µια συσκευή φαξ, 
αλλά και ελάχιστοι άλλοι διαθέτουν αντίστοιχη συσκευή, τότε δεν 
αποκοµίζετε πολλά οφέλη από τη χρήση της. Όσο πιο πολλοί διαθέτουν 
το φαξ, τόσο το καλύτερο. Κλειδί της επιτυχίας για ένα δίκτυο αποτελεί η 
τυποποίηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά των δικτύων έχουν ως αποτέλεσµα 
ότι αν κάποιο δίκτυο συγκεντρώσει µια κρίσιµη οµάδα χρηστών, η 
επιτυχία αυτή καθίσταται αυτοτροφοδοτούµενη. 

Οι περισσότερες περιπτώσεις δικτύων που ενδιαφέρουν τους 
οικονοµολόγους αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες των οποίων µεγάλο 
µέρος της προστιθέµενης αξίας αφορά τεχνογνωσία (που εξασφαλίζεται 
νοµικά µε ευρεσιτεχνίες) ή / και την επωνυµία των προϊόντων. Τα 
στοιχεία αυτά είναι άυλα και αυτό αποτελεί µια περαιτέρω ένδειξη της 
σηµασίας των άυλων πόρων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Τα ανωτέρω δύο οικονοµικά χαρακτηριστικά των άυλων πόρων 
αυξάνουν την αξία τους για µια επιχείρηση, άρα και την ανάγκη 
εµφάνισης τους στις οικονοµικές καταστάσεις. Είναι, όµως, προφανές ότι 
δεν υπάρχει καµιά επιχείρηση που να αποτελείται µόνο από άυλους 
πόρους και αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη δυσκολία άσκησης 
ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων σε αυτούς. 

Για παράδειγµα, το Zantac ήταν ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο 
σκεύασµα για τη Zeneca όσο αυτή διέθετε τα αποκλειστικά δικαιώµατα 
της σχετικής ευρεσιτεχνίας, παρ όλο που, αµέσως µετά την είσοδο του 
Zantac  στην αγορά, άλλες φαρµακευτικές εταιρίες δηµιούργησαν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Zeneca. Όταν, όµως, η περίοδος 



 10

νοµικής προστασίας έληξε, άλλες µικρές εταιρίες προώθησαν φθηνά 
οµόλογα σκευάσµατα µειώνοντας σηµαντικά τα πιθανά κέρδη της 
δηµιουργού εταιρίας. Ανάλογα παραδείγµατα µπορεί κανείς να αναφέρει 
για όλες τις περιπτώσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων, κάτι που δείχνει 
τη δυσκολία εφαρµογής των νοµικών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας επί άυλων 
περιουσιακών στοιχείων. 

Επιπλέον τα οφέλη από τις δαπάνες για άυλους πόρους διαχέονται, 
σε κάποιο βαθµό, εκτός της επιχείρηση που τις πραγµατοποιεί, στους 
ανταγωνιστές της, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Η ΛΤΑ ΑΕ, λ.χ., 
επενδύοντας στο πρόγραµµα εκπαίδευσης των στελεχών της στο 
Πανεπιστήµιο Πειραιά, βελτιώνει µεν τις δεξιότητες των στελεχών της, 
συγχρόνως δε η εκπαίδευση αυτή προσθέτει στο γενικότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης της ελληνικής κοινωνίας (ιδίως δε του δηµοσίου τοµέα). 
Επιπλέον, µεσοπρόθεσµα, κάποια από τα εκπαιδευθέντα στελέχη ίσως 
µετακινηθούν σε µια ανταγωνιστική επιχείρηση. Με άλλα λόγια, η 
επένδυση αυτή έχει ως αποτέλεσµα εξωτερικές οικονοµίες. Αυτές οι 
εξωτερικές οικονοµίες αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο για την αναγνώριση 
τους ως στοιχείων του ενεργητικού, διότι αυτή προϋποθέτει ότι η 
επιχείρηση ασκεί σηµαντικό έλεγχο επί αυτών (χωρίς αναγκαστικά τα 
στοιχεία αυτά να ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση) 
αποκλείοντας τρίτους από τα προκύπτοντα οφέλη της επένδυσης. 

Τέλος, οι δαπάνες σε άυλους πόρους χαρακτηρίζονται από 
εξαιρετικά µεγάλη αβεβαιότητα για τα µελλοντικά οφέλη που µπορεί να 
προσδοκά µια επιχείρηση από αυτές. Η αβεβαιότητα αυτή οφείλεται 
µερικώς από ότι, από τη φύση τους, οι άυλοι πόροι χαρακτηρίζονται από 
µικρή εµπορευσιµότητα. Αν µια επιχείρηση αγοράσει ένα κτήριο το 
οποίο µελλοντικά θα αποδειχθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της, µπορεί 
πάντα να το πωλήσει, και µάλιστα, πλην σπανίων εξαιρέσεων, µε µικρή 
ζηµία. Αντίθετα, αν η επιχείρηση δαπανήσει για µια αποτυχηµένη 
διαφηµιστική καµπάνια, δεν µπορεί να πωλήσει ούτε τον τηλεοπτικό 
χρόνο που χρησιµοποίησε ούτε τη δηµιουργική δουλειά των 
διαφηµιστών. Περαιτέρω πρόβληµα είναι ότι µικρό µόνο ποσοστό των 
δαπανών για άυλους πόρους, σήµερα, θα έχει ως αποτέλεσµα οφέλη στο 
µέλλον για την επιχείρηση. Για παράδειγµα, ακόµη και όταν οι δαπάνες 
για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων οδηγήσουν  στην απόκτηση 
κάποιου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, δεν είναι βέβαιο ότι το προϊόν που 
αφορά η ευρεσιτεχνία θα έχει εµπορική επιτυχία. 

Από την προηγηθείσα συζήτηση προκύπτει ότι η οικονοµική 
ανάλυση των άυλων πόρων δείχνει πως υπάρχουν επιχειρήµατα που 
επιβάλλουν την αναγνώρισή τους ως στοιχείων του ενεργητικού (άυλα 
πάγια) διότι έχουν σηµαντική επίδραση στην κερδοφορία των 
επιχειρήσεων. Υπάρχουν όµως και επιχειρήµατα για την καταχώρισή 
τους στα έξοδα, κάτι που επιπλέον συνάδει και µε µια από τις 
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θεµελιώδεις λογιστικές αρχές, αυτή της συντηρητικότητας, η οποία 
επιβάλλει να εµφανίζονται στο ενεργητικό µόνο τα συγκεκριµένα 
στοιχεία, τα οποία ένας σώφρων άνθρωπος προσδοκά ότι θα αποφέρουν 
οικονοµικά οφέλη στο µέλλον. 
 

Λογιστική των Άυλων Πόρων 

 
Σήµερα οι κανόνες για την αναγνώριση και αποτίµηση των 

ασώµατων ακινητοποιήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων καθορίζονται, 
κυρίως, από τον ΚΝ 2190/20 και το ΕΓΛΣ. Το ΕΓΛΣ αποτέλεσε στην 
εποχή του (αρχές του 80) πρωτοποριακό νοµοθέτηµα, διότι τυποποίησε, 
σε µεγάλο βαθµό, τη λογιστική πρακτική των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Σήµερα όµως, είναι ανεπαρκές, διότι η εµφάνιση που δίνει στην 
εφαρµογή λεπτοµερών κανόνων για την καταχώριση συναλλαγών δεν 
συνάδει µε το δυναµικό περιβάλλον που αντιµετωπίζουν πολλές 
δυναµικές επιχειρήσεις, ενώ δεν απέτρεψε εξόφθαλµα «δηµιουργικές» 
λογιστικές πρακτικές, όπως η εµφάνιση των δαπανών µιας επιχείρησης, 
για την είσοδο της στο ΧΑΑ, στις ασώµατες ακινητοποιήσεις, πρακτική 
που δεν συµφωνεί ούτε µε τον πιο προωθηµένο ορισµό της έννοιας του 
άυλου ενεργητικού. 

Στην χώρα µας έχει ήδη ξεκινήσει η σταδιακή εφαρµογή των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ένα εκ των οποίων , το ∆ΛΠ 38, αφορά τις 
«ασώµατες ακινητοποιήσεις» γενικά ενώ ειδικότεροι κανόνες υπάρχουν 
και σε άλλα ∆ΛΠ. 

Γενική αρχή των ∆ΛΠ είναι η λεγόµενη «True and Fair View», 
δηλαδή ότι οι λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων πρέπει να 
εµφανίζουν την αληθή και µόνο εικόνα των οικονοµικών της 
επιχείρησης. Σηµαντικότερη συνέπεια του ανωτέρω κανόνα είναι ότι αν 
οι ισχύοντες λογιστικοί κανόνες εµποδίζουν την εµφάνιση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της ουσίας των συναλλαγών, τότε η επιχείρηση 
πρέπει να µη µείνει στον τύπο αλλά, να καταρτίσει τις καταστάσεις 
χρησιµοποιώντας άλλες µεθόδους, που ταιριάζουν στην περίπτωσή της. 
Η εφαρµογή της αρχής προβλέπεται ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι 
φορολογικές αρχές, που αποτελούν στην πράξη την κύρια επιρροή στη 
λογιστική πρακτική υποφέρουν από τυπολαγνεία. Ο δεύτερος λόγος είναι 
το αποτέλεσµα του ελληνικού περιβάλλοντος θεοποιηµένης δυσπιστίας. 
Αν µια επιχείρηση παρεκκλίνει των κανόνων για λόγους ουσίας 
(υποθέτουµε εντίµως) , οι περισσότεροι παρατηρητές θα θεωρήσουν ότι το 
κάνει γιατί έχει κάτι να κρύψει και δεν θα δώσουν την πρέπουσα 
σηµασία στα σηµοσιευµένα στοιχεία. 
Συνοπτικά, το ∆ΛΠ 38 προβλέπει : 
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1. Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού είναι διακριτοί, µη 
χρηµατοοικονοµικοί, πόροι, που δεν έχουν φυσική υπόσταση, οι 
οποίοι χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή / 
και υπηρεσιών, για ενοικίαση σε τρίτους ή για διαχειριστικούς 
λόγους, που ελέγχονται από την επιχείρηση ως αποτέλεσµα 
παλαιότερων συναλλαγών, άρα και το κόστος κτήσης τους είναι 
αντικειµενικά προσδιορισµένο και οι οποίοι προβλέπεται ότι θα 
υποφέρουν οικονοµικά οφέλη στο µέλλον. Επιπλέον, άυλο 
στοιχείο του ενεργητικού είναι και η υπεραξία µιας επιχείρησης 
που έχει αγοραστεί, η οποία όµως δεν είναι διακριτή από άλλα 
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Από τον ορισµό αυτό 
αποκλείονται ρητά η υπεραξία της ίδιας της επιχείρησης, οι 
δαπάνες για βασική έρευνα, καθώς και τα εµπορικά σήµατα και 
λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν τη σχέση µε τους 
πελάτες, οι οποίοι δηµιουργήθηκαν από την ίδια την επιχείρηση. 

2. Η αποτίµηση τους γίνεται στην τιµή κτήσης ή σε χρονική περίοδο 
µετά την απόκτηση τους, στην αγοραία αξία τους εάν και µόνο εάν 
υπάρχει βαθιά αγορά ώστε η τιµή αυτή να µπορεί να θεωρηθεί 
αντικειµενικά προσδιορισµένη. 

3. Η απόσβεση τους γίνεται κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 
τους, ενώ υπάρχει η µαχητή υπόθεση ότι η ωφέλιµη ζωή είναι 
µικρότερη των είκοσι ετών. Οποιαδήποτε από τις καθιερωµένες 
µεθόδους απόσβεσης είναι δεκτή. 

Όπως βλέπουµε και το ∆ΛΠ 38 προκρίνει, στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, την καταχώρηση των δαπανών για τη δηµιουργία άυλων 
περιουσιακών στοιχείων ως εξόδων, ενώ το µόνο σε ορισµένες 
περιπτώσεις αγορασθέντα άυλα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως στοιχεία του 
ενεργητικού. Η πρακτική αυτή είναι γενικά συνεπής και µε τα Financial 
Accounting Standards των ΗΠΑ. Από την εφαρµογή των κανόνων αυτών 
προκύπτει ότι το ενεργητικό των επιχειρήσεων µε σηµαντικά άυλα 
περιουσιακά στοιχεία εµφανίζεται µικρότερο του ορθού, ενώ αντιστοίχως 
µικρότερα είναι και τα λογιστικά κέρδη, διότι εµφανίζονται ως έξοδα 
δαπάνες που αφορούν µελλοντικές περιόδους, µε αποτέλεσµα: 

1. Οι πιθανότεροι επενδυτές στις επιχειρήσεις αυτές αποθαρρύνονται, 
διότι βλέπουν µεροληπτική (συντηρητική) εικόνα της οικονοµικής 
θέσης και της πλουτοπαραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης. 
Μάλιστα, η µεροληψία θα είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερος 
είναι ο ρυθµός ανάπτυξης των επενδύσεων θα έχει ως αποτέλεσµα 
την αναποτελεσµατική κατανοµή κεφαλαίων, καθώς αυτοί θα 
προτιµήσουν να επενδύσουν σε επιχειρήσεις µε µεγαλύτερα κέρδη 
και λογιστική αξία, οι οποίες όµως δεν επενδύουν στους πόρους 
που χρειάζεται το σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον. 
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2. Οι πιστωτές της επιχείρησης βλέπουν χειρότερη του πραγµατικού 
χρηµατοοικονοµική διάρθρωση. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι 
πιστωτές µπορεί να ζητήσουν την άµεση αποπληρωµή των 
υποχρεώσεων µιας επιχείρησης οδηγώντας την σε πτώχευση. Στην 
περίπτωση αυτή, εξαφανίζεται και οποιαδήποτε περίπτωση 
κέρδους από τις άυλες επενδύσεις, των οποίων είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη η ρευστοποίηση. 

3. Οι κανόνες για την αναγνώριση άυλων στοιχείων ενεργητικού  
παρουσιάζουν αντιφάσεις. Το ίδιο ακριβώς είδος άυλου 
περιουσιακού στοιχείου (π.χ., ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας) αν 
αγορασθεί θεωρείται στοιχείο του ενεργητικού, ενώ αν αναπτυχθεί 
εσωτερικά, όχι. Η αντίφαση αυτή αιτιολογείται µε το επιχείρηµα 
ότι το κόστος ανάπτυξης υπόκειται σε χειραγώγηση, ενώ η τιµή 
αγοράς είναι αντικειµενικά προσδιορισµένη. Το επιχείρηµα αυτό 
αγνοεί ότι και µια τιµή αγοράς κάποιου περιουσιακού στοιχείου  
µπορεί να χειραγωγηθεί, ενώ η δυσκολία υπολογισµού κάποιων 
µεγεθών δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να υπολογίζονται. 

4. Τέλος, η ισχύουσα λογιστικοποίηση των δαπανών για άυλους 
πόρους ως εξόδων µπορεί να οδηγήσει σε χρηµατιστηριακές 
φούσκες, όπως η περίπτωση  Enron. Γύρω από την εταιρία αυτή 
δηµιουργήθηκε η φήµη ότι είχε ιδιαίτερα υψηλές επενδύσεις σε 
άυλους πόρους, οι οποίες, σύµφωνα µε τους λογιστικούς κανόνες, 
δεν φαίνονταν στον ισολογισµό της. Όπως, όµως, απέδειξε ο εκ των 
υστέρων έλεγχος, µετά την κατάρρευσή της, οι επενδύσεις της σε 
εµπορικά σήµατα, πληροφορική τεχνολογία κτλ ήταν ασήµαντες. 

Ειδικότερα σε σχέση µε τα ∆ΛΠ πρέπει να τονίσουµε ότι: 
1. Τα ∆ΛΠ ορθά αναγνωρίζουν ότι η ωφέλιµη ζωή των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού είναι περιορισµένη. 
Ωστόσο, τα οφέλη από τη χρησιµοποίηση των άυλων πόρων είναι 
πιθανόν να µην είναι ισοκατενεµηµένα στη διάρκεια της ωφέλιµης 
ζωής τους και στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι µεγαλύτερα 
κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Για το λόγο αυτό, δεν είναι 
κατάλληλη για τον υπολογισµό των αποσβέσεων η µέθοδος της 
σταθερής απόσβεσης που χρησιµοποιούν οι περισσότερες 
επιχειρήσεις. 

2. Προς το παρόν, το ∆ΛΠ 38 αφορά, σε γενικές γραµµές, τα άυλα 
στοιχεία του ενεργητικού για το σύνολο των επιχειρήσεων. Η ορθή 
όµως εφαρµογή των ∆ΛΠ θα απαιτήσει, µεσοπρόθεσµα, ειδικά 
πρότυπα για τα άυλα συγκεκριµένων κατηγοριών επιχειρήσεων, 
όπως είναι οι εταιρίες πληροφορικής, οι φαρµακευτικές κ.λπ. 

Συµπερασµατικά, βλέπουµε ότι οι ισχύοντες λογιστικοί κανόνες για 
τους άυλους πόρους δεν ταιριάζουν µε το σύγχρονο οικονοµικό 
περιβάλλον. Θεσµοθετήθηκαν σε παρελθούσες περιόδους, όπου το 
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χρηµατικό κεφάλαιο και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούσαν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης, ενώ στη σηµερινή 
οικονοµία της γνώσης ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων βασίζεται 
στη χρησιµοποίηση άυλων πόρων. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίες οι 
αλλαγές στους λογιστικούς κανόνες έτσι ώστε οι λογιστικές καταστάσεις 
των επιχειρήσεων να αντανακλούν πλήρως την οικονοµική τους 
κατάσταση και ιδιαίτερα τη θέση τους στην αγορά. 
 

Φήµη και Πελατεία3 

 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταγράψουν την φήµη και πελατεία 

µόνο όταν αγοράζουν άλλες επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι αυτή 
αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της καταβληθείσας τιµής για 
ολόκληρη την επιχείρηση και όλων των προσδιορισµένων προτερηµάτων. 

Αυτή η διαφορά, καλείται συχνά αέρας ή υπεραξία. Οµοίως, οι 
επιχειρήσεις δεν πρέπει να αναγνωρίζουν την φήµη και πελατεία που 
παράγεται εσωτερικά, ακόµα κι αν µπορούν να αποδείξουν ότι τέτοιες 
αξίες αξίζουν περισσότερο απ' ό,τι πλήρωσαν για αυτές, δεδοµένου ότι 
δεν προκύπτει καµία αντικειµενική µέθοδος αξιολόγησης. 

Ένα άλλο πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι η απόσβεση της φήµης και 
πελατείας.  Ο αντίκτυπος της απόσβεσης στην αποδοτικότητα έχει 
αναγκάσει πολλούς να τεθούν ενάντια στην ανάγκη απόσβεσής της. Σε 
µερικές περιπτώσεις πλέον έχουν καταφέρει το στόχο τους. Στην Αγγλία 
υπάρχει η υπόθεση ότι η φήµη και πελατεία έχει ωφέλιµη ζωή που δεν 
υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Όταν κάποιος µπορεί να αντικρούσει αυτήν την 
υπόθεση, τότε µπορεί να αποσβέσει τη φήµη και πελατεία κατά τη 
διάρκεια µιας περιόδου µεγαλύτερης των είκοσι ετών (ή να µην την 
αποσβέσει καθόλου εάν θεωρεί ότι έχει αόριστη ζωή), αλλά το ποσό 
µεταφοράς πρέπει να υποβληθεί σε µια ετήσια δοκιµή. Η φήµη και 
πελατεία που αποσβένεται κατά τη διάρκεια περιόδου µικρότερης των 
είκοσι ετών θα υποβληθεί σε αυτή τη δοκιµή µόνο αν υπάρχει υπόνοια 
για κάτι τέτοιο. Στον Καναδά και τις ΗΠΑ οι επιχειρήσεις απαγορεύεται 
να αποσβένουν την φήµη και πελατεία και απαιτείται να υποβάλουν το 
µεταφερόµενο ποσό σε µια ετήσια δοκιµή εξασθένισης. Αυτή η µείωση 
πρέπει να εξετάζεται συχνότερα, εάν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη. 

Η αντίθετη άποψη απαιτεί την απόσβεση της φήµης και πελατείας 
κατά τη διάρκεια µιας πεπερασµένης ωφέλιµης ζωής. Οι δυσκολίες στον 

                                                           

3 Stephen Powell “Accounting for intangible assets: current requirements, key players and future 
directions” European Accounting Review 2003, 12:4, 797–811,  GERALD H. LANDER* AND ALAN 
REINSTEIN “Models to Measure Goodwill Impairment” IAER AUGUST 2003, VOL, 9 NO. 3 
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καθορισµό της ωφέλιµης ζωής έχουν οδηγήσει την Αυστραλία, την 
Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία να ορίσουν µια µέγιστη ωφέλιµη ζωή 
είκοσι ετών. Το IASB θέτει την υπόθεση ότι η ωφέλιµη ζωή της φήµης 
και πελατείας δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι έτη και η Γερµανία δηλώνει 
ότι µια ωφέλιµη ζωή που υπερβαίνει τα είκοσι έτη µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις. Η Γαλλία δεν 
θέτει κανένα µέγιστο όριο αλλά απαιτεί η περίοδος να συµφωνεί µε τους 
στόχους και τις υποθέσεις που ορίστηκαν κατά την απόκτηση της 
επιχείρησης. Στην ανάγκη απόσβεσης της φήµης και πελατείας, η 
Αυστραλία, η Γερµανία και η Νέα Ζηλανδία απαιτούν η µεταφερόµενη 
αξία να αναθεωρείται ετησίως προκειµένου να ελεγχθεί το κατά πόσο 
είναι ακόµα αποσβέσιµη. Το IASB και η Ιαπωνία απαιτούν να ελέγχεται 
καθηµερινά το ύψος του ποσού προκειµένου να ελεγχθεί εάν µειώνεται. 
Εάν υπάρχει µια τέτοια ένδειξη, η επιχείρηση απαιτείται να υπολογίσει 
εκ νέου το αποσβέσιµο ποσό.  
 

Η Επίλυση του Προβλήµατος της Αποτίµησης των Άυλων 
Περιουσιακών Στοιχείων4 

 
Τα πιο πολλά µοντέλα αξιολόγησης  βασίζονται σε µεγέθη 

µετρήσιµα όπως π.χ ο ρυθµός παραγωγής, η απόδοση της επένδυσης 
κ.τ.λ. Όµως στη σηµερινή  εξελισσόµενη µεταβιοµηχανική οικονοµία, 
υπάρχουν πολλά µη  ποσοτικά µεγέθη, άυλα περιουσιακά στοιχεία, 
όπως το διανοητικό κεφάλαιο, η τεχνογνωσία, η  δηµιουργία 
καινοτοµιών, τα οποία έχουν πολύ σηµαντική επίδραση στην επιτυχία 
της επιχείρησης. Τα σηµερινά «λογιστικά»  πρότυπα µετρήσεων δεν 
µπορούν να απεικονίσουν σωστά αυτές τις µη ποσοτικές «αξίες». Μία 
απόδειξη του γεγονότος  αυτού είναι η διαφορά που υφίσταται µεταξύ 
της λογιστικής  και της αγοραίας αξίας της µετοχής µιας επιχείρησης.  Η 
αγοραία αξία είναι συνήθως κατά πολύ µεγαλύτερη και µεγάλο µέρος 
της διαφοράς αυτής οφείλεται στα άυλα  περιουσιακά της στοιχεία , 
όπως το διανοητικό κεφάλαιο, η φήµη και πελατεία, η οργάνωση της 
επιχείρησης κ.α. (Skyrme and Amidon 1997).  

Η απεικόνιση των µεγεθών αυτών παρουσιάζει πολλές δυσκολίες.  
Καταρχήν η αξία που προκύπτει από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι 
                                                           

4 Ντζανάτος Δ., 2008, Τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 
ελληνικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα / Καραγιώργος Θεοφάνης και Ανδρέας Πετρίδης, 2006 
Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) σε συνδυασμό με το γενικό λογιστικό σχέδιο 
(Γ.Λ.Σ.) : θεωρία & πράξη, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 
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έµµεση.  Μεγέθη όπως το διανοητικό κεφάλαιο, η τεχνογνωσία , η 
τεχνολογία κ.α., σπάνια έχουν ευθεία (άµεση)  επίδραση στην  
κερδοφορία της επιχείρησης. Οι βελτιώσεις τους οδηγούν σε θετικά 
οικονοµικά αποτελέσµατα µέσω αλυσίδων µε σχέσεις αιτίου-
αποτελέσµατος που περιλαµβάνουν δύο, τρία ή και περισσότερα 
ενδιάµεσα στάδια.   Για παράδειγµα η βελτίωση της εκπαίδευσης των 
εργαζοµένων σε µια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, οδηγεί σε βελτίωση 
του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα  
υψηλότερο βαθµό ικανοποίησης του πελάτη.  Ο αυξηµένος βαθµός 
ικανοποίησης οδηγεί σε αύξηση της  αφοσίωσης του πελάτη προς την 
επιχείρηση, µε αποτέλεσµα την αύξηση των περιθωρίων κέρδους  και 
συνακόλουθα των εσόδων.   Η αξία που δηµιουργείται από επένδυση σε 
άυλα περιουσιακά στοιχεία  δεν είναι ούτε γραµµική, ούτε προσθετική.   

Ένα ακόµη στοιχείο πολυπλοκότητας είναι ότι η τελική απόδοση 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από την στρατηγική  και το 
σκοπό της επιχείρησης.  Για παράδειγµα  χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί  
που εξειδικεύονται σε επενδύσεις  χρειάζονται εργαζόµενους µε υψηλό 
επίπεδο γνώσεων, ικανούς να διαχειρίζονται πολύπλοκα 
χρηµατοοικονοµικά  προϊόντα και να  δηµιουργούν ισχυρές σχέσεις 
εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε απαιτητικούς πελάτες.  Τα  άτοµα 
αυτά δεν θα είχαν την ίδια αξία σε µια εµπορική τράπεζα που δίνει 
έµφαση στην πώληση απλών προϊόντων, µε σηµαντική υποστήριξη από 
την τεχνολογία και µε χαµηλό κόστος. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία συνήθως δεν έχουν  αξία όταν είναι 
µεµονωµένα. (εξαίρεση αποτελούν οι πατενταρισµένες  καινοτοµίες).   
∆ηµιουργούν αξία όταν συνδυάζονται µε άλλα ποσοτικά ή όχι µεγέθη.  
Ενδεικτικά, η εφαρµογή µιας στρατηγικής  προσανατολισµένης στην 
αύξηση των πωλήσεων, µπορεί να απαιτεί νέα εκπαίδευση,  νέες γνώσεις 
για τους πελάτες, νέα πληροφοριακά συστήµατα, νέα οργανωτική δοµή, 
νέο σύστηµα αµοιβών. Επενδύοντας µόνο σε ένα από τα παραπάνω ή 
παραλείποντας το, µπορεί να οδηγηθεί η στρατηγική σε αποτυχία. Η 
αξία δεν δηµιουργείται από κανένα από τα παραπάνω στοιχεία 
ανεξάρτητα. ∆ηµιουργείται από τον επιτυχηµένο συνδυασµό τους και η 
διαδικασία είναι πολλαπλασιαστική και όχι προσθετική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Λίγα Λόγια για τα ∆ΛΠ5 

 
 
Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα βρίσκονται σε µια κατάσταση 

διαρκούς µεταβολής. Είναι, δηλαδή, ένα «σύνταγµα», το οποίο όµως δεν 
έχει σταθεροποιηθεί και αναθεωρείται διαρκώς. Νέα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, που αναφέρονται σαν ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης και νέες διερµηνείες εκδίδονται. 

Το ζήτηµα των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι πέρα από τη 
λογιστική τους διάσταση, είναι ζήτηµα διπλωµατίας, πολιτικής και 
οικονοµίας. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα, στην πράξη, η εξέλιξή τους ελέγχονται από 
τα όργανα της Ένωσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύγκλισης των 
Προτύπων της Ένωσης µε τα αντίστοιχα Πρότυπα των ΗΠΑ. Λόγω των 
ατελειών στον αρχικό σχεδιασµό των Προτύπων, λόγω των διαφορών που 
υπάρχουν µε τις ΗΠΑ, αλλά κυρίως λόγω της ανάγκης αντιµετώπισης 
των προβληµάτων που η ίδια η εφαρµογής τους και η εξέλιξή των 
συναλλαγών δηµιουργεί, αυτά συνεχώς θα µεταβάλλονται. 

Η µεταβλητότητα των Προτύπων είναι τεράστιας σηµασίας για κάθε 
σχεδιασµό εργαλείων εφαρµογής τους. Γιατί ένα βιβλίο ή ένα πρόγραµµα 
που δηµιουργείται σήµερα, ίσως θα πρέπει να αλλάξει σηµαντικά σε ένα 
χρόνο, από τις αλλαγές που θα συµβούν. Επιπλέον ένα εργαλείο χρήσης 
πρέπει να είναι διαρκώς «ενήµερο» και να µην αναβαθµίζεται κατά 
διαστήµατα, γιατί το έργο που θα παραχθεί τότε, στο ενδιάµεσο των 
διαστηµάτων αναβάθµισης, µπορεί να έχει σηµαντικά λάθη. 

Οι συχνές αλλαγές σε τέτοια ζητήµατα, από ψυχολογική άποψη, 
«τρελαίνουν» τους επαγγελµατίες, γιατί αυτοί δεν ξέρουν τι ισχύει 
ακριβώς κάθε φορά. Πιστεύω ότι αυτή η µεταβλητότητα είναι µεγαλύτερο 
πρόβληµα για τους οργανωµένους λαούς, για αυτούς που έχουν 
συνηθίσει να είναι όλα καταγραµµένα ξεκάθαρα και να υπάρχουν 
“checks lists” οι οποίες περιγράφουν την κάθε ενέργεια που θα κάνουν. 
Για έναν ευέλικτο λαό, όπως ο ελληνικός, αυτές οι αλλαγές είναι 
αντιµετωπίσιµες. ∆εν µπορούν να θεωρηθούν σηµαντικές, αν συγκριθούν 

                                                           

5 Καραγιώργος Θεοφάνης και Ανδρέας Πετρίδης, 2006 Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 
(Δ.Λ.Π.) σε συνδυασμό με το γενικό λογιστικό σχέδιο (Γ.Λ.Σ.) : θεωρία & πράξη, Εκδόσεις Γερμανός, 
Θεσσαλονίκη 
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µε τις αλλαγές που γίνονταν και γίνονται σε κάποιο βαθµό ακόµα στην 
ελληνική φορολογική νοµοθεσία.   

Σε κάθε περίπτωση, στο σχεδιασµό των εργαλείων η παράµετρος της 
µεταβλητότητας λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. Ο σχεδιασµός γίνεται µε την 
προσέγγιση της εύκολης υποδοχής των αλλαγών: να µπορεί να αφαιρεθεί 
ένα τµήµα από το βιβλίο ή το λογισµικό και αντικατασταθεί εύκολα µε 
ένα άλλο τµήµα, µε τρόπο που να µην δηµιουργεί ανατροπές και που να 
µην αποτελεί συνολικό αυτοσχεδιασµό. ∆εν είναι εύκολη η υλοποίηση 
µιας τέτοιας προσέγγισης, δεν είναι όµως και αδύνατη. Απαιτεί, 
καταρχάς, σταθερή επαφή του χρήστη του εργαλείου µε το δηµιουργό 
του. Προβλέπει ένα σχεδιασµό σε «τµήµατα», ανάλογα µε τα Πρότυπα 
και τις διερµηνείες που υπάρχουν. Το υλικό και οι επεξεργασίες στο 
εσωτερικό του κάθε τµήµατος είναι δοµηµένα επίσης κατά τρόπο που 
επιτρέπει τις αλλαγές, τις συµπληρώσεις, τις διαγραφές ή τις 
αντικαταστάσεις. Προβλέπουν περιοδικές συνολικές αναβαθµίσεις. 
Αξιοποιούν τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου για ενηµέρωση του χρήστη 
για τις επιµέρους µεταβολές, µέχρι να γίνει µια συνολική αναβάθµιση. 
Οι αδυναµίες «αισθητικής» εµφάνισης των βιβλίων έχουν σε σηµαντικό 
βαθµό ως αιτία και το γεγονός της µεταβλητότητας των διατάξεων των 
Προτύπων. Η «χρηστικότητα» θεωρήθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση 
ότι έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από τα ζητήµατα αισθητικής. 
 

∆ΛΠ 38 

 
Παρακάτω παραθέτουµε κάποιες βασικές έννοιες που 

χρησιµοποιούνται από το ∆.Λ.Π. 38: 
Στοιχεία του ενεργητικού ονοµάζονται οι πόροι που ελέγχονται από 

την επιχείρηση εξαιτίας κάποιων γεγονότων του παρελθόντος και από 
τους οποίους αναµένεται στο µέλλον να εισρεύσουν στην επιχείρηση 
οικονοµικά οφέλη. 

Άυλο στοιχείο του ενεργητικού είναι ένα διακριτό, µη νοµισµατικό 
στοιχείο του ενεργητικού, χωρίς φυσική υπόσταση, το οποίο κατέχεται 
για να χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, 
την µίσθωσή σε τρίτους ή για να χρησιµοποιηθεί για διοικητικούς 
σκοπούς. 

Νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού είναι τα µετρητά και τα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση για τα οποία αναµένεται 
να εισπραχθούν συγκεκριµένα ή προκαθορισµένα χρηµατικά ποσά. 

Έρευνα ορίζεται η πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική 
εξέταση, η οποία αναλαµβάνεται µε σκοπό την απόκτηση νέας 
επιστηµονικής ή τεχνικής γνώσης. 
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Ανάπτυξη ορίζεται η εφαρµογή των ευρηµάτων της έρευνας ή άλλης 
γνώσης σε ένα πρόγραµµα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς 
βελτιωµένων υλικών, συσκευών προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων ή 
υπηρεσιών πριν από την έναρξη εµπορικής παραγωγής ή της χρήσης 
τους. Το ∆ΛΠ 38 θέτει ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια για την αναγνώριση 
των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. 

Κόστος είναι το ποσό σε µετρητά ή ταµειακά ισοδύναµα ή η εύλογη 
αξία άλλου αντίτιµου που πληρώθηκε για την απόκτηση ενός 
περιουσιακού στοιχείου την στιγµή της απόκτησης ή κατασκευής ή όταν 
µπορεί να εφαρµοστεί, είναι το ποσό που αποδίδεται σε ένα περιουσιακό 
στοιχείο µε την αρχική του αναγνώριση µε βάση συγκεκριµένες 
απαιτήσεις άλλων ∆.Π.Χ.Π. 

Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού 
µπορεί να ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να διακανονιστεί, στο πλαίσιο 
µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εµπορική βάση, µεταξύ δυο µερών 
τα οποία έχουν πλήρη γνώση του αντικειµένου και ενεργούν µε την 
βούλησή τους. 

Ενεργός αγορά είναι η αγορά στην οποία :  
1. τα αντικείµενα συναλλαγής είναι οµοιογενή, 
2. διαθέσιµοι αγοραστές και πωλητές µπορούν να βρεθούν ανά πάσα 

στιγµή, και  
3. οι τιµές είναι γνωστές στο κοινό ανά πάσα στιγµή 

Ηµεροµηνία συµφωνίας σε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
ονοµάζεται η ηµεροµηνία κατά την οποία µια σηµαντική συµφωνία 
µεταξύ των συνδεδεµένων µερών έχει επιτευχθεί. Οι εταιρίες συχνά 
χρησιµοποιούν πόρους ή επιβαρύνονται µε υποχρεώσεις, για την 
απόκτηση, ανάπτυξη, διατήρηση ή αύξηση άυλων παγίων, όπως η 
επιστηµονική ή τεχνική γνώση, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή 
καινούργιων διαδικασιών ή συστηµάτων, οι άδειες, η πνευµατική 
ιδιοκτησία, η γνώση της αγοράς και τα εµπορικά σήµατα 
(συµπεριλαµβανοµένων των εκδοτικών τίτλων και της ονοµασίας του 
προϊόντος). Από τα στοιχεία αυτά, δεν ικανοποιούν όλα τον ορισµό του 
άυλου παγίου, δηλαδή να είναι διακριτά, να ελέγχονται από την 
επιχείρηση και να αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από αυτά. 
Εάν ένα αντικείµενο, εντός του πεδίου εφαρµογής αυτού του προτύπου, 
δεν πληρεί τον ορισµό του άυλου παγίου, οι δαπάνες για την απόκτησή 
του ή την εσωτερική δηµιουργία του αναγνωρίζονται ως έξοδα την στιγµή 
που προκύπτουν. Από την άλλη, αν το αντικείµενο αποκτάται από µια 
ένωση επιχειρήσεων, τότε αποτελεί µέρος της υπεραξίας που 
αναγνωρίζεται την ηµεροµηνία της συµφωνίας. 
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Κριτήρια Αναγνώρισης των Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού 

 
Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις µόνο εάν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αποδίδονται 

στο στοιχείο του ενεργητικού θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 
2. Το κόστος του στοιχείου του ενεργητικού µπορεί να µετρηθεί 

αξιόπιστα. 
Προκειµένου να αναγνωριστεί ένα στοιχείο ως άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού θα πρέπει να ενσωµατώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
1. Αναγνωρισιµότητα  του στοιχείου του ενεργητικού 
2. Η επιχείρηση να έχει τον έλεγχο του στοιχείου του ενεργητικού  
3. Να αναµένονται οικονοµικά οφέλη από το στοιχείο του 

ενεργητικού  
4. Το κόστος του στοιχείου του ενεργητικού να µπορεί να µετρηθεί 

αξιόπιστα. 
Προκειµένου να αποσαφηνιστούν τα προαναφερθέντα κριτήρια 

κρίνεται σκόπιµη η περαιτέρω εννοιολογική και πρακτική διερεύνησή 
τους. 
 

Η έννοια της Αναγνωρισιµότητας 

 
Το ∆ΛΠ 38 ορίζει ότι ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού ικανοποιεί το 

κριτήριο της αναγνωρισιµότητας όταν : 
1. Αποτελεί ξεχωριστό στοιχείο, µε την έννοια ότι µπορεί να 

διαχωριστεί από την επιχείρηση και να πωληθεί, µεταβιβαστεί , 
µισθωθεί, ή ανταλλαχθεί είτε µόνο του είτε ως µέρος ενός 
συµβολαίου στοιχείου του ενεργητικού ή στοιχείου του παθητικού, 
ή  

2. Προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα ανεξάρτητα 
από το αν τα δικαιώµατα αυτά είναι ξεχωριστά ή µεταβιβάσιµα σε 
σχέση µε την επιχείρηση ή σε σχέση µε άλλα δικαιώµατα της. 

Το ∆ΛΠ 38 απαιτεί ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού να είναι 
αναγνωρίσιµο και να είναι σαφώς διακριτό από την υπεραξία που 
προκύπτει κατά την εξαγορά επιχειρήσεων όπως αυτή εµφανίζεται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
∆ΠΧΠ 3 

Η αναγνωρισιµότητα υφίσταται όταν η επιχείρηση µπορεί να 
ξεχωρίζει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη του συγκεκριµένου άυλου 
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στοιχείου του ενεργητικού, από τα οικονοµικά οφέλη άλλων στοιχείων 
του ενεργητικού. 

Η διάκριση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού, τέλος, µπορεί να 
επιτευχθεί και µε άλλους τρόπους, όπως µε την ύπαρξη νοµικών 
δικαιωµάτων επί αυτών. Για παράδειγµα, αν στις αγορές ηλεκτρονικών 
υπολογιστών περιλαµβάνεται και η αγορά λογισµικού προγράµµατος, 
τότε το λογισµικό θα αποτελέσει ξεχωριστό άυλο στοιχείο του 
ενεργητικού, στην περίπτωση που µπορεί να στοιχειοθετηθεί το νοµικό 
δικαίωµα της χρήσης του (π.χ. λόγω αγοράς) 

Στην περίπτωση που ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού θα αποδώσει 
µελλοντικά οφέλη µόνο σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία του ενεργητικού, 
τότε είναι δυνατό να παρουσιαστεί ξεχωριστά οικονοµικές καταστάσεις. 
Αυτό γίνεται, όταν η επιχείρηση µπορεί να αποµονώσει τα µελλοντικά 
οφέλη που θα προκύψουν από το συγκεκριµένο άυλο στοιχείο. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
 

Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
και εκµετάλλευση τηλεοπτικών εκποµπών, προβαίνει στην εξαγορά της 
επιχείρησης «ΒΗΤΑ» η οποία κατέχει τηλεοπτικό σταθµό. Το τίµηµα της 
αγοράς ορίζεται στο ποσό των 24000 ευρώ. Η εύλογη αξία της καθαρής 
περιουσίας της «ΒΗΤΑ» έχει αποτιµηθεί στο ποσό των 9000 ευρώ, και 
κατά συνέπεια προκύπτει µία υπεραξία ποσού 15000 ευρώ. Η 
επιχείρηση «ΒΗΤΑ», ωστόσο, έχει την αποκλειστική εκµετάλλευση 
ορισµένων πολύ επιτυχηµένων τηλεοπτικών προγραµµάτων, τα οποία 
στηρίζονται σε πρωτότυπες ιδέες του προσωπικού της και τα οποία δεν 
απεικονίζονται στις οικονοµικές της καταστάσεις. Από την ανάλυση των 
εσόδων που προέρχονται από αυτά τα προγράµµατα και αφού λήφθηκαν 
υπόψη προσφορές από άλλους τηλεοπτικούς σταθµούς για την εξαγορά 
των δικαιωµάτων των προγραµµάτων αυτών, οι υπεύθυνοι της 
επιχείρησης «ΑΛΦΑ» προσδιόρισαν την εµπορική τους αξία στο ποσό των 
13000 ευρώ. 
 
ΛΥΣΗ 
 

Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα, η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» κατά την 
ενσωµάτωση των οικονοµικών στοιχείων της «ΒΗΤΑ», θα πρέπει να 
αναγνωρίσει τα σχετικά προγράµµατα ως άυλα στοιχεία του ενεργητικού, 
µε το ποσό των 13000 

Τα παραπάνω οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο άυλο 
στοιχείο του ενεργητικού, προκύπτει κατά την αγορά της «ΒΗΤΑ» και 
υπάρχει προσδιορισµένη αξία. Έτσι, η τελική υπεραξία (goodwill) που θα 
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αναγνωριστεί , ανέρχεται στο ποσό των 2000 ευρώ [24000-
(9000+13000)] 
 
 

Αρχική Αναγνώριση των Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού6 

 
Οι εναλλακτικοί τρόποι απόκτησης άυλων στοιχείων του ενεργητικού, 

καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζεται το κόστος κτήσης για 
κάθε περίπτωση εξετάζονται στη συνέχεια. 

Το ∆ΛΠ 38 ορίζει ρητά ότι αρχική αναγνώριση ενός άυλου στοιχείου 
του ενεργητικού θα πρέπει να γίνεται στο κόστος. Με βάση την 
αναθεώρηση του, για την αρχική αναγνώριση του άυλου στοιχείου του 
ενεργητικού επιβάλλονται και τα εξής: 

1. Είναι πιθανό ότι τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 
που αποδίδονται στο στοιχείο του ενεργητικού θα εισρεύσουν στην 
επιχείρηση. Για τον σκοπό αυτό, η επιχείρηση θα πρέπει να 
προβαίνει σε συχνές εκτιµήσεις αυτής της πιθανότητας, 
χρησιµοποιώντας λογικές και υποστηρίξιµες υποθέσεις. Οι 
υποθέσεις αυτές θα αντιπροσωπεύουν τις εκτιµήσεις της διοίκησης 
αναφορικά µε τις οικονοµικές συνθήκες που θα ισχύουν καθ όλη 
τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του άυλου παγίου. 

2. Το κόστος µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα. 
Συγκεκριµένα εξετάζονται οι ακόλουθες µορφές απόκτησης: 
1. Μεµονωµένη αγορά. 
2. Απόκτηση κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων 
3. Απόκτηση µε κρατική επιχορήγηση  
4. Απόκτηση µε ανταλλαγή 
5. Εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία του ενεργητικού 
Σηµειώνεται ότι η εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία  δεν πρέπει 

να αναγνωρίζεται ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, διότι δεν αποτελεί ένα 
διακριτό οικονοµικό πόρο ελεγχόµενο από την επιχείρηση και ο ποίος 
µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Μία τέτοια υπεραξία προκύπτει στην 
περίπτωση που πραγµατοποιούνται έξοδα µε σκοπό να δηµιουργήσουν 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, ωστόσο δεν καταλήγουν στη δηµιουργία 
άυλου στοιχείου του ενεργητικού (το οποίο να ικανοποιεί τα κριτήρια 
αναγνώρισης του ∆ΛΠ 38 ) 

                                                           

6 Ντζανάτος Δ., 2008, Τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 
ελληνικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα / Καραγιώργος Θεοφάνης και Ανδρέας Πετρίδης: Γερμανός, 
2006 Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) σε συνδυασμό με το γενικό λογιστικό 
σχέδιο (Γ.Λ.Σ.) : θεωρία & πράξη, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 
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Κλασσικό παράδειγµα είναι η φήµη και πελατεία της ίδιας της 
επιχείρησης, η οποία δεν µπορεί να αναγνωριστεί ως ένα στοιχείο του 
ενεργητικού, δεδοµένου ότι το κόστος της δεν µπορεί να εκτιµηθεί 
αξιόπιστα. Η επιχείρηση, επίσης, δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει κατά 
πόσο τα µελλοντικά οφέλη που αποδίδονται στο προαναφερθέν στοιχείο, 
θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 
 

Μεµονωµένη Κτήση Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού 

 
Η µεµονωµένη κτήση άυλων στοιχείων του ενεργητικού δεν διαφέρει 

σε τίποτα από τις κτήσεις των ενσώµατων παγίων. Το ∆ΛΠ 38 ορίζει ότι το 
κόστος ενός στοιχείου αποτελείται από την τιµή αγοράς, η οποία 
προσαυξάνεται από κάθε άµεσα σχετιζόµενο µε την απόκτησή του έξοδο 
(π.χ. εισαγωγικοί δασµοί, µη επιστρεπτέοι φόροι) 

Σε περίπτωση που η εξόφληση του αγοραζόµενου στοιχείου γίνεται σε 
µεταγενέστερο χρόνο, ο οποίος ξεπερνάει τα συνήθη πιστωτικά όρια, τότε 
θα πρέπει να γίνεται και υπολογισµός των τόκων. Οι τόκοι αυτοί θα 
πρέπει, µε βάση τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό του ∆ΛΠ 23, να 
µεταφέρονται είτε στα αποτελέσµατα της χρήσης είτε να προσαυξάνουν 
το κόστος κτήσης του στοιχείου. 

 

Απόκτηση Μέσω Ενοποίησης Επιχειρήσεων 

 

Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων 
θα πρέπει να αναγνωρίζεται, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

Η αναγνώριση του στοιχείου είναι ανεξάρτητη από το εάν εµφανίζεται 
στις οικονοµικές καταστάσεις της εξαγορασθείσας επιχείρησης. Η 
συγκεκριµένη περίπτωση θα πρέπει πάντα να εξετάζεται σε συνάρτηση 
µε τα οριζόµενα στο ∆ΠΧΠ 3. 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία 
κατά την ηµεροµηνία απόκτησης τους. Το ∆ΛΠ 38 προτείνει τις εξής 
µεθόδους για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας: 

1. Χρησιµοποίηση των τιµών που διαµορφώνονται στην ελεύθερη 
αγορά (όπου αυτό είναι εφικτό). Για ορισµένα άυλα στοιχεία του 
ενεργητικού είναι δυνατό να υπάρχει µία ελεύθερη αγορά, την 
οποία µπορεί να καθορίζεται η τιµή τους. Η πιο κατάλληλη τιµή 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι η τρέχουσα τιµή πώλησης 
(προσφοράς). 
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2. Χρησιµοποίηση άλλων πληροφοριών. Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει µία ελεύθερη αγορά στην οποία µπορεί να προσδιοριστεί 
µία τιµή, τότε χρησιµοποιείται µία εύλογη τιµή. Ως εύλογη τιµή 
θεωρείται το ποσό που η επιχείρηση θα διέθετε κατά την 
ηµεροµηνία εξαγοράς (της επιχείρησης) για το άυλο στοιχείο του 
ενεργητικού, σε συνθήκες µίας ακριβοδίκαιης εµπορικής 
συναλλαγής µεταξύ µερών που έχουν γνώση του αντικειµένου και 
κάνουν χρήση τυχόν διαθέσιµων πληροφοριών µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Για τον προσδιορισµό της τιµής αυτής, η 
επιχείρηση λαµβάνει υπόψη πρόσφατες συναλλαγές µε παρόµοια 
στοιχεία του ενεργητικού. 

3. Χρησιµοποίηση ειδικών µεθόδων προσδιορισµού της εύλογης 
αξίας. Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες 
επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει ειδική τεχνογνωσία προσδιορισµού 
της εύλογης αξίας των άυλων στοιχείων του ενεργητικού. Μία 
τέτοια περίπτωση, είναι η χρήση πολλαπλασιαστών που 
αντανακλούν τρέχουσες αγοραίες συναλλαγές σε ορισµένα µεγέθη 
που προσδιορίζουν την αποδοτικότητα του άυλου στοιχείου ( τα 
έσοδα, τα µερίδια αγοράς, το λειτουργικό κόστος κλπ ) ή που 
προεξοφλούν εκτιµώµενες µελλοντικές καθαρές ταµειακές ροές 
από το άυλο στοιχείο του ενεργητικού. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα άυλο 
πάγιο , το κόστος µε το οποίο θα αναγνωριστεί στις οικονοµικές 
καταστάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να µη δηµιουργεί αρνητική 
υπεραξία (negative goodwill). 

Στην περίπτωση που το άυλο στοιχείο του ενεργητικού δεν είχε 
αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις της εξαγοραζόµενης 
επιχείρησης, θα εµφανιστεί στις ενοποιηµένες καταστάσεις αρκεί να 
ικανοποιούνται οι συνθήκες αναγνώρισης. 

Όταν κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων ένα άυλο πάγιο δεν µπορεί 
να αποτιµηθεί αξιόπιστα, τότε το στοιχείο αυτό δεν θα αναγνωρίζεται ως 
ιδιαίτερο άυλο στοιχείο του ενεργητικού, αλλά θα συµπεριλαµβάνεται 
στην υπεραξία. 

Με τον όρο καθαρή εµπορική συναλλαγή νοείται η συναλλαγή που 
διενεργείται µεταξύ δύο µερών τα οποία είναι πρόθυµα να συµµετάσχουν 
σε αυτή και έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς. 
 

Απόκτηση άυλου στοιχείου µε κρατική επιχορήγηση 

 
Σε ορισµένες περιπτώσεις ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού µπορεί 

να αποκτηθεί δωρεάν ή έναντι ενός ενδεικτικού ποσού ή µε µία κρατική 
επιχορήγηση. 
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Αυτό συµβαίνει, όταν µία κυβέρνηση µεταβιβάζει σε µία επιχείρηση 
άυλα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία σχετίζονται κυρίως µε άδειες 
χρήσης (όπως άδειες χρήσης αεροδροµίων, άδειες ραδιοφώνου ή 
τηλεόρασης ή άδειες τηλεπικοινωνιών). 

Στην περίπτωση αυτή, µία επιχείρηση µπορεί να επιλέξει να 
αναγνωρίσει το άυλο στοιχείο του ενεργητικού είτε σε µια εύλογη αξία 
είτε σε µια ενδεικτική αξία (όπως εναλλακτικά ορίζει το ∆ΛΠ 20 ). 

Σηµειώνεται ότι για να αναγνωριστεί ένα άυλο πάγιο θα πρέπει να 
ισχύουν τα κριτήρια αναγνώρισης που περιγράφηκαν παραπάνω. 
 
 
 

Απόκτηση µε Ανταλλαγή Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού 

 
Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού µπορεί να αποκτηθεί και µε 

ανταλλαγή άυλων στοιχείων του ενεργητικού (άυλων ή ενσώµατων). Το 
∆ΛΠ 38 διακρίνει δύο περιπτώσεις: 

1. Ανταλλαγή ανόµοιων στοιχείων του ενεργητικού. Το κόστος, στην 
περίπτωση αυτή, µετράται, στην εύλογη αξία του στοιχείου του 
ενεργητικού που δίνεται, πλέον τα τυχόν µετρητά που δόθηκαν 
για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ως συνέπεια των ανωτέρω, 
το άυλο πάγιο που λαµβάνεται εµφανίζεται στην εύλογη αξία του. 
Στην περίπτωση αυτή το κέρδος (ή η ζηµία) που προκύπτει από τη 
συναλλαγή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

2. Ανταλλαγή οµοίων στοιχείων του ενεργητικού. Στην σπάνια 
περίπτωση που ανταλλάσσονται όµοια στοιχεία του ενεργητικού, 
δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος (ή ζηµία) από τη συναλλαγή. Το 
πάγιο θα αναγνωρίζεται µε τη λογιστική αξία του παγίου που 
δόθηκε ως συνάλλαγµα. 

 

Εσωτερικά ∆ηµιουργούµενα Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού 
(Ιδιοπαραγωγή) 

 
Το κόστος ενός εσωτερικά δηµιουργούµενου άυλου παγίου στοιχείου 

περιλαµβάνει τα έξοδα που µπορεί άµεσα να αποδοθούν ή να 
κατανεµηθούν πάνω σε µία λογική και συνεπή βάση. Το κόστος 
περιλαµβάνει κατά περίπτωση : 

1. Τα κόστη των υλικών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται ή 
αναλώνονται για τη δηµιουργία του άυλου παγίου.  
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2. Τους µισθούς, ηµεροµίσθια και άλλα σχετικά έξοδα του 
προσωπικού που απασχολείται στη διαδικασία δηµιουργίας του 
άυλου παγίου. 

3. Κάθε έξοδο το οποίο είναι άµεσα αποδοτέο στη δηµιουργία του 
άυλου παγίου (π.χ. αµοιβές για την κατοχύρωση ενός νοµικού 
δικαιώµατος, απόσβεση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών που 
χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία του στοιχείου). 

4. Τα γενικά έξοδα που είναι αναγκαία για τη δηµιουργία του 
στοιχείου και µπορούν να κατανεµηθούν πάνω στο στοιχείο, σε 
µία λογική και σταθερή βάση (π.χ κατανοµή απόσβεσης παγίων, 
ασφαλίστρων και ενοικίων). 

Τα ακόλουθα δεν αποτελούν συνθετικά του κόστους ενός εσωτερικά 
δηµιουργούµενου στοιχείου του ενεργητικού : 

1. Έξοδα πώλησης, διοίκησης και άλλα γενικά έξοδα εκτός και αν τα 
έξοδα αυτά µπορούν να αποδοθούν άµεσα στην προετοιµασία για 
χρήση του άυλου παγίου, 

2. Καθαρά διαπιστωµένες ανεπάρκειες και αρχικές λειτουργικές 
ζηµίες πριν το άυλο πάγιο επιτύχει την προγραµµατισµένη 
απόδοση του. 

3. Έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού προκειµένου να τεθεί σε 
λειτουργία το άυλο πάγιο στοιχείο. 

Σε µερικές περιπτώσεις διενεργούνται έξοδα µε σκοπό να 
δηµιουργήσουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, ωστόσο δεν καταλήγουν 
στην δηµιουργία ενός άυλου στοιχείου του ενεργητικού (που ικανοποιεί 
τα κριτήρια αναγνώρισης του ∆ΛΠ 38). Τέτοια έξοδα περιγράφονται 
συχνά ως συµβάλλοντα σε εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία. Η 
εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία δεν αναγνωρίζεται ως στοιχείο του 
ενεργητικού, διότι δεν αποτελεί αναγνωρίσιµη πηγή πόρων ελεγχόµενη 
από την επιχείρηση, η οποία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Το 
πρότυπο συνεπώς απαγορεύει ρητά, τη αναγνώριση της υπεραξίας που 
δηµιουργείται από την ίδια την επιχείρηση. 

Το ∆ΛΠ 38 δέχεται την άποψη, ότι έξοδα σε εσωτερικά 
δηµιουργούµενα σήµατα, τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών, τίτλους 
εκδόσεων, πελατολόγια και παρόµοια στοιχεία, δεν µπορούν να 
διαχωριστούν από το συνολικό κόστος ανάπτυξης της επιχείρησης. 
Τέτοια στοιχεία, συνεπώς, δεν αναγνωρίζονται ως εσωτερικά 
δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία του ενεργητικού. 

Το ∆ΛΠ 38 καθορίζει δύο στάδια τα οποία απαιτούνται για την 
ανάπτυξη ενός εσωτερικά δηµιουργούµενου άυλου παγίου στοιχείου: 

1. Το στάδιο της έρευνας και  
2. Το στάδιο της ανάπτυξης. 
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Το στάδιο της έρευνας  

 
Ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι ότι όλα τα έξοδα που 

διενεργούνται κατά τη φάση της έρευνας, αναγνωρίζονται άµεσα στα 
αποτελέσµατα της χρήσης και µόνο τα έξοδα που αφορούν το στάδιο της 
ανάπτυξης µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Όταν όµως, τα δύο αυτά 
στάδια δεν µπορούν να διαχωριστούν µε σαφήνεια, τότε όλα τα έξοδα 
που µπορεί να προκύψουν κατά την ανάπτυξη του άυλου παγίου 
στοιχείου, θα αναγνωριστούν στα αποτελέσµατα ως έξοδα. 

Παραδείγµατα εξόδων έρευνας είναι τα έξοδα για την εξεύρεση νέας 
τεχνογνωσίας, εύρεση εφαρµογών για τυχόν νέα ευρήµατα ή εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων για προϊόντα, πρώτες ύλες ή υπηρεσίες. 

Ορίζεται ρητά ότι απαγορεύεται έξοδα που πριν την αναγνώριση του 
άυλου παγίου είχαν αναγνωριστεί ως έξοδα στα αποτελέσµατα, να 
κεφαλαιοποιηθούν µετά την αναγνώριση. 

Το κόστος του άυλου παγίου αποτελείται από τα έξοδα που 
πραγµατοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του από την ηµεροµηνία που 
ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης και µετά. 
 

Το Στάδιο της Ανάπτυξης 

 
Το στάδιο της ανάπτυξης ως µεταγενέστερο από το στάδιο της 

έρευνας παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να µπορεί να αποδείξει 
βάσιµα ότι θα δηµιουργηθεί ένα άυλο πάγιο. 

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης, επίσης, φαίνεται πιο καθαρά ότι το 
συγκεκριµένο πάγιο στοιχείο δηµιουργείται προκειµένου να αποφέρει 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Για τον προσδιορισµό των µελλοντικών 
οικονοµικών οφελών από το άυλο πάγιο χρησιµοποιούνται οι διαδικασίες 
που ορίζει το ∆ΛΠ 36. 

Προκειµένου να αναγνωριστούν τα έξοδα που πραγµατοποιούνται 
κατά το στάδιο της ανάπτυξης ως άυλο πάγιο, η επιχείρηση θα πρέπει να 
µπορεί να αποδείξει σωρευτικά τα εξής: 

1. Την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρώσει το άυλο στοιχείο του 
ενεργητικού, έτσι ώστε τελικά αυτό να διατεθεί για πώληση ή 
χρήση. 

2. Την πρόθεση να ολοκληρώσει το άυλο στοιχείο, προκειµένου να 
διατεθεί για πώληση ή χρήση 

3. Τη δυνατότητα χρήσης ή πώλησης του άυλου στοιχείου. 
4. Τον τρόπο µε τον οποίο θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη. Θα πρέπει να αποδειχθεί, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη αγοράς 
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για το προϊόν που παράγει το άυλο πάγιο ή στην περίπτωση που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί εσωτερικά, τη χρησιµότητα του 
άυλου στοιχείου του ενεργητικού 

5. Τη διαθεσιµότητα επαρκών τεχνικών, οικονοµικών ή άλλων πόρων 
οι οποίοι θα βοηθήσουν να ολοκληρωθεί και να διατεθεί ή να 
χρησιµοποιηθεί το άυλο στοιχείο του ενεργητικού. 

6. Τη δυνατότητα αξιόπιστης µέτρησης των εξόδων που θα αποδοθούν 
στο άυλο στοιχείο του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξής του 

Παράδειγµα εξόδων ανάπτυξης είναι : 
1. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και ο έλεγχος πρωτοτύπων πριν την 

έναρξη της πλήρους παραγωγής  
2. Ο σχεδιασµός νέων εργαλείων, συσκευών, καλουπιών και πρεσών 

που εµπερικλείουν νέα τεχνολογία 
3. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η λειτουργία µίας πιλοτικής 

εγκατάστασης, οικονοµικώς αδύνατης για εµπορική παραγωγή 
4. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η δοκιµή µίας επιλεγµένης 

εναλλακτικής λύσης για νέα βελτιωµένα υλικά, συσκευές, 
προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα ή υπηρεσίες. 

 

Αποτίµηση Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού µετά την Αρχική 
Αναγνώριση 

 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η επιχείρηση έχει µία από τις 

ακόλουθες δύο επιλογές: 
1. To άυλο στοιχείο του ενεργητικού εµφανίζεται στην αξία κτήσης 

µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευµένες 
ζηµιές λόγω µείωσης της αξίας του. 

2. Το άυλο στοιχείο του ενεργητικού εµφανίζεται στην 
αναπροσαρµοσµένη αξία του. Η αναπροσαρµοσµένη αξία είναι η 
εύλογη αξία του άυλου παγίου κατά την ηµεροµηνία της 
αναπροσαρµογής µείον τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµιές λόγω µείωσης της 
αξία του. 

Όταν ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού αναπροσαρµόζεται, τότε 
όλα τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού της κατηγορίας του θα πρέπει, 
επίσης, να αναπροσαρµόζονται εκτός από την περίπτωση που δεν 
υπάρχει ενεργός αγορά για τα στοιχεία αυτά. 

Όταν ένα άυλο πάγιο σε µία κατηγορία αναπροσαρµοσµένων άυλων 
παγίων δεν µπορεί να αναπροσαρµοστεί, διότι δεν υπάρχει ενεργός 
αγορά γι αυτό, τότε το άυλο πάγιο πρέπει να απεικονίζεται στο κόστος 
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κτήσης µείον κάθε συσσωρευµένη απόσβεση και κάθε συσσωρευµένη 
ζηµιά από µείωση της αξίας του. 

Στην περίπτωση, που η εύλογη αξία ενός αναπροσαρµοσµένου 
άυλου παγίου δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε παραποµπή σε µία ενεργή 
αγορά, τότε η λογιστική αξία του άυλου παγίου πρέπει να είναι η 
αναπροσαρµοσµένη αξία του κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας 
αναπροσαρµογής µε παραποµπή στην ενεργό αγορά µείον κάθε 
µεταγενέστερη συσσωρευµένη απόσβεση και κάθε συσσωρευµένη ζηµιά 
από µείωση της αξίας του. 

Σε ότι αφορά τη λογιστική των αναπροσαρµογών ακολουθούνται οι 
ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). 
 

Απόσβεση Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού 

 
Ως απόσβεση ορίζεται η συστηµατική κατανοµή της αποσβέσιµης 

αξίας του άυλου παγίου στα έτη της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Η 
κατανοµή θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αντικατοπτρίζει 
τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται τα οικονοµικά οφέλη από την 
επιχείρηση. Aν δεν µπορεί να γίνει αξιόπιστα, τότε θα πρέπει να 
ακολουθείται η µέθοδος της σταθερής απόσβεσης. 

Ως αποσβέσιµη αξία ορίζεται η αξία κτήσης του παγίου στοιχείου 
(βασικός χειρισµός) ή η αναπροσαρµοσµένη αξία (εναλλακτικός 
χειρισµός) µείον την υπολειµµατική αξία. Η υπολειµµατική αξία 
θεωρείται ότι είναι µηδενική, εκτός ορισµένων περιπτώσεων, όπως όταν: 

1. Ένας τρίτος έχει δεσµευτεί να αγοράσει το άυλο πάγιο στο τέλος 
της ωφέλιµης ζωής του. 

2. Υπάρχει µία ενεργός αγορά για το άυλο πάγιο και : 
Α. η υπολειµµατική του αξία µπορεί να προσδιοριστεί σε σχέση µε 
την ενεργό αγορά, 
Β. είναι πιθανό να υπάρχει µία ενεργός αγορά, στο τέλος της 
ωφέλιµης ζωής του. 

Για τον υπολογισµό της αποσβέσιµης και της υπολειµµατικής αξίας 
του άυλου παγίου είναι απαραίτητο να εκτιµηθεί η ωφέλιµη ζωή του. 

Μετά την τελευταία αναθεώρηση του ∆ΛΠ 38, η επιχείρηση πρέπει 
να εκτιµά αν υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστεί η ωφέλιµη ζωή του 
παγίου. Στην περίπτωση που µπορεί να προσδιοριστεί, τότε η επιχείρηση 
πρέπει να προσδιορίζει το χρονικό διάστηµα της ωφέλιµης ζωής του 
άυλου παγίου (ή τις µονάδες παραγωγής αν χρησιµοποιείται για 
παραγωγή). 

Σε αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση θα θεωρήσει ότι το άυλο πάγιο 
δεν έχει προσδιορισµένη ωφέλιµη ζωή, όταν µε βάση την εκτίµηση όλων 
των δυνατών παραγόντων, δεν προβλέπεται να υπάρχει χρονικός 
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περιορισµός στις καθαρές ταµειακές εισροές που θα εισρεύσουν στην 
επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, το άυλο πάγο δεν αποσβένεται αλλά 
υπόκειται σε έλεγχο µείωσης της αξίας του. 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38, οι παράγοντες που θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη  προκειµένου να προσδιοριστεί η ωφέλιµη ζωή ενός 
άυλου παγίου, είναι : 

1. Η αναµενόµενη χρήση του στοιχείου 
2. Οι κύκλοι ζωής συναφών προϊόντων ή δηµοσιευµένες πληροφορίες 

σχετικά µε την ωφέλιµη ζωή παρόµοιων στοιχείων του 
ενεργητικού. 

3. Οι τεχνικές, τεχνολογικές ή εµπορικές µορφές απαξίωσης 
4. Η σταθερότητα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση (και άρα το άυλο πάγιο), καθώς και η ζήτηση για τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προκύπτουν από το άυλο πάγιο 

5. Οι αναµενόµενες ενέργειες των ανταγωνιστών 
6. Το επίπεδο συντήρησης που θα απαιτηθεί για το συγκεκριµένο 

άυλο στοιχείο κατά τη διάρκεια των ετών που θα ακολουθήσουν, 
καθώς και το αν η επιχείρηση είναι διατεθειµένη να προβεί στην 
πραγµατοποίηση των εξόδων συντήρησης που θα απαιτηθούν 

7. Η περίοδος για την οποία µπορεί να εξασκηθεί ο έλεγχος και 
τυχόν νοµικοί ή άλλοι περιορισµοί (π.χ. λήξη αδειών) 

8. Η έκταση κατά την οποία η ωφέλιµη ζωή του άυλου παγίου, 
εξαρτάται από την ωφέλιµη ζωή άλλων στοιχείων ενεργητικού της 
επιχείρησης 

Το ∆ΛΠ 38 µε τον όρο απροσδιόριστη δεν εννοεί απεριόριστη. Ο 
ορισµός της διάρκειας ως απροσδιόριστη προκύπτει από την υπάρχουσα 
κατάσταση του στοιχείου του ενεργητικού και δεν καλύπτει τυχόν 
µελλοντικές επεµβάσεις ή προσθήκες που θα αυξήσουν την ωφέλιµη ζωή 
του. 

Η αρχική υπόθεση του προτύπου πριν από την τελευταία του 
αναθεώρηση, ότι η ωφέλιµη ζωή του άυλου παγίου είναι πάντα 
προσδιορισµένη και µάλιστα στα 20 έτη, δεν ισχύει µετά την 
αναθεώρηση του. Η επιχείρηση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σε 
θέση να διακρίνει αν η ωφέλιµη ζωή του στοιχείου είναι προσδιορίσιµη ή 
όχι. 

Η µέθοδος και η περίοδος απόσβεσης, θα πρέπει να εξετάζονται σε 
κάθε έτος και να τροποποιούνται όταν η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή 
αλλάζει σε σχέση µε τις προηγούµενες εκτιµήσεις. Στην περίπτωση αυτή, 
οι αλλαγές θα πρέπει να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
∆ΛΠ 8 

Στην περίπτωση που η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου στοιχείου του 
ενεργητικού προκύπτει  από συµβατικά ή άλλα δικαιώµατα, τότε η 
περίοδος απόσβεσής του µπορεί να είναι µικρότερη ανάλογα µε την 
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περίοδο κατά την οποία αναµένεται να γίνει η χρήση του παγίου. Αν 
πρόκειται για συµβατικό ή άλλο δικαίωµα που µεταβιβάζεται για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και υπόκειται σε ανανέωση, τότε η 
ωφέλιµη ζωή του στοιχείου του ενεργητικού θα συµπεριλαµβάνει και τις 
περιόδους ανανέωσης. Αυτό θα συµβαίνει µόνο εάν υπάρχουν σαφής 
στοιχεία ότι η ανανέωση πρόκειται να επιτευχθεί. 
 

Αναπροσαρµογή Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού 

 
Εκτός από το αναπόσβεστο κόστος, το άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού µπορεί εναλλακτικά να παρουσιαστεί στην 
αναπροσαρµοσµένη αξία του. Η αναπροσαρµοσµένη αυτή αξία, είναι η 
εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις συσσωρευµένες ζηµίες από µείωση 
της αξίας του. 

Η επιχείρηση θα πρέπει να προβαίνει σε αναπροσαρµογές των 
άυλων παγίων της µόνο όταν υπάρχει µία ενεργός αγορά, κάτι το οποίο 
δεν θεωρείται απαραίτητο για την αναπροσαρµογή της αξίας των  
ενσώµατων παγίων. ∆εν επιτρέπεται, επίσης, η αρχική αναγνώριση να 
γίνει σε εύλογη αξία αλλά πάντα θα πρέπει να γίνεται στο κόστος. 

Στην περίπτωση που µια επιχείρηση επιλέξει τον εναλλακτικό τρόπο 
χειρισµού, τότε η αναπροσαρµογή θα πρέπει να γίνεται τακτικά, έτσι 
ώστε το υπόλοιπο της αξίας του στοιχείου του ενεργητικού να µη 
διαφέρει ουσιαστικά από την εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού. Θα πρέπει, επιπλέον, να αναπροσαρµόζεται ολόκληρη η 
κατηγορία άυλων στοιχείων του ενεργητικού και όχι µόνο ένα πάγιο της 
κατηγορίας αυτής. 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38, θεωρείται ότι δεν υπάρχει  ενεργός αγορά 
για τα ακόλουθα: 

1. Σήµατα 
2. Τίτλους  
3. ∆ικαιώµατα µουσικής και ταινιών 
4. Πατέντες 

Ουσιαστικά πρόκειται για άυλα πάγια τα οποία είναι µοναδικά για 
κάθε επιχείρηση. 
Ενεργός αγορά υπάρχει αντίθετα για : 

1. Άδειες ταξί 
2. Άδειες ψαρέµατος 
3. Ποσοστώσεις που αφορούν σε άδειες παραγωγής συγκεκριµένων 

ποσοτήτων 
Στην περίπτωση που κατά την αναπροσαρµογή προκύψει αύξηση 

της αξίας του άυλου παγίου, τότε η αύξηση θα πρέπει να αναγνωριστεί 
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στα ίδια κεφάλαια ως «Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής». Αν αυτή η 
αύξηση, ωστόσο, αντιστρέφει µία προηγούµενη ζηµία από µείωση της 
αξίας, τότε θα πρέπει να αναγνωριστεί ως έσοδο. Αν δε, η αύξηση είναι 
µεγαλύτερη από το ποσό που θα αναγνωριστεί ως έσοδο, τότε το 
υπερβάλλον ποσό θα αναγνωριστεί ως «Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής». 

Το αντίθετο ισχύει όταν προκύψει µείωση της αξίας του άυλου 
παγίου, οπότε η µείωση αυτή αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα. 
Αν η µείωση ωστόσο, αντιστρέφει µία προηγούµενη αύξηση που 
αναγνωρίστηκε ως «Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής», τότε θα πρέπει να 
εξαλειφθεί  πρώτα το αποθεµατικό και στη συνέχεια, αν υπάρχει 
υπόλοιπο , το εναποµείναν να αναγνωριστεί ως έξοδο χρήσης. 

Το σύνολο του λογαριασµού «Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής» 
µεταφέρεται απευθείας στα «Κέρδη εις νέον» είτε περιοδικά µε τη χρήση 
του παγίου στοιχείου είτε κατά την πώληση ή απόσυρσή του. Η 
αναγνώριση στα «Κέρδη εις νέον» δεν γίνεται µέσα από την Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης. 
 
 
 

Αναπροσαρµογή Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού και Ζηµίες 
Λόγο Μείωσης της Αξίας 

 
   Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας εµφανίζεται όταν το αναπόσβεστο 

ποσό του παγίου είναι µεγαλύτερο από το ανακτήσιµο ποσό, οπότε η 
διαφορά αυτή θα πρέπει να εµφανίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. Το 
ανακτήσιµο ποσό του παγίου είναι το µεγαλύτερο ποσό από την καθαρή 
τιµή πώλησης και την ανακτήσιµη αξία του παγίου, δηλαδή του ποσού 
που προκύπτει από την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών 
που δηµιουργούνται από την χρήση του παγίου. 

   Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού, των οποίων η ωφέλιµη ζωή δεν 
µπορεί να προσδιοριστεί, δεν πρέπει να αποσβένονται αλλά να 
υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε έλεγχο για τυχόν µείωση 
της αξίας τους. Αναθεώρηση θα πρέπει να γίνεται σε κάθε χρήση και για 
την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των άυλων παγίων προκειµένου να 
διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να ισχύουν οι λόγοι που απαγόρευαν τον 
προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής τους. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι 
οι παραπάνω λόγοι δεν ισχύουν πλέον και η ωφέλιµη ζωή των παγίων 
µπορεί να προσδιοριστεί, τότε η αλλαγή στην ωφέλιµη ζωή θα 
αντιµετωπιστεί λογιστικά ως αλλαγή λογιστικής εκτίµησης. 

   Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα για αυτήν την περίπτωση. Για 
παράδειγµα, το 2001 η Αγγλική Vodafone πλήρωσε £101,436 δις για τα 
καθαρά περιουσιακά στοιχεία της γερµανικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών 
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Mannesmann. Την ηµέρα της απόκτησης τα περιουσιακά στοιχεία της 
Mannesmann στον ισολογισµό είχαν µια εύλογη αξία £18,408 δις. Το 
επιπλέον ποσό των £83,028 δις αναγνωρίστηκε ως υπεραξία στις 
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Τα επόµενα χρόνια, η 
υπεραξία αποσβενόταν συστηµατικά µέχρι το 2005, όταν υιοθετήθηκε το 
∆.Λ.Π. 38 και η Vodafone έπρεπε να διακόψει την απόσβεση της 
υπεραξίας και να ξεκινήσει τους ελέγχους µείωσης της αξίας. Η αξία της 
επένδυσης έπεσε δραµατικά και το 2005 η Vodafone αναγνώρισε ως 
µείωση της αξίας £19,4 δις στην υπεραξία της Mannesmann. Επιπλέον, 
η υπεραξία των ιταλικών και σουηδικών θυγατρικών της µειώθηκε κατά 
£3,6 δις και £515 εκ αντίστοιχα την ίδια χρονιά, έχοντας ως αποτέλεσµα 
µια συνολική ζηµία µείωσης £23,5 δις. 

Όταν ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού πωληθεί ή όταν δεν 
αναµένονται πλέον µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, τότε το στοιχείο αυτό 
θα πρέπει να διαγράφεται από τον ισολογισµό. Η τυχόν διαφορά µεταξύ 
του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του άυλου 
στοιχείου του ενεργητικού αποτελεί το κέρδος ή τη ζηµία που προκύπτει 
από την απόσυρση ή διάθεση του άυλου παγίου και εµφανίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

Γνωστοποιήσεις 

 
Μια επιχείρηση θα πρέπει να αποκαλύπτει τις παρακάτω 

πληροφορίες για κάθε κατηγορία άυλων παγίων κάνοντας διάκριση 
ανάµεσα στα εσωτερικά δηµιουργούµενα και στα υπόλοιπα άυλα 
στοιχεία του ενεργητικού: 
• Το αν οι ωφέλιµες ζωές των άυλων παγίων µπορούν να προσδιοριστούν 
και αν ναι ποιοι είναι οι συντελεστές απόσβεσης 
• Τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν για τα άυλα πάγια µε 
προσδιορισµένη ωφέλιµη ζωή 
• Τις συσσωρευµένες αποσβέσεις στην αρχή και το τέλος της περιόδου 
•Την κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης, στην οποία 
περιλαµβάνονται οι  αποσβέσεις των άυλων παγίων 
• Μια ανάλυση του συσσωρευµένου υπολοίπου αρχής και τέλους 
περιόδου, στην οποία να παρουσιάζονται: 
    1. Οι προσθήκες της περιόδου, µε διάκριση των προσθηκών που 
αφορούν σε έξοδα ανάπτυξης, σε αγορές ή ενοποίηση επιχειρήσεων 
    2. Τα πάγια στοιχεία που κατέχονται µε σκοπό την πώληση 
    3. Οι αυξήσεις ή µειώσεις στην αξία των άυλων παγίων, λόγω  
αναπροσαρµογών 
    4. Οι ζηµίες από µείωση της αξίας των άυλων παγίων 
    5. Το ποσό της απόσβεσης που προέκυψε κατά την παρουσιαζόµενη 
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περίοδο 
    6. Τυχόν αντιλογισµοί της µείωσης της αξίας, οι οποίοι και 
αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα περιόδου 
    7. Τυχόν συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν κατά την 
µετατροπή  συνδεδεµένων επιχειρήσεων του εξωτερικού 
    8. Λοιπές αλλαγές στο υπόλοιπο του λογαριασµού κατά την  
παρουσιαζόµενη περίοδο 

Επίσης, όταν µια επιχείρηση έχει ένα άυλο πάγιο µε µη 
προσδιορίσιµη ωφέλιµη ζωή θα πρέπει να αποκαλύπτει το υπόλοιπο του 
συγκεκριµένου στοιχείου, τους λόγους για τους οποίους δεν είναι 
δυνατός ο προσδιορισµός της διάρκειας της ωφέλιµης ζωής του και τους 
κυριότερους παράγοντες που οδήγησαν στην λήψη της παραπάνω 
απόφασης.  Για τα άυλα πάγια που έχουν αποκτηθεί µέσω κρατικής 
επιχορήγησης και έχουν αποτιµηθεί σε εύλογες αξίες η επιχείρηση θα 
πρέπει να γνωστοποιεί: 
• Την εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση 
• το υπόλοιπο αυτών των στοιχείων 
• τον τρόπο αποτίµησης τους µετά την αρχική αναγνώριση 

Για τα άυλα πάγια που αποτιµώνται στην αναπροσαρµοσµένη αξία, 
η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής: 
• Την ηµεροµηνία διενέργειας της αναπροσαρµογής 
• Το υπόλοιπο των αναπροσαρµοσµένων άυλων παγίων 
•Το υπόλοιπο των στοιχείων όπως θα διαµορφωνόταν αν 
χρησιµοποιούταν ως µέθοδος αποτίµησης το αναπόσβεστο κόστος 
•Την κίνηση του υπολοίπου του λογαριασµού «Αποθεµατικό 
Αναπροσαρµογής» 
•Τις µεθόδους και τις παραδοχές που εφαρµόστηκαν για την 
αναπροσαρµογή  των συγκεκριµένων άυλων παγίων. 

 
 

Τι αλλάζει µε το ∆ΛΠ 38 –∆ιαφορές από τα ΕΛΠ7 

 
 
Με βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν υπάρχουν έξοδα 

εγκατάστασης. Στην πραγµατικότητα όµως, οι λογαριασµοί που 
περιλαµβάνονταν στα έξοδα εγκατάστασης σύµφωνα µε τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, σε ένα µεγάλο βαθµό, µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, µεταφέρονται σε άλλους λογαριασµούς. Έτσι, το λογισµικό 

                                                           

7 Ντζανάτος Δ., 2008, Τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 
ελληνικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, ΔΛΠ 38 
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π.χ. που εµφανίζονταν στα έξοδα εγκατάστασης, τώρα θα 
παρακολουθείται, µε βάση το ∆.Λ.Π. 38, στα άυλα στοιχεία.  

Έξοδα που αφορούσαν απόκτηση ακινητοποιήσεων και 
αποσβένονταν σε διάστηµα από ένα έως πέντε χρόνια, τώρα θα 
µεταφέρονται στο κόστος απόκτησης αυτών των ακινητοποιήσεων και θα 
αποσβένονται µε βάση τους συντελεστές απόσβεσης τους.  

Άλλα έξοδα που εµφανίζονταν στα έξοδα εγκατάστασης, όπως τα 
έξοδα αύξησης κεφαλαίου, τώρα θα µεταφέρονται κατευθείαν σε µείωση 
της καθαρής θέσης.  

Τέλος, έξοδα κεφαλαιοποίησης τόκων ή συναλλαγµατικών 
διαφορών, τώρα µπορούν να εµφανίζονται στο κόστος των παγίων ή των 
αποθεµάτων που αφορούν και εφόσον είναι πάγια, να αποσβένονται µε 
τους συντελεστές απόσβεσης των παγίων.  

Ορισµένοι λογαριασµοί όµως που περιλαµβάνονταν στα έξοδα 
εγκατάστασης και είχαν ένα γενικά ασαφές περιεχόµενο, όπως τα έξοδα 
«αναδιοργάνωσης», πρέπει να µεταφέρονται κατευθείαν στα 
αποτελέσµατα, στη χρήση στην οποία πραγµατοποιούνται.  

Το ∆.Λ.Π 38 περιλαµβάνει αρκετές ενδεικτικές περιπτώσεις εξόδων, 
τα οποία δεν µπορούν να αποτελέσουν άυλα στοιχεία, αλλά πρέπει να 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ορισµένα από αυτά τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο ∆.Λ.Π 38, δεν ήταν ασύνηθες στην Ελλάδα να 
µεταφέρονται στα έξοδα εγκατάστασης, να κεφαλαιοποιούνται και να 
αποσβένονται τµηµατικά.  

Τα άυλα στοιχεία του ∆.Λ.Π. 38, δεν αφορούν κάθε άυλο που 
εµφανίζεται στον ισολογισµό. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
π.χ. είναι άυλο στοιχείο, αλλά δεν καλύπτεται από το ∆.Λ.Π 38 αλλά από 
ειδικό πρότυπο. Η υπεραξία που προέρχεται από τις συνενώσεις και όλοι 
οι χειρισµοί που την αφορούν, δεν καλύπτεται από το ∆.Λ.Π 38 αλλά 
από το ∆.Π.Χ.Π. 3 και από το ∆.Λ.Π. 36 για τις αποµειώσεις.  

Για τις συνενώσεις, πρέπει να σηµειωθεί ότι αναφερόµαστε µόνο 
στην υπεραξία που προκύπτει από τη συνένωση και όχι στα άυλα 
στοιχεία που αποκτούνται µε τη συνένωση. Αυτά θα περιλαµβάνονται 
πια στα άυλα στοιχεία, στον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρίας αν 
αφορά εξαγορά ή τις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της, αν αφορά 
συγχώνευση.  

Υπάρχουν κι άλλα άυλα στοιχεία, που δεν αφορούν το ∆.Λ.Π. 38 
και συνδέονται µε άλλα πρότυπα, όπως µε το ∆.Λ.Π. 2 για τα αποθέµατα, 
το ∆.Λ.Π. 11 για τα τεχνικά έργα, το ∆.Λ.Π. 17 για τις µισθώσεις, το 
∆.Λ.Π. 19 για τις παροχές σε εργαζόµενους, το ∆.Π.Χ.Π. 4 για τις 
ασφαλιστικές εταιρίες (τα έξοδα πρόσκτησης) κλπ.  

Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου είναι δύσκολο να διαχωριστεί ένα 
ενσώµατο πάγιο, από ένα άυλο πάγιο. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν 
κυρίως µηχανήµατα, τα οποία περιλαµβάνουν και λογισµικό. Σε µερικές 
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περιπτώσεις η αξία του λογισµικού είναι η σηµαντική και η αξία του 
παγίου µικρή ή και µηδαµινή, σε άλλες περιπτώσεις συµβαίνει το 
αντίστροφο. Κανονικά θα πρέπει να γίνεται διαχωρισµός για ένα τέτοιο 
πάγιο, στο τµήµα που αφορά ενσώµατη ακινητοποίηση και στο τµήµα 
που αφορά άυλο  

στοιχείο, εφόσον αυτός ο διαχωρισµός είναι εφικτός, διαφορετικά θα 
πρέπει να αντιµετωπιστεί λογιστικά µε βάση τις κατευθύνσεις που 
δίνονται από το ∆.Λ.Π. 38.  

Με το ∆.Λ.Π. 38, όπως γενικά συµβαίνει µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, άυλα µπορεί να έχουν αποκτηθεί και µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση. Τότε, σύµφωνα µε ης ρυθµίσεις του ∆.Λ.Π. 17 για τις 
µισθώσεις, αυτά τα άυλα εµφανίζονται στο ενεργητικό από τη στιγµή που 
αρχίζει η χρηµατοδοτική µίσθωση.  

Ορισµένες περιπτώσεις που αφορούν προφανώς άυλα στοιχεία, 
όπως δικαιώµατα για ταινίες, για DVDs, για CDs και για συγγραφικά και 
καλλιτεχνικά δικαιώµατα, ρητά εξαιρούνται από το ∆.Λ.Π. 38. ∆εν 
αντιµετωπίζονται µε βάση αυτό το πρότυπο.  

Τέλος, ρητά αναφέρεται στο ∆.Λ.Π. 38, κάτι άλλωστε που ίσχυε 
αυτονόητα και µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ότι η υπεραξία 
που δηµιουργείται εσωτερικά από µια εταιρία ή όταν εξετάζουµε ένα 
όµιλο εσωτερικά από τον όµιλο, δεν είναι άυλο στοιχείο, δεν 
κεφαλαιοποιείται. Με τον ίδιο τρόπο ορισµένα στοιχεία ...σχετίζονται µε 
την εσωτερικά δηµιουργούµενη υπεραξία, επίσης δεν µπορούν να 
Θεωρηθούν σαν άυλα στοιχεία. Τέτοια στοιχεία είναι τα σήµατα ή άλλα 
χαρακτηριστικά του µάρκετινγκ της εταιρίας. Αυτά δεν µπορούν να 
αποτιµηθούν και να εµφανιστούν µε αξίες στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Το ∆.Λ.Π. 38 καθορίζει κριτήρια για να µπορεί κάτι να λογιστεί σαν 
άυλο στοιχείο. Υπάρχουν κάποια γενικά κριτήρια, ενώ για τα άυλα 
στοιχεία τα οποία δηµιουργούνται εσωτερικά από την ίδια την εταιρία, 
υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρότερα κριτήρια.  

Τα βασικά κριτήρια είναι ότι, για να καταχωρηθεί κάποιο στοιχείο 
στα άυλα, πρέπει οι εισροές που αναµένονται από αυτό να είναι αφενός 
πιθανές και αφετέρου µπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίµηση της αξίας του 
στοιχείου. Είναι αυτονόητο πως όταν πρόκειται για κάτι που το 
αγοράσαµε, γνωρίζουµε το κόστος του, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να 
µπορέσουµε να εκτιµήσουµε ότι οι πιθανές εισροές θα υπερκαλύψουν 
αυτό το κόστος.  

Τα άυλα στοιχεία χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Σ’ αυτά 
που αποκτούµε µε αγορά από τρίτους ή µέσω συνενώσεων και σ’ αυτά τα 
οποία δηµιουργούνται εσωτερικά από την εταιρία. Τα εσωτερικά 
δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία, στην ελληνική πραγµατικότητα είναι 
σχετικά λίγα. Στο εξωτερικό όµως, σε επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν 
σηµαντικά ποσά στην έρευνα, είναι σηµαντικά.  



 37

Για αυτά τα εσωτερικά δηµιουργούµενα στοιχεία, τα κόστη 
διαχωρίζονται σε δύο φάσεις, σε δύο κατηγορίες. Στη φάση της έρευνας 
και στη φάση της ανάπτυξης. Το ∆.Λ.Π. 38 ορίζει µε σαφήνεια τι 
περιλαµβάνει η φάση της έρευνας και τι εκείνη της ανάπτυξης. Τα κόστη 
που αφορούν έρευνα, µε βάση το ∆.Λ.Π. 31 µεταφέρονται σε βάρος των 
αποτελεσµάτων στη χρονιά στην οποία γίνονται. Είναι δηλαδή το κόστος 
που εµφανίζεται στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης. Τα κόστη 
που αφορούν ανάπτυξη, µπορούν να κεφαλαιοποιούνται, εφόσον 
πληρούν συγκεκριµένα και πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία πρέπει να 
επανεξετάζονται µε κάθε ισολογισµό.  

Η καταχώριση των άυλων στοιχείων αρχικά γίνεται στο κόστος, που 
περιλαµβάνει το συνολικό κόστος, µε βάση τη λογική που διαπνέει τα 
∆.Λ.Π. και όχι µόνο την τιµολογιακή αξία. Μετά την απόκτησή τους, τα 
άυλα στοιχεία µπορούν να παρακολουθούνται είτε στο κόστος µείον τις 
αποσβέσεις και µείον τις πιθανές σε αξίες αναπροσαρµογής.  

Είναι προφανές ότι οι περιπτώσεις που είναι δυνατόν να 
παρακολουθείται ένα άυλο στοιχείο σε αξίες αναπροσαρµογής, είναι 
γενικά περιορισµένες και στην πολύ περισσότερο. Παρόλα αυτά, 
παρέχεται αυτή η δυνατότητα από το ∆.Λ.Π. 38 αρκεί φυσικά να 
υπάρχουν τιµές αγοράς που βοηθούν στην εκτίµηση της εύλογης αξίας 
ενός άυλου στοιχείου. Τέτοιες τιµές µπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να 
συνδέονται µε τιµές στο χρηµατιστήριο, αλλά µπορεί να συνδέονται και 
µε τιµές της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι σε χώρες που θα 
µπορούσαν οι άδειες ταξί ή κάποιες άλλες άδειες να αποτελούν 
αντικείµενο της αγοράς, δηλαδή να πουλιούνται και να αγοράζονται και 
εποµένως να υπάρχουν τιµές αγοράς για αυτές, θα µπορούσαν να 
αποτιµούνται σε εύλογες αξίες. Σ’ αυτή την περίπτωση, δηµιουργούνται 
αποθεµατικά εύλογης αξίας, όπως γίνεται και µε τα άλλα πάγια τα οποία 
παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες.  

Αν εξετάσουµε εποµένως συνολικά το ∆.Λ.Π 38 σε σχέση µε τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, είναι πράγµατι µια διαφορετική 
προσέγγιση και µια πιο πλήρης προσέγγιση.  

Τέλος, το ∆.Λ.Π 38 περιλαµβάνει ένα πλήθος γνωστοποιήσεων που 
πρέπει να γίνονται για τα άυλα στοιχεία.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε βάση το ∆.Λ.Π. 38, θεωρείται ότι 
µπορεί να υπάρξουν και άυλα στοιχεία αόριστης διάρκειας, δηλαδή 
άυλα στοιχεία τα οποία θα µπορούν να παρακολουθούνται στο κόστος 
και να µην αποσβένονται. Αυτό αποτελεί κάτι σπάνιο έως αδύνατο στις 
ελληνικές συνθήκες. ∆εν είναι όµως σπάνιο ή αδύνατο σε διεθνές 
επίπεδο. Για αυτά τα αόριστης διάρκειας άυλα στοιχεία, όπως και για 
την υπεραξία, θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο έλεγχος της αποµείωσης 
τους, µε βάση τις ρυθµίσεις του ∆.Λ.Π 36. 
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∆ΛΠ 22 ως προς το άυλο ενεργητικό και ειδικότερα προς Φήµη 
και Πελατεία  και διαφορές από Ελληνική Νοµοθεσία 8 

 

Το ∆ΛΠ 22 και η ελληνική νοµοθεσία αναφέρουν περί την 
δηµιουργία συγχωνεύσεων και εξαγορών που αναγνωρίζουν µια υπεραξία 
που προκύπτει από την διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που πληρώθηκε 
ή ανταλλάχθηκε µεταξύ τους το οποίο αποτελεί στοιχείο του άυλου 
ενεργητικού. 

Το ∆ΛΠ 22 θεωρεί όλες τις πράξεις συγχωνεύσεων και εξαγορών ως 
«εξαγορές» µε άµεση αναγνώριση υπεραξίας (goodwill) που προκύπτει 
σαν διαφορά µεταξύ που τιµήµατος που πληρώθηκε ή ανταλλάχθηκε και 
το αντίστοιχο ποσοστό της καθαρής θέσης της αγορασθείσας εταιρίας 
εκπεφρασµένα σε αγοραίες αξίες (fair value). Εάν το τίµηµα δεν 
καταβάλλεται µε µετρητά αλλά µε πίστωση ορισµένης χρονικής 
διάρκειας, τότε για τον υπολογισµό του κόστους αγοράς υπολογίζεται η 
παρούσα αξία του επί πιστώσει τιµήµατος και εν συνεχεία ενδεχοµένως η 
τυχόν υπεραξία. 

Για να αναγνωρισθεί µία συγχώνευση σαν «pooling or uniting of 
interesting» πρέπει να συντρέχουν οι εξής τρεις προϋποθέσεις 
ταυτοχρόνως:  

• σχετική αναλογία στις αγοραίες αξίες των δύο εµπλεκόµενων 
εταιριών 

• συνέχιση περίπου του ίδιου ποσοστού ψήφου των εταιριών και 
στην νέα εταιρία 

• ανταλλαγή ή συνάθροιση πλειοψηφικών πακέτων από κάθε µία 
από τις εταιρίες  

Επίσης όταν δεν είναι δυνατόν να εντοπισθεί ο αγοραστής, τότε η 
συγχώνευση θεωρείται «pooling or uniting of interesting». 

Στο «pooling of interesting» δεν αναγνωρίζεται υπεραξία (goodwill) 
λογιστικά. Όλα τα σχετικά έξοδα πρέπει να πάνε στα αποτελέσµατα. Η 
απόσβεση του (goodwill) γίνεται στην εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή του η 
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 20 χρόνια. Κάθε χρόνο γίνεται 
επανεκτίµηση αυτής και αν προκύψει διαφορά, τότε λογίζεται σαν 
διόρθωση. 

Το κόστος αγοράς ( που διαµόρφωσε την υπεραξία ) επιτρέπεται να 
αλλάξει µεταγενέστερα, όταν υπάρξουν µεταβολές σε µελλοντικά 
                                                           

8 Ντζανάτος Δ., 2008, Τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 
ελληνικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα / Καραγιώργος Θεοφάνης και Ανδρέας Πετρίδης: Γερμανός, 
2006 Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) σε συνδυασμό με το γενικό λογιστικό 
σχέδιο (Γ.Λ.Σ.) : θεωρία & πράξη, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη 
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γεγονότα και εκτιµήσεις που είχαν γίνει αρχικά οπότε γίνεται αναγκαίο 
να αναθεωρηθεί πάλι η τρέχουσα αξίας της αγορασθείσας εταιρίας και 
όταν το αρχικό τίµηµα υποστεί αλλαγή ένεκα διαφόρων αιτιών και 
συµφωνιών. 

Η αρνητική υπεραξία (negative goodwill) που προκύπτει όταν το 
κόστος απόκτησης των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων είναι 
µικρότερο της πραγµατικής αξίας τους. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, η 
διαφορά που προκύπτει χαρακτηρίζεται ως αρνητική υπεραξία και 
απεικονίζεται αφαιρετικά του ενεργητικού στην υπεραξία, το οποίο 
αποσβένεται σε πέντε έτη ή έως το πολύ είκοσι έτη όταν µπορεί να 
αιτιολογηθεί. 

Η διαφορά µεταξύ πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης που αγοράζεται και 
τιµήµατος που καταβάλλεται για την απόκτηση, περιγράφεται ως 
υπεραξία και είναι συνήθως θετική οπότε αποσβένεται σε µια περίοδο 20 
ετών. Αν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε καταχωρείται ως 
έκπτωση (µείωση) των περιουσιακών στοιχείων και κατά την έκταση που 
σχετίζεται µε αναµονή µελλοντικών ζηµιών, καταχωρείται ως έσοδο όταν 
πραγµατοποιούνται οι ζηµιές της αγοραζόµενης επιχείρησης. Κατά την 
έκταση που δεν σχετίζεται µε αναµενόµενες µελλοντικές ζηµιές 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως ως εξής: 

Το ποσό αυτής που δεν υπερβαίνει τις πραγµατικές αξίες των 
αποκτηθέντων µη νοµισµατικών στοιχείων, καταχωρείται στα έσοδα 
συστηµατικά κατά τη διάρκεια της εναποµένουσας ωφέλιµης ζωής των 
στοιχείων αυτών. 

Το επιπλέον των πραγµατικών αξιών των µη νοµισµατικών 
περιουσιακών στοιχείων αυτής τµήµα, καταχωρείται αµέσως ως έσοδο. 

Κατά την ηµεροµηνία απόκτησης µια επιχείρησης από µια άλλη, ο 
αγοραστής πρέπει να καταχωρηθεί µια πρόβλεψη που δεν εµφανίζεται  
ως υποχρέωση από την αγοραζόµενη επιχείρηση, εάν ο αγοραστής 
αναπτύξει ένα σχέδιο για τερµατισµό, ή µείωση των δραστηριοτήτων της 
αγοραζόµενης.  

Τα δικαιώµατα µειοψηφίας, σε περίπτωση µερικής αγοράς, 
καταχωρούνται σε προ της αγοράς αξίες των αναγνωρίσιµων 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Εναλλακτικά επιτρέπεται η 
εµφάνιση τους και σε πραγµατικές αξίες, όπως και για τον αγοραστή. 

Τα δικαιώµατα µειοψηφίας, σε περίπτωση µερικής αγοράς, 
καταχωρούνται σε προ της αγοράς αξίες των αναγνωρισµένων 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Εναλλακτικά επιτρέπεται η 
εµφάνιση τους και σε πραγµατικές αξίες όπως και για τον αγοραστή. 

Όταν η συµφωνία µιας αγοράς προβλέπει προσαρµογή του 
τιµήµατος αγοράς υπό την αίρεση µελλοντικών γεγονότων, το ποσό της 
προσαρµογής συµπεριλαµβάνεται στο κόστος αγοράς κατά την 
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ηµεροµηνία αγοράς, αν η αναπροσαρµογή είναι πιθανή και το ποσό 
µπορεί να υπολογισθεί βάσιµα. 

Το κόστος µιας αγοράς πρέπει να αναπροσαρµόζεται όταν ύστερα 
από την ηµεροµηνία αγοράς παύει να υπάρχει η αίρεση που επιδρά στο 
τίµηµα αγοράς, οπότε η πληρωµή του ποσού είναι πιθανή και αξιόπιστα 
εκτίµηση. Τέτοιες προσαρµογές διορθώνουν είτε την υπεραξία ή την υπέρ 
ή υπό το άρτιο έκδοση. 

Η ελληνική νοµοθεσία µας αναφέρει ότι ο Ν.2190/20, οµιλεί περί 
συγχώνευσης για περιπτώσεις όπου υπάρχει 100% θυγατρική εταιρία. 
Στις άλλες περιπτώσεις, ο Ν.2190/20 αποδέχεται τον νόµο 2515/97 για 
τις συγχωνεύσεις τραπεζικών ιδρυµάτων όπου επιτρέπεται η αποτίµηση 
των παγίων σε τρέχουσες αξίες, καθώς επίσης και η τεχνική συνάθροισης 
συµφερόντων (συµψηφισµός µόνο του µετοχικού κεφαλαίου της 
αποροφώµενης ) 

Στις άλλες περιπτώσεις ο Ν.2190/20 αποδέχεται τον 1297/72 για 
συγχωνεύσεις λοιπών εταιριών όπου και επιβάλλεται η αποτίµηση των 
παγίων σε τρέχουσες αξίες και δεν αναγνωρίζονται οι φορολογικές ζηµιές 
της αποροφώµενης. Τον 2166/93 όπου δεν επιβάλλεται αποτίµηση σε 
τρέχουσες αξίες όµως αναγνωρίζονται οι φορολογικές ζηµιές της 
απορροφώµενης και γίνεται µε τεχνική της συνάθροισης  συµφερόντων 

Γενικά στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, οι συγχωνεύσεις 
θεωρούνται νοµικής µορφής µετασχηµατισµοί και όχι εξαγορές και 
λογίζονται µε τη µέθοδο συνάθροισης συµφερόντων. 

Σπάνια αναγνωρίζεται υπεραξία, η οποία και αποσβένεται σε 5 
χρόνια ισόποσα. Το κόστος αγοράς είναι η ονοµαστική του ποσού που 
πληρώνεται. 

Τέλος η αρνητική υπεραξία αναγνωρίζεται µόνο κατά την ενοποίηση 
και αναγράφεται απευθείας στην καθαρή θέση (συν διαφορά 
ενοποίησης). 

Ο Ν.2190/1920 στο άρθρο 103 παρ.1 και 2 εµµέσως πλην σαφώς 
αναγνωρίζει ως µέθοδο ενοποίησης την µέθοδο αγοράς. 

Οι διαφορές ενοποίησης (υπεραξία), εφόσον είναι θετικές, 
αποσβένονται είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε µια πενταετία 
είτε εµφανίζονται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων. Αν  είναι πιστωτικές 
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια και µπορούν να µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα µερικώς ή ολικώς µόνον αν αντιστοιχούν σε δυσµενή 
µελλοντικά αποτελέσµατα, ή σε προβλέψεις µελλοντικών δαπανών που 
θα πραγµατοποιηθούν, ή αν αντιστοιχούν σε πραγµατοποιηµένο κέρδος 
(άρθρο 103 παρ 3) 

Στην περίπτωση που συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 1 
περί επιχειρήσεων που έχουν τεθεί υπό την έννοια ∆ιεύθυνση, ή που τα 
διοικητικά όργονα των επιχειρήσεων αποτελούνται κατά πλειοψηφία από 
τα ίδια πρόσωπα, η επιβαλλόµενη από το νόµο ενοποίηση θα µπορούσε 
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να θεωρηθεί ως συνένωση δικαιωµάτων όπως προσδιορίζεται από το ∆ΛΠ 
22. Για την περίπτωση της συγχώνευσης µε απορρόφηση, που είναι µίας 
συνήθης πρακτική στη χώρα µας, το άρθρο 71 του Ν.2190/20 
προβλέπει την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
των συγχωνευµένων εταιριών, το οποίο σε συνδυασµό µε την παρ. 4 β 
του άρθρου 43, στην περίπτωση της συγχώνευσης µε απορρόφηση, 
καταλήγει στην καταχώρηση υπεραξίας που προβλέπεται από το ∆ΛΠ 
22. 
 

∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 3 
(∆ΠΧΠ 3)9 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ∆ΠΧΠ 3 αντικατέστησε  το ∆ΛΠ 22 «Ενοποιηµένες Επιχειρήσεις», 
το οποίο ίσχυε για την παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µέχρι την 31/12/2004. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, 
τίθεται σε ισχύ το ∆ΠΧΠ 3, το οποίο υπό κάποιες αυστηρές 
προϋποθέσεις µπορεί να εφαρµοστεί αναδροµικά και για προγενέστερες 
ηµεροµηνίες. 

Το ∆ΠΧΠ 3 αντικαθιστά επίσης τις ακόλουθες διερµηνείες : 
1. Μ.Ε.∆ 9 «Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων- Ταξινόµηση είτε ως Αγορές 

είτε ως Συνενώσεις Συµφερόντων» (S.I.C 9 «Business 
Combinations Classification either as Acquisition or Unitings of 
Interests») 

2. Μ.Ε.∆ 22 «Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων – Μεταγενέστερη 
Αναπροσαρµογή Εύλογων αξιών και Υπεραξίας που αρχικά 
Αναγνωρίστηκαν» (S.I.C 22 «Business Combinations – 
Subsequent Adjustment of Fair and Goodwill Initially Reported») 

3. Μ.Ε.∆  28 «Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων – Ηµεροµηνία Ανταλλαγής 
και Εύλογη Αξία των Συµµετοχικών Τίτλων» (S.I.C 28 «Business 
Combinations – «Date of Exchange» and Fair Value of Equity 
Instruments»). 

 
ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του παρόντος ∆ΠΧΑ είναι να καθορίσει την παρουσίαση 
οικονοµικών στοιχείων µιας οικονοµικής οντότητας όταν 
πραγµατοποιείται συνένωση επιχειρήσεων. Ειδικότερα, καθορίζει ότι 
όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τη 

                                                           

9 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Grant Thornton, 2006 
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µέθοδο της αγοράς. Συνεπώς, ο αποκτών αναγνωρίζει τα αναγνωρίσιµα 
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
του αποκτώµενου στις εύλογες αξίες τους κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης και επίσης αναγνωρίζει την υπεραξία, η οποία στη συνέχεια 
εξετάζεται για αποµείωση αντί να αποσβένεται. 
 
 
Αυτό το ∆ΠΧΑ δεν εφαρµόζεται σε: 
α) συνενώσεις επιχειρήσεων στις οποίες ξεχωριστές οικονοµικές οντότητες 
ή επιχειρήσεις συσπειρώνονται για να δηµιουργήσουν µια κοινοπραξία 
β) συνενώσεις επιχειρήσεων που αφορούν οικονοµικές οντότητες ή 
επιχειρήσεις που τελούν υπό κοινό έλεγχο 
γ) συνενώσεις επιχειρήσεων που αφορούν δύο ή περισσότερες αµοιβαίες 
οικονοµικές οντότητες 
δ) συνενώσεις επιχειρήσεων στις οποίες ξεχωριστές οικονοµικές οντότητες 
ή επιχειρήσεις συσπειρώνονται για να δηµιουργήσουν µια αναφέρουσα 
οικονοµική οντότητα µόνο µέσω σύµβασης χωρίς να αποκτηθούν 
συµµετοχικά δικαιώµατα (για παράδειγµα, συνενώσεις στις οποίες 
συσπειρώνονται ξεχωριστές οικονοµικές οντότητες αποκλειστικά µέσω 
σύµβασης για να δηµιουργηθεί µια εταιρεία εισηγµένη σε περισσότερα 
από ένα χρηµατιστήρια). 
 

Εννοιολογική Προσέγγιση 

 
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 3ως ενοποίηση επιχειρήσεων ορίζεται η 

συσπείρωση ξεχωριστών επιχειρήσεων σε ια επιχειρηµατική οντότητα, η 
οποία καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 3, επίσης, διακρίνει 
τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο. Στην περίπτωση 
αυτή, οι ενοποιηµένες επιχειρήσεις ελέγχονται από το ίδιο µέρος ή µέρη 
τόσο πριν όσο και µετά την ενοποίηση, ενώ ο έλεγχος δεν είναι 
προσωρινός. 

Απόκτηση : είναι µία ενοποίηση επιχειρήσεων στην οποία µία από 
τις επιχειρήσεις ( η αποκτώσα επιχείρηση) αποκτά έλεγχο πάνω στην 
καθαρή περιουσία και στις δραστηριότητες µίας επιχείρησης (της 
αποκτώµενης), µε αντάλλαγµα τη µεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού, 
την ανάληψη υποχρεώσεων ή την έκδοση µετοχών 

Έλεγχος : είναι η δυνατότητα της κατεύθυνσης της οικονοµικής και 
επιχειρηµατικής πολιτικής µίας επιχείρησης, έτσι ώστε να λαµβάνονται 
οφέλη από τις δραστηριότητες της. 

Μητρική : είναι µία επιχείρηση που έχει µία ή περισσότερες 
θυγατρικές  
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Θυγατρική : είναι µία επιχείρηση που ελέγχεται από µία άλλη 
επιχείρηση (γνωστή ως µητρική) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας: είναι το µέρος των καθαρών αποτελεσµάτων 
και της καθαρής περιουσίας µίας θυγατρικής, που αναλογεί στα 
συµµετοχικά δικαιώµατα που δεν ανήκουν, άµεσα ή έµµεσα µέσω 
θυγατρικών, στη µητρική επιχείρηση. 

Ηµεροµηνία Απόκτησης : είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η 
αποκτώσα επιχείρηση αποκτά τον έλεγχο της αποκτώµενης επιχείρησης 

Ηµεροµηνία Συµφωνίας : είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία µία 
σηµαντική συµφωνία µεταξύ των συνδεδεµένων µερών έχει επιτευχθεί. 
Στην περίπτωση εισηγµένων επιχειρήσεων, η ηµεροµηνία αυτή θα 
συµπίπτει µε την ανακοίνωση της συµφωνίας στο επενδυτικό κοινό. Στην 
περίπτωση, αντίθετα, επιθετικής εξαγοράς, η ηµεροµηνία συµφωνίας 
είναι η νωρίτερη ηµεροµηνία κατά την οποία ένα επαρκές µέρος των 
µετόχων της αποκτώµενης επιχείρησης αποδέχεται την προσφορά 
αγοράς της αποκτώσας επιχείρησης, να αποκτήσει τον έλεγχο (∆ΠΧΠ 3). 

Επιχειρηµατική Οντότητα : που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις, 
είναι µία οντότητα για την οποία υπάρχουν χρήστες που βασίζονται στις 
πληροφορίες των οικονοµικών καταστάσεων, προκειµένου να λάβουν 
αποφάσεις που αφορούν στην κατανοµή των οικονοµικών πόρων. 
 
 

Λογιστική Αναγνώριση 

 
Όλες οι ενοποιήσεις επιχειρήσεων θα πρέπει να αναγνωρίζονται µε 

βάση τη µέθοδο της αγοράς. Η αποκτώσα επιχείρηση αποκτά τα στοιχεία 
του ενεργητικού και αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις της αποκτώµενης επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων και 
αυτών που προηγούµενα δεν είχαν αναγνωριστεί από την αποκτώµενη. Η 
αποτίµηση των αποκτώµενων στοιχείων δεν επηρεάζεται από το γεγονός 
της συναλλαγής. 

Τα βήµατα που πρέπει να διενεργηθούν προκειµένου να εφαρµοστεί 
η µέθοδος της αγοράς είναι :  

1. Ο προσδιορισµός της αποκτώσας επιχείρησης 
2. Ο προσδιορισµός του κόστους της απόκτησης 
3. Η κατανοµή του κόστους της απόκτησης στα στοιχεία του 

ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
που αποκτήθηκαν κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων. 
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Προσδιορισµός της Αποκτώσας επιχείρησης 

 

Σε κάθε ενοποίηση επιχειρήσεων πρέπει να αναγνωρίζεται ποιο από 
τα συνδεδεµένα µέρη είναι η αποκτώσα επιχείρηση. Η αποκτώσα 
επιχείρηση είναι το µέρος εκείνο που αποκτά τον έλεγχο πάνω στο άλλο 
συνδεδεµένο µέρος. 

Όπως αναφέρεται στο ∆ΠΧΠ 3, σε µια αγορά επιχειρήσεων, η 
αποκτώσα επιχείρηση προσδιορίζεται όταν ισχύει µια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

1. Η αποκτώσα επιχείρηση αποκτά την πλειοψηφία των 
δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης αποκτώµενης επιχείρησης. 

2. Η αποκτώσα επιχείρηση εξασφαλίζει, σε συµφωνία µε άλλους, 
τον έλεγχο της πλειοψηφίας των ψήφων της αποκτώµενης 
επιχείρησης. 

3. Η αποκτώσα επιχείρηση κατευθύνει την οικονοµική και την 
επιχειρηµατική πολιτική την αποκτώµενης επιχείρησης µε 
σύµβαση ή νόµο, ακόµα και αν κατέχει ποσοστό µικρότερο του 
50% των ψήφων. 

4. Η αποκτώσα επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διορίζει ή να 
παύει την πλειονότητα των µελών του ∆.Σ της αποκτώµενης 
επιχείρησης, ακόµα και αν κατέχει ποσοστό µικρότερο του 50% 
των ψήφων. 

5. Η αποκτώσα επιχείρηση έχει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των 
µελών του ∆.Σ της αποκτώµενης επιχείρησης, ακόµα και αν 
κατέχει ποσοστό µικρότερο του 50% των ψήφων. 

Σε κάθε περίπτωση το κρίσιµο σηµείο που θα πρέπει να εξετάζεται 
προκείµενου να προσδιοριστεί η αποκτώσα επιχείρηση, είναι η ύπαρξη 
του ελέγχου. Ποια δηλαδή από τις επιχειρήσεις έχει  την ισχύ να 
κατευθύνει τις οικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές της άλλης, 
έτσι ώστε να αντλεί οφέλη από τις δραστηριότητες της. 
 

Προσδιορισµός του κόστους απόκτησης 

 

Μια αγορά θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο κόστος της, το οποίο 
προσδιορίζεται από το άθροισµα των ακολούθων: 

1. Των µετρητών ή ταµειακών ισοδύναµων που καταβλήθηκαν ή 
της εύλογης αξίας (κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης) κάθε 
άλλου στοιχείου που µεταβιβάστηκε από την αποκτώσα 
επιχείρηση, για την απόκτηση του ελέγχου της αποκτώµενης 
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επιχείρησης. Τα ανταλλάγµατα που δόθηκαν (στοιχεία του 
ενεργητικού, ανάληψη υποχρεώσεων, έκδοση µετοχών) πρέπει 
να αποτιµηθούν σε εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης. 

2. Των επιπλέον εξόδων που αφορούν άµεσα  στη συγκεκριµένη 
ενοποίηση επιχειρήσεων. 

Παραδείγµατα τέτοιων εξόδων είναι οι αµοιβές ελεγκτών, λογιστών 
και νοµικών, οι οποίοι λαµβάνουν µέρος στις διαδικασίες εξαγοράς. Τα 
έξοδα, αντιθέτως, που δεν αποδίδονται άµεσα στην αγορά, δεν 
περιλαµβάνονται στο κόστος της απόκτησης (π.χ. κόστος λειτουργίας του 
τµήµατος της επιχείρησης που ασχολείται µε την εξαγορά επιχειρήσεων). 

Στην περίπτωση που το αντίτιµο της απόκτησης καταβάλλεται στην 
αποκτώµενη επιχείρηση σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 
απόκτησης, τότε για τον προσδιορισµό του κόστους αγοράς, τα ποσά που 
θα καταβληθούν σε µεταγενέστερο χρόνο, θα πρέπει να προεξοφληθούν 
στην ηµεροµηνία της αγοράς. 

Στην περίπτωση που στο αντάλλαγµα της αγοράς περιέχεται και η 
έκδοση από την αποκτώσα επιχείρηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 
(µετοχών), τότε θα πρέπει να αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. 

Στην περίπτωση που τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
διαπραγµατεύονται σε µία οργανωµένη αγορά, τότε η αξία τους θα είναι 
αυτή µε την οποία διαπραγµατεύονται. Θα πρέπει, να εξετάζεται εάν η 
τιµή αυτή έχει διαµορφωθεί από περιστασιακά γεγονότα και να γίνουν οι 
κατάλληλες προσαρµογές. Η δηµοσιευµένη τιµή κατά την ηµεροµηνία 
της ανταλλαγής δεν είναι αξιόπιστη, παρά µόνο όταν έχει επηρεαστεί από 
µία στενότητα της αγοράς. 

Στην περίπτωση που το χρηµατοοικονοµικό µέσο δεν 
διαπραγµατεύεται σε µια οργανωµένη αγορά, τότε η τιµή του θα 
προσδιοριστεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

Για τον προσδιορισµό του κόστους απόκτησης, δεν πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη µελλοντικές ζηµιές ή έξοδα που θα προκύψουν στο 
µέλλον. Οι ζηµιές αυτές, θα αναγνωριστούν στη χρονική περίοδο που θα 
προκύψουν, ως έξοδα των χρήσεων που αφορούν. 

Οποιαδήποτε έξοδα συνδέονται µε τις αναλαµβανόµενες 
υποχρεώσεις δεν περιλαµβάνονται στο κόστος της αγοράς, αλλά 
αυξάνουν την αξία των υποχρεώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα 
έκδοσης χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία επίσης δεν θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται στο κόστος της απόκτησης, αλλά να µειώνουν τα 
έσοδα από την έκδοση. Τα έξοδα δανείων, συνεπώς, καθώς και τα έξοδα 
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να µειώνουν το προϊόν της 
έκδοσης.  
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Άυλα Πάγια και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις της Αποκτώµενης 
Επιχείρησης  

 
Αναφορικά µε την απεικόνιση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού, 

το ∆ΠΧΠ 3 απαιτεί ο αγοραστής να αναγνωρίσει, ξεχωριστά από την 
υπεραξία κατά την ηµεροµηνία της αγοράς, εκείνα τα άυλα πάγια 
στοιχεία του ενεργητικού, που ικανοποιούν τα κριτήρια αναγνώρισης του 
∆ΛΠ 38. 

Συγκεκριµένα , ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού , προκειµένου να 
αναγνωριστεί θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιµο και η αξία του να µπορεί 
να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Προκειµένου να θεωρηθεί ένα άυλο πάγιο ως 
αναγνωρίσιµο θα πρέπει: 

1. Να µπορεί να διαχωριστεί από την οντότητα και να πωληθεί, 
µεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαχθεί είτε 
µεµονοµένα είτε σε συνδυασµό µε σχετική σύµβαση, 
στοιχείο του ενεργητικού ή υποχρέωση, ή  

2. Να προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα, 
ανεξάρτητα από το αν τα δικαιώµατα αυτά είναι 
µεταβιβάσιµα ή µπορούν να διαχωριστούν από την οντότητα 
ή από άλλα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

Για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ο αγοραστής αναγνωρίζει 
ξεχωριστά από την υπεραξία µία ενδεχόµενη υποχρέωση του 
αποκτώµενου, µόνον εάν η εύλογη αξία της υποχρέωσης µπορεί να 
µετρηθεί αξιόπιστα. Αν η εύλογη αξία δεν µπορεί να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα τότε: 

1. ∆εν αναγνωρίζεται υποχρέωση µε συνέπεια την προσαρµογή 
της προκύπτουσας υπεραξίας 

2. Ο αγοραστής γνωστοποιεί τις απαιτούµενες πληροφορίες για 
αυτήν την ενδεχόµενη υποχρέωση, σύµφωνα µε όσα ορίζει 
το ∆ΛΠ 37 

 

Υπεραξία Αποκτώµενης Επιχείρησης10 

 
Η αποκτώσα επιχείρηση, κατά την ηµεροµηνία της αγοράς, θα 

πρέπει να αναγνωρίσει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, 
ως ένα στοιχείο του ενεργητικού και να µην εµφανιστεί στο κόστος. Το 
κόστος αυτό είναι ίσο µε το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης 
υπερβαίνει το µερίδιο της αποκτώσας επιχείρησης, στα στοιχεία του 

                                                           

10 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Grant Thornton, 2006 
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ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της 
αποκτώσας. 

Μετά την αρχική αναγνώριση η αποκτώσα επιχείρηση θα πρέπει να 
αποτιµά την υπεραξία στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες ζηµίες λόγω 
µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν πρέπει να αποσβένεται, αλλά να 
εξετάζεται ετήσια ή και σε συχνότερο χρονικό διάστηµα για τυχόν µείωση 
της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµία 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36. 

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από 
µερίδιο της αποκτώσας επιχείρησης στα ίδια κεφάλαια της αποκτώµενης 
επιχείρησης, τότε η αποκτώσα επιχείρηση θα πρέπει να υπολογιστεί ξανά 
το κόστος της απόκτησης, να αποτιµήσει τα στοιχεία του ενεργητικού, τις 
υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτώµενης 
επιχείρησης και να αναγνωρίσει απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης ως 
κέρδος ή ζηµιά, οποιαδήποτε διαφορά παραµένει µετά τον 
επανυπολογισµό. 

Το κέρδος µπορεί να αντιπροσωπεύει : 
1. Λάθη στον υπολογισµό της εύλογης αξίας είτε του κόστους 

ενοποίησης είτε των αναγνωρίσιµων στοιχείων του ενεργητικού, των 
υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων. 

2. ∆ιαφορά στην αποτίµηση σε εύλογη αξία ενός στοιχείου του 
ενεργητικού ή µια υποχρέωσης όπως αυτή προκύπτει από τα 
∆ΠΧΠ, σε σχέση µε αυτή που χρησιµοποιείται για τους σκοπούς 
της ενοποίησης. 

3. Μία αγορά σε τιµή ευκαιρίας. 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
 

Η επιχείρηση «Μ» κατά την 03/02/2006 αγόρασε το 60% των κοινών 
µετοχών της επιχείρησης «θ» έναντι ποσού 15000000 ευρώ καθώς και το 
10% των προνοµιούχων µετοχών αυτής, έναντι ποσού 300000 ευρώ. 
Κατά την ηµεροµηνία της αγοράς η εύλογη αξία των ιδίων κεφαλαίων της 
επιχείρησης «θ» αναλύεται ως εξής : 
 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ «Θ» 
   03/02/2006                                 Εύλογη Αξία 
Κοινό µετοχικό κεφάλαιο                  12000000 
Προνοµιούχο Μετοχικό Κεφάλαιο       3000000 
Αποθεµατικά                                      5000000 
Κέρδη εις νέον                                    3000000 
Ίδια κεφάλαια                                   23000000 
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Την 01/03/2006 η επιχείρηση «Μ» προχώρησε στην αγορά του 100% 
των µετοχών της επιχείρησης «θ1» έναντι ποσού 6000000, όταν η εύλογη 
αξία των ιδίων κεφαλαίων της ανερχόταν σε ποσό  6800000 ευρώ. Να 
προσδιοριστεί το ποσό της προκύπτουσας υπεραξίας από τις παραπάνω 
αγορές. 
 
Λύση  
 
Προσδιορισµός Υπεραξίας Απόκτησης της επιχείρησης «θ» 
 
03/02/2006           Εύλογη Αξία Θ     Μερίδιο της Μ    ∆ικαιώµ. Μειοψ. 
Κοινό Μτχ Κεφαλ       12000000         60% 7200000    40% 4800000 
Προν Μτχ Κεφαλ          3000000         10%  300000     90% 2700000 
Αποθεµατικά                5000000         60% 3000000    40% 2000000 
Κέρδη εις Νέον             3000000         60% 1800000    40% 1200000 
Ίδια Κεφάλαια            23000000                12300000          10700000 
 
Υπεραξία Απόκτησης = Κόστος Απόκτησης – Μερίδιο «µ» =15300000 – 
12300000 = 3000000 
 
Η υπεραξία θα πρέπει να εξεταστεί για πιθανές ενδείξεις µείωσης της 
αξίας της. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, τότε θα αναγνωριστεί 
στοιχείο του ενεργητικού στο ποσό των 3000000 ευρώ. 
Στις µετέπειτα χρήσεις δεν θα αποσβένεται, αλλά θα εξετάζεται η 
πιθανότητα ζηµίας λόγω µείωσης της αξίας της και θα αναπροσαρµόζεται 
ανάλογα, µε σχετική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της χρήσης. 
 
Προσδιορισµός Υπεραξίας Απόκτησης της επιχείρησης «Θ1» 
 
Υπεραξία Απόκτησης = Κόστος Απόκτησης – Μερίδιο «Μ» = 6000000 – 
6800000 = (800000) 
 
∆εν προκύπτει συνεπώς υπεραξία από την απόκτηση της επιχείρησης 
«Θ1». Το ποσό των 800000 ευρώ αφού εξεταστεί ξανά η ορθότητα του 
υπολογισµού του, δηλαδή αν έχει γίνει σωστός καθορισµός των εύλογων 
αξιών  των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων), θα 
µεταφερθεί εξ ολοκλήρου στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
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Ενοποίηση Επιχειρήσεων σε ∆ιαδοχικά Στάδια 

 
 
Στην περίπτωση διαδοχικών αγορών µετοχών, κάθε σηµαντική πράξη 

αντιµετωπίζεται ξεχωριστά για τον προσδιορισµό της υπεραξίας. Με κάθε 
αγορά, δηλαδή, αποτιµώνται σε εύλογες αξίες τα στοιχεία του 
ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις κατά την 
ηµεροµηνία της απόκτησης και απεικονίζεται η υπεραξία. 

Κάθε αναπροσαρµογή που σχετίζεται µε τα ήδη κατεχόµενα 
δικαιώµατα της αποκτώσας εταιρίας, αντιµετωπίζεται ως αναπροσαρµογή 
και λογιστικοποιείται αναλόγως. Σε περίπτωση, εποµένως, 
αναπροσαρµογής κάποιου στοιχείου του ενεργητικού ή υποχρέωσης που 
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της υπεραξίας σε προηγούµενη 
απόκτηση, θα γίνεται αναπροσαρµογή της υπεραξίας. 
 
 

Μεταβατικές ∆ιατάξεις και Ηµεροµηνία Εφαρµογής 

 
Το ∆ΠΧΠ 3 θα πρέπει να εφαρµόζεται για οποιαδήποτε ενοποίηση 

επιχειρήσεων που διενεργήθηκε µε ηµεροµηνία συµφωνίας την ή µετά 
την 31/03/2004. Το πρότυπο αυτό, πρέπει να εφαρµόζεται και για την 
αναγνώριση της υπεραξίας ή του ποσού κατά το οποίο το µερίδιο της 
αποκτώσας επιχείρησης στην εύλογη αξία καθαρής θέσης της 
αποκτώµενης επιχείρησης, υπερβαίνει το κόστος της ενοποίησης 
(αρνητική υπεραξία) 

Η αναδροµή εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 3 επιτρέπεται όσον αφορά την 
αναγνώριση της υπεραξίας πριν την 31/12/2004, αν και µόνο αν: 

1. Οι απαιτούµενες εκτιµήσεις και πληροφορίες για την εφαρµογή 
του ∆ΠΧΠ 3 προϋπήρχαν κατά την ηµεροµηνία της αρχικής 
αναγνώρισης της ενοποίησης επιχειρήσεων (πρώτης ενοποίησης). 

2. Παράλληλα, η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρµόσει τόσο το ∆ΛΠ 
36 (όπως αναθεωρήθηκε το 2004), όσο και το ∆ΛΠ 38 (όπως 
αναθεωρήθηκε το 2004) αναδροµικά από την ηµεροµηνία της 
ενοποίησης, ενώ πρέπει όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες για 
την εφαρµογή αυτών των δύο Προτύπων να προϋπήρχαν κατά την 
ηµεροµηνία της ενοποίησης. 
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Χειρισµός Υπεραξίας που Προέκυψε Πριν Από την 31/03/2004 

 

Για την αντιµετώπιση της υπεραξίας που έχει προκύψει από 
ενοποιήσεις επιχειρήσεων (θυγατρικών, συγγενών ή κοινοπραξιών) που 
πραγµατοποιήθηκαν πριν την 31/03/2004, το ∆ΠΧΠ 3 θα πρέπει να 
εφαρµόζεται µελλοντικά από την αρχή της πρώτης ετήσιας περιόδου που 
αρχίζει την ή µετά την 31/12/2004 

Μία επιχείρηση, συνεπώς, επιβάλλεται από την 01/01/2005 : 
1. Να σταµατήσει να αποσβένει την υπεραξία και παράλληλα να µην 

εµφανίζει τις συσσωρευµένες αυτής, εµφανίζοντας έτσι την 
υπεραξίας στο αναπόσβεστο υπόλοιπό της, κατά την υπεραξία για 
πιθανή µείωση της αξίας της. 

2. Να εξετάσει από εκείνη την ηµεροµηνία την υπεραξία για πιθανή 
µείωση της αξίας της. 

Εάν η επιχείρηση επιπλέον αναγνώριζε προηγουµένως την υπεραξία 
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων δεν θα τη µεταφέρει στα αποτελέσµατα 
χρήσης στην περίπτωση πώλησης της επιχείρησης ή µείωσης της αξίας 
της υπεραξίας. 

Στην περίπτωση που υπάρχει αναπόσβεστο υπόλοιπο αρνητικής 
υπεραξίας η οποία προέκυψε πριν την 31/12/2004 υπάρχουν άυλα 
πάγια της αποκτώµενης επιχείρησης τα οποία δεν ικανοποιούν τα 
κριτήρια αναγνώρισης του ∆ΛΠ 38, τότε η αποκτώσα επιχείρηση πρέπει 
να αναπροσαρµόσει το ποσό της υπεραξίας, κατά την 01/01/2005 (αρχή 
της ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή µετά την 31/12/2004) 

Οι παραπάνω προβλέψεις ισχύουν τόσο για τον χειρισµό της 
υπεραξίας σε θυγατρικές, όσο και για τον χειρισµό της υπεραξίας 
ενοποίησης γηγενούς επιχείρησης. 
 

Επιπτώσεις από τη µη αναδροµική Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 3 

 
Αν µία επιχείρηση η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ 

επιλέξει να µην εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 3 αναδροµικά για επιχειρήσεις που 
περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση σε προηγούµενες χρήσεις (επιλέγοντας 
ουσιαστικά την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 1), αυτό έχει ως συνέπεια τις 
επιπτώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες υποπαραγράφους: 

1. Ταξινόµηση 
Η επιχείρηση που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ θα διατηρήσει 

την ίδια ταξινόµηση (ενοποίηση µε τη µέθοδο της απόκτησης, 
αντίστροφη ενοποίηση ή συνένωση συµφερόντων) 

Εάν, για παράδειγµα, µία θυγατρική σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ έπρεπε 
να ενοποιηθεί ως συνένωση συµφερόντων, αλλά µε τις προηγούµενες 
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πολιτικές ενοποιούταν µε τη µέθοδο της απόκτησης, τότε θα συνεχίσει να 
ενοποιείται µε τη µέθοδο της απόκτησης. 

2. Αναγνώριση 
Η επιχείρηση που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ θα αναγνωρίσει 

όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 
που αποκτήθηκαν σε προηγούµενη ενοποίηση κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης, εκτός από : 

Α. Ορισµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και 
υποχρεώσεις, οι οποίες είχαν διαγραφεί σύµφωνα µε τις προηγούµενες 
γενικά αποδεκτές λογιστικές πολιτικές. 

Β. Στοιχεία του ενεργητικού, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας 
και υποχρεώσεις που δεν είχαν αναγνωριστεί στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της αποκτώσας επιχείρησης σύµφωνα µε τις 
προηγούµενα αποδεκτές λογιστικές πολιτικές και δεν θα αναγνωρίζονταν 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της 
αποκτώµενης επιχείρησης. 

Οι διαφορές από τη µη αναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού ή 
υποχρεώσεων, επιβαρύνουν το κονδύλι «κέρδη εις νέον», εκτός αν η 
διαφορά προκύπτει από την αναγνώριση ενός άυλου στοιχείο του 
ενεργητικού, το οποίο προηγούµενα είχε συµπεριληφθεί στην υπεραξία. 

3. Εξαίρεση αναγνώρισης  
Η επιχείρηση, η οποία υιοθετεί τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά, δεν θα 

περιλάβει στον ισολογισµό Έναρξης των ∆ΠΧΠ, κονδύλια που 
αναγνωρίστηκαν σύµφωνα µε τις προηγούµενα αποδεκτές λογιστικές 
πολιτικές και δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως 
στοιχεία του ενεργητικού ή υποχρεώσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Οι 
διαφορές που προκύπτουν θα αναγνωριστούν ως εξής: 

Α. Εάν µία θυγατρική ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της αγοράς και 
είχε αναγνωριστεί ως άυλο πάγιο ένα κονδύλι το οποίο δεν θα 
αναγνωριζόταν µε βάση τους ορισµούς του ∆ΛΠ 38, τότε το κονδύλι αυτό 
θα πρέπει να αναπροσαρµοστεί (καθώς και οι σχετικοί φόροι και τα 
δικαιώµατα µειοψηφίας) και να αναγνωριστεί ως µέρος της υπεραξίας 
(εκτός εάν σύµφωνα µε τις προηγούµενα αποδεκτές λογιστικές πολιτικές, 
η υπεραξία είχε αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια). 

Β. Οποιαδήποτε άλλη διαφορά θα αναγνωριστεί απευθείας στο 
κονδύλι «Κέρδη εις νέον». Τέτοιες αλλαγές περιλαµβάνουν 
αναταξινόµηση από η προς τα άυλα πάγια, κονδυλίων που δεν 
αναγνωρίζονται ως άυλα πάγια εάν οι προηγούµενα αποδεκτές λογιστικές 
αρχές, δεν επέτρεπαν την αφαίρεση της υπεραξίας από τα ίδια κεφάλαια 
ή η συµµετοχή δεν ενοποιούταν µε τη µέθοδο της αγοράς. 
 



 52

Υπολογισµός της Υπεραξίας 

 
Η λογιστική αξία της υπεραξίας στον Ισολογισµό Έναρξης θα είναι 

ίση µε τη λογιστική αξία της υπεραξίας που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις 
προηγούµενα αποδεκτές λογιστικές πολιτικές, µετά τις ακόλουθες τρεις 
προσαρµογές: 

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, η αποκτώσα επιχείρηση θα 
αυξήσει το εκτιµώµενο κόστος της υπεραξίας µέσα από την 
ανακατάταξη ενός κονδυλίου που πριν αναγνωριζόταν, αλλά µε τα 
∆ΠΧΠ δεν αναγνωρίζεται. Κατά την πρώτη εφαρµογή, οµοίως, η 
αποκτώσα επιχείρηση θα µειώσει το εκτιµώµενο κόστος της 
υπεραξίας αναγνωρίζοντας ένα άυλο πάγιο, το οποίο δεν 
αναγνωριζόταν µε τις προηγούµενα αποδεκτές λογιστικές 
πολιτικές, αλλά αναγνωρίζεται µε τα ∆ΠΧΠ (µε αντίστοιχη 
αναπροσαρµογή των ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας και την 
Αναβαλλόµενης Φορολογίας). 

2. Μία Ενδεχόµενη Υποχρέωση που επηρεάζει το κόστος απόκτησης 
µίας προγενέστερα ενοποιούµενης επιχείρησης µπορεί να έχει 
οριστικοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Στην 
περίπτωση που µπορεί να διενεργηθεί µία αξιόπιστη εκτίµηση της 
ενδεχόµενης υποχρέωσης και η πληρωµή αυτής της υποχρέωσης 
είναι πιθανή, τότε η επιχείρηση κατά την πρώτη υιοθέτηση των 
∆ΠΧΠ θα πρέπει να αναπροσαρµόσει την υπεραξία λαµβάνοντας 
υπόψη αυτήν την εκτίµηση. Κατά την πρώτη υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ 
µία επιχείρηση, επιπλέον, θα πρέπει να αναπροσαρµόσει τη 
λογιστική αξία υπεραξίας, εάν µία προγενέστερα αναγνωριζόµενη 
ενδεχόµενη υποχρέωση δεν µπορεί πλέον να µετρηθεί αξιόπιστα ή 
η πληρωµή της δεν είναι πλέον πιθανή. 

3. Σε κάθε περίπτωση µετά τον προσδιορισµό της εκτιµώµενης αξίας 
της υπεραξίας, η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει την υπεραξία 
για τυχόν µείωση της αξίας της σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36. Η αξία 
που θα αποµείνει µετά την εφαρµογή του ∆ΛΠ 36 δεν 
αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετησίως για τυχόν µείωση της αξίας 
της. 

 

Λοιπές Προσαρµογές Υπεραξίας 

 
 
∆εν θα γίνουν άλλες προσαρµογές στη λογιστική αξία της υπεραξίας 

κατά την ηµεροµηνία υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ. Η επιχείρηση, για 
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παράδειγµα, που χρησιµοποιεί τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά δεν θα 
αναπροσαρµόσει τη λογιστική αξία της υπεραξίας για να : 

1. Εξαιρέσει κονδύλια που αφορούν σε έρευνα και ανάπτυξη σε 
εξέλιξη και αποκτήθηκαν σε αυτήν την ενοποίηση επιχειρήσεων 
(εκτός αν αυτό το άυλο πάγιο, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38, 
αναγνωρίζεται στον ατοµικό Ισολογισµό της αποκτώµενης 
επιχείρησης). 

2. Προσαρµόσει προηγούµενη απόσβεση της υπεραξίας 
3. Αναστρέψει προσαρµογές στην υπεραξία που το ∆ΠΧΠ 3 δεν θα 

επέτρεπε, ωστόσο, αναγνωρίστηκαν µε βάση τις προηγούµενα 
αποδεκτές λογιστικές πολιτικές (εξαιτίας προσαρµογών στα 
στοιχεία του ενεργητικού και στις υποχρεώσεις, από την 
ηµεροµηνία της ενοποίησης επιχειρήσεων έως την ηµεροµηνία 
υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ). 

4. Αν η επιχείρηση που υιοθετεί τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά είχε 
αναγνωρίσει την υπεραξία αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων βάσει 
των προηγούµενα αποδεκτών λογιστικών πολιτικών, τότε : 

Α. ∆εν θα αναγνωρίσει αυτή την υπεραξία στον Ισολογισµό Έναρξης 
µε βάση τα ∆ΠΧΠ. ∆εν θα µεταφέρει, επιπλέον, την υπεραξία στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης σε περίπτωση πώλησης της 
θυγατρικής ή να µειωθεί η αξία της επένδυσης στη θυγατρική. 
Β. Οποιεσδήποτε προσαρµογές προκύψουν από τη µεταγενέστερη 
τακτοποίηση µιας ενδεχόµενης υποχρέωσης, οι οποίες επηρεάζουν το 
κόστος της απόκτησης θα αναγνωριστούν στα «Κέρδη εις νέον». 

 

Μη Ενοποίηση Θυγατρικής  

 
 

Σύµφωνα µε τις προηγούµενα αποδεκτές λογιστικές πολιτικές, µία 
επιχείρηση που εφαρµόζει για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ, µπορεί να µην είχε 
ενοποιήσει µια θυγατρική που αποκτήθηκε πριν από την υιοθέτηση των 
∆ΠΧΠ (π.χ. γιατί η µητρική δεν τη θεωρούσε θυγατρική ή η µητρική δεν 
συνέτασσε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις). 

Η επιχείρηση που χρησιµοποιεί τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά, θα 
προσαρµόσει τη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων της θυγατρικής, στα ποσά που επιβάλλουν τα ∆ΠΧΠ στον 
ατοµικό Ισολογισµό της θυγατρικής. 

Το εκτιµώµενο κόστος της υπεραξίας είναι ίσο , κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης στα ∆ΠΧΠ στον ατοµικό Ισολογισµό της θυγατρικής. 

Το εκτιµώµενο κόστος της υπεραξίας είναι ίσο, κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης στα ∆ΠΧΠ µε τη διαφορά µεταξύ : 
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1. Του µεριδίου της µητρικής στις αναπροσαρµοσµένες λογιστικές 
αξίες και  

2. Του κόστους απόκτησης της επένδυσης στη θυγατρική, όπως αυτό 
εµφανίζεται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής. 

Η επιχείρηση, πρακτικά, θα θεωρηθεί ως ηµεροµηνία απόκτησης των 
θυγατρικών που δεν ενοποιούσε, την ηµεροµηνία υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ 
και θα εκτιµήσει σε αυτή την ηµεροµηνία την εύλογη αξίας τους, 
προκειµένου να εφαρµόσει τις διαδικασίες της ενοποίησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Ορισµός Φήµης και Πελατείας 

 
 
Η φήµη και η πελατεία είναι ένα άυλο πάγιο, ίσως το πιο άυλο από 

τα υπόλοιπα, του οποίου η µέτρηση και η λογιστική µεταχείριση είναι 
αρκετά δύσκολη. Σήµερα, η φήµη και η πελατεία κατέχει ένα πολύ 
µεγαλύτερο τµήµα της τιµής αγοράς σε µια ενοποίηση των επιχειρήσεων 
και το γεγονός αυτό έχει πολύ σηµαντικές συνέπειες στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, η 
έννοια της φήµης και πελατείας µεταβλήθηκε ριζικά. Συγκεκριµένα, 
αρχικά η φήµη και η πελατεία εκλαµβάνονταν ως η ύπαρξη καλών και 
πολύτιµων σχέσεων του ιδιοκτήτη της επιχείρησης µε τους πελάτες του. 
Η σηµερινή έννοια είναι ευρύτερη, καθώς περικλείει πολύ 
περισσότερους άυλους οικονοµικούς πόρους µιας επιχείρησης. Από την 
άποψη των λογιστών, η φήµη και η πελατεία εµφανίζεται στους 
λογαριασµούς της επιχείρησης µόνο όταν η τελευταία έχει προβεί σε 
αγορά άυλων στοιχείων. Παραδείγµατα τέτοιων στοιχείων είναι οι 
πατέντες και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Από την άλλη, 
άλλα πάγια ,όπως µια καλή διοίκηση και οι καλές σχέσεις της διοίκησης 
µε τους εργαζοµένους είναι παραδείγµατα άυλων στοιχείων που δεν 
µπορούν να αναγνωριστούν. Η φήµη και η πελατεία περιλαµβάνει το 
σύνολο αυτών των µη αναγνωρισµένων άυλων παγίων από την 
επιχείρηση. Γενικότερα, µπορούµε να πούµε ότι η φήµη και η πελατεία 
είναι ένας όρος «οµπρέλα» µε την έννοια ότι περικλείει πολλές 
χαρακτηριστικές ιδιότητες µιας επιχείρησης, οι οποίες µπορούν να την 
µετατρέψουν σε µια σηµαντική δύναµη παραγωγής κερδών. Τέτοιες 
ιδιότητες µπορεί να είναι µια εξαιρετική διοίκηση, ένα ικανό προσωπικό, 
µια αποτελεσµατική διαφήµιση και η διείσδυση σε µια αγορά. 

Κατά το 1880, ορίστηκε για πρώτη φορά η φήµη και η πελατεία ως η 
διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς και της αξίας µε βάση των ισολογισµό 
των περιουσιακών στοιχείων της αποκτώµενης επιχείρησης. Από τότε ο 
ορισµός έχει αναπτυχθεί και σήµερα µπορεί να προσδιοριστεί  µε δυο 
διαφορετικούς τρόπους: την προσέγγιση υπολείµµατος και την 
προσέγγιση υπερβολικών κερδών. 

Στην προσέγγιση υπολείµµατος, η φήµη και πελατεία ορίζεται ως η 
διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς και της εύλογης αγοραίας αξίας των 
αποκτώµενων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Η φήµη και 
πελατεία είναι το εναποµείναν ποσό, το οποίο µετά από µια προσεκτική 
εξέταση δεν µπορεί να αναγνωριστεί ως οποιοιδήποτε άλλο ενσώµατο ή 
ασώµατο πάγιο. 
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Στην προσέγγιση των υπερβολικών κερδών, η φήµη και η πελατεία 
ορίζεται ως η διαφορά ανάµεσα στα συνδυασµένα κέρδη µιας 
επιχείρησης, τα οποία είναι πάνω από τα κανονικά για µια παρόµοια 
επιχείρηση. Με τον ορισµό αυτό, η παρούσα αξία των 
προγραµµατισµένων µελλοντικών κερδών καθορίζεται και καταγράφεται 
ως φήµη και πελατεία. Το ποσό αυτό, όµως, είναι πολύ δύσκολο να 
µετρηθεί, καθώς τα µελλοντικά κέρδη είναι αβέβαια. Η φήµη και 
πελατεία µπορεί να προκύψει µε δυο διαφορετικούς τρόπους: 

• Μπορεί να δηµιουργηθεί εσωτερικά 
• Μπορεί να αποκτηθεί µέσω της αγοράς µιας άλλης εταιρίας. 

Και οι δυο τύποι φήµης και πελατείας έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. 
Όµως, µόνο η αγοραζόµενη φήµη και πελατεία µπορεί να αναγνωρίζεται 
και να εµφανίζεται στις καταστάσεις. 
 

Η φήµη και πελατεία  µπορεί να οριστεί µε κάθε µια από τις δυο 
γενικές προσεγγίσεις: την “top down” προσέγγιση µε την οποία η φήµη 
και πελατεία θεωρείται ότι αποτελεί ένα στοιχείο ή ένα υποσύνολο ενός 
µεγαλύτερου συνόλου ή την “bottom up” προσέγγιση κατά την οποία 
θεωρείται ότι είναι το άθροισµα των συστατικών στοιχείων που την 
αποτελούν. 
 

Top Down προσέγγιση: Η Φήµη και Πελατεία ως στοιχείο ενός 
µεγαλύτερου περιουσιακού συνόλου 11 

   

Όπως µια µηχανή µπορεί να θεωρηθεί ως εξάρτηµα ενός 
εργοστασίου, έτσι και η υπεραξία µπορεί να θεωρηθεί ως ένα στοιχείο 
της επένδυσης του αγοραστή, η οποία βασίζεται στις προσδοκίες του για 
µελλοντικά κέρδη από την αγοραζόµενη επιχείρηση και την συγχώνευση. 
Με βάση αυτήν την προσέγγιση, εάν το µεγαλύτερο στοιχείο –η 
επένδυση- µπορεί να χαρακτηριστεί ως περιουσιακό στοιχείο, τότε τα 
εσωτερικά συστατικά του στοιχεία µπορούν να θεωρηθούν ως υποσύνολα 
του και να χαρακτηριστούν και αυτά περιουσιακά στοιχεία. Το 
µεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο διαχωρίζεται στα επιµέρους στοιχεία 
που το αποτελούν και αφού προσδιοριστούν και καταγραφούν τα 
διάφορα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, το 
εναποµείναν υπόλοιπο αποδίδεται στην φήµη και πελατεία. Εποµένως, 

                                                           

11 L. Todd, Kimberley R. Petrone, “Is Goodwill an Asset” (1999) 
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µε βάση αυτήν την προσέγγιση η φήµη και πελατεία είναι αυτό που έχει 
αποµείνει ή αλλιώς το επιπλέον ποσό του κόστους της αποκτώµενης 
επιχείρησης από το άθροισµα των ποσών που αποδίδονται στα 
αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν µείον τις 
υποχρεώσεις που ανελήφθησαν. 
 

Bottom Up προσέγγιση : Τα συστατικά Στοιχεία της Υπεραξίας12 
 

Η προσέγγιση αυτή είναι αντίθετη από την προηγούµενη και ορίζει 
την φήµη και πελατεία µε βάση τα συστατικά στοιχεία που την 
αποτελούν. Συνεπώς, εάν η τιµή που πληρώθηκε από τον αγοραστή 
υπερβαίνει την εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρισµένων περιουσιακών 
στοιχείων της αποκτώµενης επιχείρησης, πιθανόν να υπάρχουν και 
κάποια άλλα στοιχεία που αποκτήθηκαν και έχουν κάποια αξία για τον 
αγοραστή. Μπορούµε να πούµε ότι η φήµη και πελατεία αποτελεί το 
ασφάλιστρο αγοράς, δηλαδή το επιπλέον ποσό που πληρώνει ο 
αγοραστής από την αξία που εµφανίζεται στον ισολογισµό της 
αποκτώµενης επιχείρησης. Με αυτήν την έννοια τα παρακάτω στοιχεία 
είναι πιθανόν να αποτελούν µέρος της φήµης και πελατείας: 

 1. Εύλογες αξίες άλλων περιουσιακών στοιχείων που δεν 
αναγνωρίζονται από την αποκτώµενη επιχείρηση: Στοιχεία που δεν είχαν 
αναγνωριστεί από την αποκτώµενη επιχείρηση, επειδή για παράδειγµα, 
δεν ικανοποιούσαν τα  κριτήρια αναγνώρισης (ίσως εξαιτίας δυσκολιών 
στην µέτρηση). 

 2. Η ικανότητα της αγοραζόµενης επιχείρησης να κερδίζει από µόνη 
της ένα υψηλότερο βαθµό απόδοσης µε βάση το σύνολο των καθαρά 
περιουσιακών στοιχείων σε σχέση µε αυτήν που θα αναµένονταν εάν 
αυτά τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία είχαν αποκτηθεί ξεχωριστά 
(αντικατοπτρίζει την συνέργεια των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης και τους παράγοντες που σχετίζονται µε τις ατέλειες της 
αγοράς, όπως αν µια επιχείρηση έχει την ικανότητα να αποκτά 
µονοπωλιακά κέρδη ή εάν υπάρχουν εµπόδια στην είσοδο πιθανόν 
ανταγωνιστών στην αγορά). 

 3. Η εύλογη αξία των συνεργείων από την ενοποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων του αγοραστή και της αγοραζόµενης 
επιχείρησης. 

 4. Υπερεκτίµηση του τιµήµατος που πληρώθηκε από τον αγοραστή: 
αναφέρεται σε πιθανά λάθη στην αποτίµηση του τιµήµατος αγοράς. 

                                                           

12 L. Todd, Kimberley R. Petrone, “Is Goodwill an Asset” (1999) 
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 5. Υπερβολικά υψηλή πληρωµή από τον αγοραστή έχουµε στην 
περίπτωση που ο αγοραστής ήθελε να ‘χτυπήσει’ την αγοραζόµενη 
επιχείρηση και να την αποκοτήσει αυτός και όχι κάποιος άλλος. 

 Αναλύοντας τα παραπάνω συστατικά στοιχεία της φήµης και 
πελατείας παρατηρούµε ότι το πρώτο στοιχείο δεν αποτελεί µέρος της 
υπεραξίας, τουλάχιστον εννοιολογικά, αλλά αντιπροσωπεύει άυλα 
περιουσιακά στοιχεία που µπορούν να αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά 
περιουσιακά στοιχεία παρά να συµπεριλαµβάνονται σε αυτό που 
εννοούµε «υπεραξία» µε την ευρεία έννοια. Εποµένως, το πρώτο στοιχείο 
µπορεί να αποτελεί από µόνο του ένα περιουσιακό στοιχείο ή µέρος 
άλλου στοιχείου, όχι όµως µέρος της φήµης και πελατείας. Το τέταρτο 
και πέµπτο στοιχείο σχετίζονται µε τον αγοραστή, αλλά δεν αποτελούν 
εννοιολογικά µέρος της φήµης και πελατείας. Το τέταρτο στοιχείο δεν 
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο, ούτε από µόνο του, ούτε ως µέρος 
κάποιου άλλου, αλλά αποτελεί ένα λάθος µέτρησης. Και το πέµπτο 
στοιχείο δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο, αλλά αντιπροσωπεύει 
εννοιολογικά µια ζηµία. Εποµένως, τα στοιχεία αυτά, όχι µόνο δεν 
αποτελούν µέρος της φήµης και πελατείας, αλλά και κανενός άλλου 
περιουσιακού στοιχείου. Μόνο το δεύτερο και το τρίτο στοιχείο 
αποτελούν εννοιολογικά µέρος της φήµης και πελατείας. Το δεύτερο 
στοιχείο µπορεί να θεωρηθεί ως η «εδραιωµένη» φήµη και πελατεία, η 
οποία είτε δηµιουργήθηκε εσωτερικά από την αποκτώµενη επιχείρηση, 
είτε αποκτήθηκε από προηγούµενη ενοποίηση επιχειρήσεων. Το τρίτο 
στοιχείο δεν υπήρχε πριν την ενοποίηση, αλλά προκύπτει από αυτήν και 
η αξία του είναι µοναδική για κάθε ενοποίηση. 

 
 

Αγορασµένη Φήµη και Πελατεία 

 
Η αγοραζόµενη φήµη και πελατεία προκύπτει από την απόκτηση 

µιας επιχείρησης από µια άλλη και ορίζεται ως η διαφορά ανάµεσα στην 
τιµή αγοράς της αποκτώµενης επιχείρησης και στην εύλογη αξία των 
καθαρών ενσώµατων και αναγνωρισµένων ασώµατων περιουσιακών της 
στοιχείων. 
 

Εσωτερικά ∆ηµιουργούµενη Φήµη και Πελατεία 

 
Μια ευρύτερη έννοια της φήµης και πελατείας αναγνωρίζει την 

οικονοµική αξία της εσωτερικά δηµιουργούµενης (όχι αγοραζόµενης) 
φήµης και πελατείας της επιχείρησης, που µπορεί να προκύπτει από το 
όνοµά της, το ταλέντο της διοίκησης, το εργατικό δυναµικό, τις σχέσεις 
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µε την κυβέρνηση, την ικανότητα να χρηµατοδοτεί εύκολα τις 
λειτουργίες της κ.τ.λ. Αυτή η µη αναγνωριζόµενη φήµη και πελατεία δεν 
εµφανίζεται στον ισολογισµό και τα έξοδα που προκύπτουν από αυτήν 
δεν κεφαλαιοποιούνται. Ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν αναγνωρίζεται 
λογιστικά αυτού του είδους η φήµη και πελατεία είναι η απουσία γενικά 
αποδεκτών και αντικειµενικών µεθόδων µέτρησης της. 
 

Ενοποίηση Επιχειρήσεων και Φήµη και Πελατεία13 

 
 
Η ενοποίηση επιχειρήσεων είναι το γεγονός ή η διαδικασία κατά την 

οποία δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή τα καθαρά περιουσιακά τους 
στοιχεία ενώνονται υπό έναν κοινό έλεγχο σαν µια ενιαία λογιστική 
οντότητα. Η λογιστική για την ενοποίηση των επιχειρήσεων είναι ένα 
εξαιρετικά πολύπλοκο και αµφιλεγόµενο ζήτηµα. Παράλληλα, όµως, 
είναι και πολύ σηµαντικό εξαιτίας του µεγέθους και της σπουδαιότητας 
των συναλλαγών που περιλαµβάνει. Μια ενοποίηση επιχειρήσεων µπορεί 
να αντιµετωπιστεί µε δυο από τους παρακάτω γνωστούς τρόπους:  

Μέθοδος ενώσεως συµφερόντων: Με την µέθοδο αυτή, ο 
ενοποιηµένος ισολογισµός σχηµατίζεται µε την απλή πρόσθεση των 
ισολογισµών των επιχειρήσεων που ενώνονται. Η ιδέα αυτής της µεθόδου 
είναι ότι δεν έχει δηµιουργηθεί τίποτα καινούργιο πραγµατικής 
οικονοµικής ουσίας από την ενοποίηση. Όλοι οι προηγούµενοι µέτοχοι 
παραµένουν µέτοχοι, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία των εµπλεκόµενων 
επιχειρήσεων παραµένουν ως έχουν. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η 
µέθοδος ενώσεως συµφερόντων θα πρέπει να ικανοποιούνται οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Θα πρέπει η συναλλαγή να πραγµατοποιείται µε ανταλλαγή των 
µετοχών ψήφου. 

• Θα πρέπει να είναι αδύνατος ο προσδιορισµός κάποιας από τις 
επιχειρήσεις που εµπλέκονται, ως επιχείρηση –αγοραστής.  

Μέθοδος αγοράς: Η µέθοδος αγοράς βασίζεται στην υπόθεση ότι η 
ενοποίηση επιχειρήσεων είναι µια συναλλαγή κατά την οποία µια 
επιχείρηση αποκτά τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία άλλων 
ενοποιηµένων επιχειρήσεων. Η αποκτώµενη επιχείρηση καταγράφει τα 
περιουσιακά στοιχεία που λαµβάνονται στην εύλογη αξία τους την 
ηµεροµηνία της ενοποίησης. Οποιαδήποτε διαφορά του κόστους από την 

                                                           

13 Περιοδικό Χρήμα και Kathimerini.gr 
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εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται 
κατανέµεται στην φήµη και πελατεία και αποσβένεται. 
 

Ολική Ενοποίηση – Αναλογική (Μερική) Ενοποίηση των στοιχείων 
Ισολογισµού των Στοιχείων των Θυγατρικών Επιχειρήσεων14 

 
Κατά τη διαδικασία ενοποίησης από µεν τον ισολογισµό της µητρικής 

εξαλείφεται ο λογαριασµός των «Συµµετοχών», από δε τον ισολογισµό 
κάθε θυγατρικής το ποσό της καθαρής θέσης της που αντιστοιχεί στο 
ποσοστό συµµετοχής της µητρικής, µετά δε και τις άλλες εξαλείψεις και 
προσαρµογές, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού κάθε 
θυγατρικής προσθέτονται στα αντίστοιχα στοιχεία της µητρικής και το 
σύνολο (κατά λογαριασµό) περιλαµβάνεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό. 
Έτσι αντί του λογαριασµού των «Συµµετοχών», στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό περιλαµβάνονται τα συγκεκριµένα ενεργητικά και παθητικά 
στοιχεία της θυγατρικής ή άλλων θυγατρικών. 

Η παραπάνω ενσωµάτωση , όµως, των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού της θυγατρικής στον ενοποιηµένο ισολογισµό µπορεί να γίνει 
είτε στο 100% της αξίας κάθε στοιχείου της, είτε στο τµήµα της αξίας 
τους που αντιστοιχεί (και ανήκει οικονοµικά) στο ποσοστό συµµετοχής 
της µητρικής. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται λόγος για διαδικασία (ή 
µέθοδο) ολικής ενοποίησης, ενώ στη δεύτερη για διαδικασία (ή µέθοδο) 
µερικής ή αναλογικής ενοποίησης. 

Όπως είναι φανερό, υπάρχει στάδιο εφαρµογής της µιας ή της άλλης 
µεθόδου, όταν το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής είναι µικρότερο από 
το 100% (όταν είναι, π.χ 60%). 

Στην περίπτωση αυτή, τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της 
θυγατρικής µπορούν να ενσωµατωθούν στον ενοποιηµένο ισολογισµό είτε 
στο 100% της αξίας τους οπότε πρόκειται για εφαρµογή της µεθόδου της 
ολικής ενοποίησης (global or full consolidation, line by line basis of 
consolidation), ενώ αν τα στοιχεία αυτά ενσωµατωθούν στο 60% της 
αξίας τους, θα πρόκειται για εφαρµογή της αναλογικής ή µερικής 
ενοποίησης (proportional consolidation). 

Αντίθετα, όταν το ποσοστό συµµετοχής είναι 100% δεν είναι δυνατή 
παρά η εφαρµογή της ολικής ενοποίησης. 
 

                                                           

14 Γκίνογλου Δημήτριος, Ταχυνάκης Παναγιώτης, 2004 εκδόσεις Γέρακας, Λογιστική Ενοποιημένων 
Λογιστικών Καταστάσεων 

 

http://opac.uom.gr/ipac20/ipac.jsp?session=125Q71357GS89.18807&profile=bib&uri=search=TL%7E%21%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC%20%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20:%20%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20/&term=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC%20%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20:%20%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20/&aspect=subtab23&menu=search&source=%7E%21uom_library
http://opac.uom.gr/ipac20/ipac.jsp?session=125Q71357GS89.18807&profile=bib&uri=search=TL%7E%21%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC%20%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20:%20%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20/&term=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC%20%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20:%20%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20/&aspect=subtab23&menu=search&source=%7E%21uom_library
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Ολική Ενοποίηση 
 
∆ίνονται οι παρακάτω ισολογισµοί των εταιριών Μ και Θ, από τις οποίες 
η Μ είναι η µητρική της Θ, µε ποσοστό συµµετοχής 60% (ποσά σε 
εκατοµµύρια ευρώ) 
                     
 
 
 
                                        Ισολογισµός της Μ                         
              Ενεργητικό            Παθητικό 
Πάγια              152   Μετοχικό Κεφαλ 90                          
∆ιαθέσιµα          50   Αποθεµατικά       60 
Κυκλοφοριακά 100    Μακρ. Υποχρ.    170 
Συµµετοχές       48 Βραχ. Υποχρ       30 
Σύνολο             350 Σύνολο              350 

 
                                        Ισολογισµός της Θ                          
              Ενεργητικό            Παθητικό 
Πάγια              120    Μετοχικό Κεφαλ  55                          
∆ιαθέσιµα          20    Αποθεµατικά       25 
Κυκλοφοριακά   70    Μακρ. Υποχρ.     58 
 Βραχ. Υποχρ       72 
Σύνολο            210 Σύνολο              210 

 
 

Αν πρόκειται να συνταχθεί ο ενοποιηµένος ισολογισµός των δύο 
εταιριών µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, τα δεδοµένα θα 
διαµορφωθούν ως εξής : 

 
Μετοχικό κεφάλαιο (της Θ)  33 
60% χ 55 
Αποθεµατικά (της Θ)            15 
60% χ 25 
                                      Συµµετοχές (της Μ)     48 
 
 
Μετοχικό κεφάλαιο (της Θ)  22 
40% χ 55 
Αποθεµατικά (της Θ)           10 
40% χ 25 
                                      ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 32 
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Παρατηρήσεις : Η καθαρή περιουσία της Θ ανέρχεται σε 55+25=80, 

σε αυτήν δε η Μ µετέχει µε 60% ή σε 60% χ 80 = 48 ευρώ, και 
αναλυτικά για κάθε στοιχείο της καθαρής θέσης, σε 60% χ 55 = 33 και 
60% χ 25= 15(33+15=48). Το ποσό αυτό (48) της καθαρής περιουσίας 
της Θ αντιστοιχίζεται µε την αξία συµµετοχής της Μ (ισολογισµός της Μ), 
και για το λόγο αυτό οι σχετικοί λογαριασµοί αντιλογίζονται 
συµψηφιζόµενοι για το ποσό αυτό (48) στο 1ο άρθρο. Έτσι, ο µεν 
λογαριασµός «Συµµετοχές» εξισώνεται ενώ το υπόλοιπο της καθαρής 
θέσης της Θ µετά την πρώτη εγγραφή ανέρχεται σε 80-48=32, και 
αναλυτικά: 
Το υπόλοιπο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε: 55-33=22 
Το υπόλοιπο των αποθεµατικών ανέρχεται σε :25-15 =10 
Σύνολο υπολοίπου λογαριασµών καθαρής θέσης:  32 
 
 
Ενοποιηµένος Ισολογισµός των εταιριών Μ και Θ (σε εκατοµ. ευρώ) 
Ολική Ενοποίηση 
         Ενεργητικό            Παθητικό 

Πάγια                  272 
Κυκλοφοριακά    170 

Μετοχικό κεφάλαιο         90 
Αποθεµατικά                   60 

∆ιαθέσιµα             70 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας   32 
 -στο Μ.Κ. της Θ     22 
 -στα αποθ. Της θ   10 
 Μακροπ υποχρεώσεις     228 
 Βραχυπρ υποχρεώσεις   102 

 
Σύνολο               512 Σύνολο                          512 
  
 
 
Αναλογική Ενοποίηση  
 
Με τα δεδοµένα του προηγούµενου παραδείγµατος  
 
Μετοχικό Κεφάλαιο (της Θ)     33 
60% χ 55 
Αποθεµατικά (της Θ)               15 
60% χ 25 
                             Συµµετοχές(της Μ)               48 
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Μετοχικό Κεφάλαιο (της Θ)      22 
40% χ 55 
Αποθεµατικά (της Θ)                10 
40% χ 24 
Μακροπρ. Υποχρεώσεις (της Θ)23.2 
40% χ 58 
Βραχυπρ. Υποχρεώσεις (της Θ)28.8 
40% χ 72 
                               Πάγια (της Θ)                       48 
                               40% χ 120 
                               Κυκλοφοριακά (της Θ)          28 
                               40% χ 70 
                               ∆ιαθέσιµα (της Θ)                   8 
                               40% χ 20 
 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω εγγραφές, το πρώτο άρθρο είναι το 
ίδιο µε το άρθρο υπό την ολική ενοποίηση. Στο δεύτερο όµως άρθρο, 
κάθε λογαριασµός του ενεργητικού και παθητικού της Θ µειώνεται κατά 
40% ( το ποσοστό της µειοψηφίας) και µε το ίδιο ποσοστό 40% 
χρεώνονται και εξισώνονται οι λογαριασµοί της καθαρής θέσης της Θ. 
Έτσι αφ ενός οι λογαριασµοί ενεργητικού και παθητικού της Θ 
ενσωµατώνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό µε το υπόλοιπο 60% ( το 
ποσοστό συµµετοχής της Μ στη Θ ) και αφ ετέρου, για το λόγο ακριβώς 
αυτό, ότι δηλαδή δεν εµφανίζονται, υπό την παραλλαγή αυτή, ούτε και 
δικαιώµατα µειοψηφίας στον ενοποιηµένο ισολογισµό. Ύστερα από τα 
παραπάνω άρθρα, ο ενοποιηµένος ισολογισµός µε αναλογική ενοποίηση 
θα έχει την εξής διάρθρωση: 
 
                   Ενεργητικό             Παθητικό 
Πάγια               224 Μετοχικό Κεφάλαιο   90 
Κυκλοφοριακά 142 
(100+42) 

Αποθεµατικά             60 

∆ιαθέσιµα          62 Μακρ. Υπ.(170+34.8)204.8 
 Βραχ. Υπ.(30+43.2)    73.2 
Σύνολο             428 Σύνολο                     428 
 

Η δεύτερη αυτή παραλλαγή βασίζεται στην άποψη ότι η κατάρτιση 
των ενοποιηµένων καταστάσεων γίνεται κυρίως για ενηµέρωση των 
µετόχων της µητρικής επιχείρησης (propriety approach) και, εποµένως, 
τα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής θα πρέπει να 
περιληφθούν στον ενοποιηµένο ισολογισµό κατά το ποσοστό που η 
µητρική ασκεί δικαιώµατα στα στοιχεία αυτά. Εξάλλου, οι ασπαζόµενοι 
την παραλλαγή αυτή υποστηρίζουν ότι η αναλογική ενοποίηση δίνει 



 64

ρεαλιστικότερη εκτίµηση των δεικτών που καταρτίζονται µε βάση τα 
µεγέθη που περιλαµβάνονται σε έναν ισολογισµό (δείκτης υποχρεώσεων 
προς ίδια κεφάλαια, κ.ο.κ.). 

Αντίθετα, η πρώτη παραλλαγή (ολική ενοποίηση) βασίζεται στην 
άποψη ότι κάθε επιχείρηση αποτελεί ξεχωριστή και ενιαία οντότητα 
(entity approach) στην οποία ανήκει η περιουσία και τα επιµέρους 
στοιχεία της, και εποµένως τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιληφθούν µε 
ακέραιη την αξία τους στον ισολογισµό. Με άλλα λόγια, δεν είναι νοητό 
να θεωρηθεί ότι το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο ανήκει κατά ένα 
ποσοστό στην πλειοψηφία και κατά άλλο ποσοστό στη µειοψηφία, 
δεδοµένου ότι η άσκηση των δικαιωµάτων αυτών δεν είναι δυνατή όσο 
βρίσκεται σε λειτουργία η οικονοµική µονάδα, οπότε φορέας των 
αντίστοιχων δικαιωµάτων είναι η ίδια η µονάδα. Μόνο κατά τη λύση της 
µπορούν να ασκηθούν τα δικαιώµατα αυτά από τους φορείς της µονάδας 
(µετόχους, κ.τ.λ.) αλλά τότε παύει να υπάρχει ως οντότητα η οικονοµική 
µονάδα. 
 
Ποιες από τις δύο παραλλαγές υιοθετεί η ελληνική νοµοθεσία για την 
ενοποίηση;  
 
Το άρθρο 102 του νόµου προβλέπει: 

1. Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ενσωµατώνονται ακέραια στον 
ενοποιηµένο ισολογισµό(ολική ενοποίηση) 

2. Τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 
στην ενοποίηση ενσωµατώνονται ακέραια στον ενοποιηµένο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης (ολική ενοποίηση). Το άρθρο 
103 άλλωστε ορίζει : «Οι λογιστικές αξίες (αξίες λογιστικών βιβλίων) 
των µετοχών ή µεριδίων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση συµψηφίζονται µε το ποσό των 
ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων αυτών, το οποίο αναλογεί σε 
αυτές τις µετοχές ή τα µερίδια». 

 

Λογιστικές µέθοδοι για την Φήµη και Πελατεία 

 

Τα τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται πιο άµεσα µε την 
φήµη και πελατεία είναι η αξιοπιστία, η σύνεση (όχι σκόπιµη 
υποεκτίµηση) και η συνέπεια. Αν και κατά την διάρκεια του 
προηγούµενου αιώνα πολλά έχουν γραφτεί για το πρόβληµα της 
λογιστικής της φήµης και πελατείας, η λύση παραµένει απροσδιόριστη. 
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Οι τέσσερις διαφορετικές µέθοδοι λογιστικής αντιµετώπισης της φήµης 
και πελατείας αναλύονται στις παρακάτω παραγράφους. 
 

∆ιαγραφή 

 
Με αυτήν την µέθοδο, η φήµη και πελατεία θα πρέπει να 

διαγράφεται σε έναν λογαριασµό του κεφαλαίου των µετόχων. Οι 
υποστηρικτές αυτής της µεθόδου δηλώνουν ότι η φήµη και η πελατεία 
δεν είναι µετρήσιµη και έτσι δεν έχει πραγµατική µελλοντική αξία. Έτσι, 
θα πρέπει να διαγράφεται µε την σχετική αύξηση του κεφαλαίου των 
µετόχων. Μια ακόµα λογική για αυτήν την µέθοδο είναι ότι η 
υπερβολική πληρωµή για τα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης 
επιχείρησης αντιπροσωπεύει την προσδοκία υπερβολικά υψηλών 
µελλοντικών κερδών. Καθώς, αυτά τα κέρδη τελικά θα καταλήξουν στο 
κεφάλαιο των µετόχων µπορούν να αντισταθµιστούν µε τις υπερβολικές 
πληρωµές απόκτησης. Η άµεση διαγραφή της υπεραξίας µπορεί να 
οδηγήσει σε διαστρεβλωµένα αποτελέσµατα όταν τα ενσώµατα πάγια 
υποτιµούνται επιτρέποντας στην φήµη και πελατεία να υπερτονιστεί. Αν 
και υπάρχουν κάποια επιχειρήµατα υπέρ αυτής της µεθόδου, φαίνεται 
ότι χρησιµοποιούταν µόνο επειδή ήταν η ευκολότερη και η πιο ευρέως 
διαδεδοµένη και όχι επειδή ήταν σωστή εννοιολογικά. 
 

Κεφαλαιοποίηση 

 
Οι οπαδοί αυτής της µεθόδου υποστηρίζουν ότι εάν η φήµη και 

πελατεία είναι τόσο σηµαντικό πάγιο όσο πιστεύουν πολλοί, τότε θα 
πρέπει να εµφανίζεται στον ισολογισµό. Ένα πρόβληµα µε την 
κεφαλαιοποίηση της φήµης και πελατείας είναι ο καθορισµός του 
σωστού ποσού για την κεφαλαιοποίηση. Η τρέχουσα πρακτική υιοθετεί 
την προσέγγιση του υπολείµµατος. Ένας τρόπος για την διόρθωση της 
λανθασµένης χρήσης της φήµης και πελατείας είναι µέσω της 
προσέγγισης των «κρυφών παγίων». Με αυτήν την προσέγγιση το επιπλέον 
ποσό της τιµής αγοράς που υπερβαίνει την εύλογη αγοραία αξία των 
περιουσιακών στοιχείων αφορά εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κρυφά (δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό). Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει 
να αναγνωρίζονται και να εµφανίζονται στον ισολογισµό και µετά να 
αποσβένονται για την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Αν συµβεί αυτό, 
τότε ο λογαριασµός της φήµης και πελατείας θα είναι πολύ µικρότερος 
και οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πολύ πιο χρήσιµες. 
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Μη απόσβεση 

 
Η κεφαλαιοποίηση της φήµης και πελατείας χωρίς την απόσβεση 

διευκολύνει την χρησιµότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
Συγκεκριµένα, µε αυτήν την µέθοδο, η εταιρία θα εµφανίζει το πάγιο 
αντί να µειώνει το κεφάλαιο των µετόχων, αλλά και τα καθαρά κέρδη δεν 
θα µειώνονται περιοδικά. Παρόλα αυτά, το πιθανότερο είναι να οδηγούσε 
σε περισσότερη κατάχρηση από οποιαδήποτε άλλη µέθοδο. Η λογική της 
µη απόσβεσης βασίζεται στην πεποίθηση ότι η φήµη και πελατεία δεν 
µειώνεται σε αξία. Η πολύ ικανή διοίκηση, το καλό όνοµα και η 
υπόληψη της επιχείρησης αλλά και το αποτελεσµατικό προσωπικό 
συνήθως δεν µειώνονται σε αξία, αλλά αυξάνονται. Η φήµη και η 
πελατεία θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια επένδυση και να 
παραµένει στον ισολογισµό αναπόσβεστη. Αλλά χωρίς την απόσβεση, 
µπορεί να υπάρξουν καταχρήσεις και ο λογαριασµός της φήµης και 
πελατείας µπορεί να χάσει και την λίγη σηµασία που έχει µέχρι σήµερα. 
 

Απόσβεση 

 
Η απόσβεση επιτρέπει στις εταιρίες να συνδυάσουν τα κόστη των 

άυλων παγίων µε την περίοδο που θεωρείται ότι η επιχείρηση ωφελείται 
από την απόκτησή τους. Τα κυριότερα επιχειρήµατα για την διενέργεια 
αποσβέσεων είναι η κατάχρηση στην περίπτωση της µη διενέργειας και η 
αναξιοπιστία των κερδών χωρίς κάποια προσπάθεια αναγνώρισης των 
συνεπειών. Όταν έγινε δεκτή αυτή η µέθοδος, το θέµα το οποίο 
απασχόλησε τους ειδικούς ήταν η περίοδος της απόσβεσης. 
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Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 
σχέδιο. Η περίπτωση της Φήµης και πελατείας  15 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη ενότητα αυτή θα εξετάσουµε τη λογιστική αντιµετώπιση των 
ασώµατων ακινητοποιήσεων µε βάση το ΕΓΛΣ, δίνοντας έµφαση στην 
περίπτωση της φήµης και πελατείας.  Για να µπορέσουµε να 
κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονται τα ασώµατα 
πάγια στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει πρώτα να γίνει µία σύντοµη 
αναφορά των σχετικών διατάξεων του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου και, γενικότερα, ορισµένων εννοιών απαραίτητων για την 
περαιτέρω ανάλυση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανάλυση της 
λογιστικής της φήµης και πελατείας. 
 
ΟΜΑ∆Α 1 – ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Η πρώτη οµάδα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) 
περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα του ενεργητικού τα οποία προορίζονται 
για πολυετή χρήση. Ο χρόνος κατά τον οποίο µπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες, δηλαδή η ωφέλιµη ζωή τους, είναι µεγαλύτερη του έτους και 
η επιχείρηση προτίθεται να τα χρησιµοποιήσει για διάστηµα µεγαλύτερο 
του έτους.  Πιο συγκεκριµένα αποτελείται από τους εξής πρωτοβάθµιους 
λογαριασµούς:   

10. Εδαφικές εκτάσεις  
11. Κτίρια, κτιριακές εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα  
12. Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός  
13. Μεταφορικά µέσα  
14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  
15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης πάγιων 

στοιχείων  
16. Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης  
17.-18. Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και  
19. Πάγιο ενεργητικό υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων. 

                                                           

15 Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, Π.Δ. 186/1992, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε, Π.Δ. 299/2003, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, ΕΓΛΣ, Ντζανάτος Δ., 2008, 
Τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά, Εκδόσεις 
Καστανιώτη 
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Στη συγκεκριµένη εργασία θα ασχοληθούµε µε την λογιστική 
αντιµετώπιση των ασώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων και για αυτό 
στο παρόν κεφάλαιο θα περιοριστούµε στη µελέτη του λογαριασµού 16. 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Άυλα πάγια στοιχεία (ασώµατες ακινητοποιήσεις) είναι τα ασώµατα 
εκείνα οικονοµικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά χρηµατικής 
αποτιµήσεως και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής, 
είτε αυτά µόνα, είτε µαζί µε την οικονοµική µονάδα. Τα άυλα πάγια 
στοιχεία αποκτούνται µε σκοπό να χρησιµοποιούνται παραγωγικά για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα έτος, διακρίνονται δε στις εξής 
δύο κατηγορίες:  

α. ∆ικαιώµατα, όπως π.χ. διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, 
εµποροβιοµηχανικά σήµατα ή πνευµατική ιδιοκτησία. 

β. Πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως π.χ. η 
πελατεία, η φήµη, η πίστη, η καλή οργάνωση της οικονοµικής µονάδας 
ή η ειδίκευση στην παραγωγή ορισµένων αγαθών. Στη δεύτερη αυτή 
κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο λόγο, 
την έννοια του γνωστού όρου της «υπεραξίας» ή «φήµης και πελατείας» 
(Goodwill, Fonds de Commerce) της οικονοµικής µονάδας και τα οποία 
προσδίνουν στη µονάδα που λειτουργεί παραγωγικά συνολική αξία 
µεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την αποτίµηση των 
επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων. 

Στον Ισολογισµό παρουσιάζονται µε τη λογιστική τους αξία, η οποία 
ισούται µε το κόστος της αποκτήσεως ή αναπτύξεως των στοιχείων µείον 
τις µέχρι σήµερα αποσβέσεις τους. 

Τα άυλα πάγια στοιχεία που αποκτούνται από τρίτους 
καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασµούς του 16 µε την αξία 
κτήσεώς τους, ενώ εκείνα που δηµιουργούνται από την οικονοµική 
µονάδα απεικονίζονται λογιστικά, µόνο όταν για τη δηµιουργία τους 
πραγµατοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά αποσβένονται 
τµηµατικά και όχι εφάπαξ µέσα σε ένα χρόνο. 
 

Οι άυλοι πόροι χαρακτηρίζονται από  

• χαµηλό ή και µηδενικό κόστος ευκαιρίας 
• οικονοµίες δικτύου (network economies), 
• µερική αδυναµία αποκλεισµού της χρήσης των από άλλους 

ενδιαφερόµενους 
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• το µικρό µόνο ποσοστό από τις δαπάνες για άυλους πόρους έχει 
σαν αποτέλεσµα οικονοµικά οφέλη για τις επιχειρήσεις που 
επενδύουν σε αυτούς. 

Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως είναι εκείνα που γίνονται για την 
ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονοµικής µονάδας, την απόκτηση 
διαρκών µέσων εκµεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και 
αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν την οικονοµική µονάδα 
για µεγάλη χρονική περίοδο - οπωσδήποτε µεγαλύτερη από ένα έτος - 
και για το λόγο αυτό αποσβένονται τµηµατικά. 

Οι επενδύσεις και τα ειδικά κεφάλαια ή συµµετοχές και άλλες 
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αποτελούν µακροχρόνιες επενδύσεις και 
περιλαµβάνουν συνήθως τις παρακάτω κατηγορίες: 

α) Μακροχρόνιες επενδύσεις σε χρεόγραφα ή µακροχρόνια 
γραµµάτια, όπως οµολογίες και µετοχές άλλων εταιριών, µε σκοπό την 
άντληση υψηλού εισοδήµατος από τα υψηλά κέρδη των εταιριών αυτών ή 
και την άσκηση κάποιου ελέγχου αν έχουµε σηµαντικό αριθµό µετοχών 
συγκεκριµένης εταιρίας ή την εξασφάλιση συνεχούς εφοδιασµού πρώτων 
υλών ή προϊόντων από την εταιρία στην οποία έχουµε επενδύσεις 
(κατέχουµε όµως ένα ορισµένο αριθµό µετοχών της). 

β) Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες µε σκοπό την άσκηση 
εκτενέστερου και συνεχούς ελέγχου. Επίσης µακροχρόνιες 
προκαταβολές σε θυγατρικές εταιρίες. Οι προκαταβολές αυτές αποτελούν 
κυκλοφοριακά ενεργητικά στοιχεία (µακροχρόνιοι χρεωστές κλπ.). 

γ) Μακροχρόνιες επενδύσεις σε συγκεκριµένα πάγια ενεργητικά 
στοιχεία, όπως γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια και εργοστάσια, τα οποία δεν 
χρησιµοποιούνται σήµερα στην επιχείρηση, αλλά πρόκειται να 
αναπτυχθούν, να βελτιωθούν και να αξιοποιηθούν στο µέλλον ή να 
πωληθούν σε πολύ συµφέρουσα τιµή. 

δ) Περιουσιακά στοιχεία ή ειδικά κεφάλαια τα οποία είναι 
δεσµευµένα και προορίζονται για ειδικούς µόνο σκοπούς, όπως η 
εξαγορά οµολογίων, εξαγορά µετοχών, επέκταση εγκαταστάσεων, 
κεφάλαιο συνταξιοδοτήσεων κλπ. 

ε) Καταθέσεις προθεσµιών, οι οποίες είναι µακροχρόνιες και 
δεσµευµένες και οι οποίες συνήθως αποφέρουν υψηλότερο ποσοστό 
τόκου. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να ταξινοµούνται στην κατηγορία των 
επενδύσεων και ειδικών κεφαλαίων. 

στ) Η αξία σε µετρητά ασφαλειών ζωής που διατηρεί η επιχείρηση για 
τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό της. Η επιχείρηση έχει 
τη δυνατότητα να δανειστεί έναντι του ποσού αυτού µε πολύ µειωµένο 
επιτόκιο. Μακροχρόνιες επενδύσεις πραγµατοποιούνται µε σκοπό να 
διατηρηθούν για πολλά χρόνια και όχι µε την πρόθεση να πωληθούν στο 
εγγύς µέλλον. Στον Ισολογισµό παρουσιάζονται συνήθως είτε µετά τα 
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κυκλοφοριακά ενεργητικά στοιχεία είτε µετά τα πάγια ενεργητικά 
στοιχεία. Πολλές οµολογίες ή µετοχές µπορούν να πωληθούν αµέσως στο 
χρηµατιστήριο, πλην όµως δεν τις ταξινοµούµε στο κυκλοφοριακό 
ενεργητικό, επειδή η πρόθεση µας είναι να τις κρατήσουµε περισσότερο 
από ένα χρόνο ή για διάστηµα µεγαλύτερο του επόµενου κύκλου 
λειτουργίας. 

ζ) Άλλα περιουσιακά στοιχεία ή λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, 
είναι εκείνα τα οποία δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σε οποιαδήποτε από 
τις παραπάνω κατηγορίες των ενεργητικών στοιχείων. Η κατηγορία αυτή 
είναι γενική και µπορεί να συµπεριλαµβάνει οτιδήποτε, κυρίως ασυνήθη 
περιουσιακά στοιχεία. Παραδείγµατα αποτελούν οι παρακάτω 
λογαριασµοί: Μακροχρόνια άτοκα δάνεια σε υπαλλήλους της 
επιχειρήσεως, µερικές φορές στεγαστικά δάνεια σε προσωπικό, µετρητά 
σε κλειστές τράπεζες, αχρησιµοποίητα περιουσιακά στοιχεία (όπως είναι 
ένα κλειστό εργοστάσιο). Πολλοί ταξινοµούν στην κατηγορία αυτή τους 
µακροχρόνιους χρεώστες, οι οποίοι λόγω της προθεσµίας δεν αναµένεται 
να εισπραχθούν σε ένα χρόνο ή στον κύκλο λειτουργίας. Άλλοι στην ίδια 
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ταξινοµούν τις ζηµιές από πληµµύρες 
ή από απεργίες, τις οποίες προτίθενται να αποσβέσουν σε περισσότερο 
από ένα χρόνο. Η µεταχείριση αυτή είναι εσφαλµένη και θα έπρεπε οι 
ζηµιές αυτές να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως, γιατί δεν 
έχουν καµιά µελλοντική αξία και δεν αναµένει η επιχείρηση µελλοντικό 
όφελος από αυτές (εµµέσως οι ζηµιές έχουν αξία, γιατί από αυτές 
εξοικονοµούµε ένα τµήµα των φόρων και κατά συνέπεια της εκροής 
µετρητών),  

Συνήθως όταν παραλείπουµε την κατηγορία των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων στον Ισολογισµό, τότε πολλά από τα στοιχεία που θα 
ταξινοµούσαµε εκεί αναφέρονται στην κατηγορία των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων. 

Αν ο έλεγχος πάνω στα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο επιτυγχάνεται µέσω νοµίµων δικαιωµάτων, που 
έχουν παραχωρηθεί για µία ορισµένη περίοδο, η ωφέλιµη ζωή του άυλου 
περιουσιακού στοιχείου πρέπει να µην υπερβαίνει την περίοδο των 
νοµίµων δικαιωµάτων, εκτός αν: 

• τα νοµικά δικαιώµατα είναι ανανεώσιµα και 
• η ανανέωση είναι πραγµατικά βέβαιη. 

Απόσβεση είναι η χρονική κατανοµή της αποσβεστέας αξίας του 
πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται µε βάση την ωφέλιµη 
διάρκεια ζωής του και, συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο 
καταλογισµός της σε καθεµία χρήση.  

Αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το ενσώµατο ή άυλο 
πάγιο στοιχείο που αποκτάται από την οικονοµική µονάδα για διαρκή 
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παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιµη διάρκεια ζωής περιορισµένη, 
πάντως µεγαλύτερη από ένα έτος.  

Μη αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το ενσώµατο ή 
άυλο περιουσιακό  στοιχείο που αποκτάται από την οικονοµική µονάδα 
για διαρκή παραγωγική χρήση και του οποίου η ωφέλιµη διάρκεια ζωής 
είναι απεριόριστη π.χ. τα γήπεδα, τα οικόπεδα, τα έργα τέχνης.  

Ωφέλιµη διάρκεια ζωής είναι, είτε η χρονική περίοδος κατά την 
οποία υπολογίζεται ότι το αποσβέσιµο πάγιο στοιχείο θα χρησιµοποιείται 
παραγωγικά από την οικονοµική µονάδα, είτε η ολική ποσότητα 
παραγωγής ή το ολικό έργο το οποίο αναµένεται να επιτύχει η 
οικονοµική µονάδα από το πάγιο αυτό στοιχείο (π.χ. ωφέλιµη διάρκεια 
ζωής µηχανήµατος µετρηµένη σε παραγωγικές ώρες).  

Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιµου πάγιου περιουσιακού στοιχείου 
είναι το ιστορικό κόστος του ή άλλο ποσό που αντικατέστησε νοµότυπα 
το ιστορικό κόστος (π.χ. αξία αναπροσαρµογής που επιβλήθηκε από το 
νόµο ή αξία που έχει προκύψει από εκτίµηση λόγω συγχώνευσης), 
µειωµένο κατά την υπολειµµατική αξία του, εφ’ όσον αυτή είναι 
αξιόλογη. Αν η υπολειµµατική αξία δεν είναι αξιόλογη, δε λαµβάνεται 
υπόψη για τον προσδιορισµό της αποσβεστέας αξίας. Η κρίση για την 
αξιολόγηση αυτή αφήνεται στην οικονοµική µονάδα.  

Υπολειµµατική αξία ενός αποσβέσιµου πάγιου περιουσιακού 
στοιχείου είναι η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία του που υπολογίζεται να 
πραγµατοποιηθεί κατά το τέλος της ωφέλιµης διάρκειας της ζωής του.  

Η υπολειµµατική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να 
εκτιµάται ότι είναι στο µηδέν, εκτός αν: 

• υπάρχει µία δέσµευση µε ένα τρίτο πρόσωπο να αγοράσει το 
περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του ή υπάρχει 
µία ενεργή αγορά για το περιουσιακό στοιχείο 

• η υπολειµµατική αξία µπορεί να προσδιοριστεί µε παραποµπή σε 
αυτή την αγορά και πιθανολογείται ότι τέτοια αγορά θα υπάρχει 
στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

Στο ενοποιηµένο Προσάρτηµα, αναφέρονται οι µέθοδοι που 
εφαρµόστηκαν για τον υπολογισµό των αποσβέσεων. 

Επιτρέπεται η κεφαλαιοποίηση δαπανών, σαν «Έξοδα εγκατάστασης» 
που αφορούν την ίδρυση και οργάνωση της εταιρείας, την απόκτηση των 
διαρκών µέσων εκµετάλλευσης και την επέκταση ή την αναδιοργάνωσή 
της.  Αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησής τους, είτε 
τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία, τα έξοδα εγκατάστασης 
που εµφανίζονται στους λογαριασµούς «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 
εγκαταστάσεως», «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου», «έξοδα 
αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων», «έξοδα 



 72

κτήσεως ακινητοποιήσεων», «έξοδα αναδιοργανώσεως» και «λοιπά έξοδα 
πολυετούς αποσβέσεως». 

Για τα πάγια, στον Ισολογισµό εµφανίζονται διακεκριµένα η αξία 
κτήσης τους όπως διαµορφώθηκε στα βιβλία, οι σωρευµένες αποσβέσεις 
τους και το αναπόσβεστο υπόλοιπό τους. 

Στο Προσάρτηµα πρέπει να γίνεται ανάλυση της κίνησης των παγίων 
και των αποσβέσεών τους, για τους λογαριασµούς που εµφανίζονται στον 
ισολογισµό. 

Σχηµατίζονται προβλέψεις για υποτιµήσεις στοιχείων του 
ενεργητικού, στα αναγκαία όρια και εµφανίζονται αφαιρετικά από τα 
αντίστοιχα στοιχεία στο ενεργητικό. 
 

Λογαριασµός 16 «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα 
Πολυετούς Αποσβέσεως» 

 
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις (άυλα πάγια στοιχεία) 

1. Στο λογαριασµό 16.00 «υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)» 
παρακολουθείται η υπεραξία που δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή 
συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας και που είναι ίση µε τη 
διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της πραγµατικής 
αξίας των επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων. Στην περίπτωση 
συγχωνεύσεως η πραγµατική αξία της οικονοµικής µονάδας 
προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9 του Ν. 
2190/1920. Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην 
εκτίµηση για την ικανότητά της να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω 
κυρίως της καλής φήµης, της εκτεταµένης πελατείας, της µεγάλης 
πίστεως στην αγορά, της καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερής της 
εξειδικεύσεως στην παραγωγή ορισµένων αγαθών, της καλής προοπτικής 
αναπτύξεως του κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών 
πλεονεκτηµάτων της θέσεως όπου είναι εγκαταστηµένη, της υψηλής 
στάθµης των στελεχών που απασχολεί (επιστηµονική κατάρτιση, 
εµπειρία) και του κύρους, δυναµισµού και αποτελεσµατικότητας του 
διοικητικού και διευθυντικού της µηχανισµού. 
Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας αποσβένεται, είτε εφάπαξ, είτε 
τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες από µία χρήσεις, οι οποίες δεν 
είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. 

2. Στο λογαριασµό 16.01 «δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» 
παρακολουθούνται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτούνται 
µε αντάλλαγµα, είτε λόγω αγοράς, είτε λόγω παραγωγής από την ίδια την 
οικονοµική µονάδα. Με την κατοχή και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών 
η µονάδα αποκτάει πλεονεκτήµατα µονοπωλιακής ή εξειδικευµένης 



 73

δράσεως στην αγορά, για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί π.χ. η 
προστασία του σχετικού δικαιώµατος ή η γνώση του τρόπου παραγωγής 
ενός προϊόντος ή της µεθόδου κατεργασίας υλικών. 

3. Στους λογαριασµούς 16.02 «δικαιώµατα (π.χ. παραχωρήσεις) 
εκµεταλλεύσεως ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων» και 16.03 «λοιπές 
παραχωρήσεις» παρακολουθείται η αξία, π.χ. κτήσεως, των δικαιωµάτων 
αυτών. 

4. Στο λογαριασµό 16.04 «δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων 
στοιχείων» παρακολουθείται η αξία της εισφοράς κατά χρήση, στην 
οικονοµική µονάδα, ενσώµατων πάγιων στοιχείων, για ορισµένο χρόνο, η 
οποία καθορίζεται µε νόµιµη διαδικασία εκτιµήσεως. 

5. Στο λογαριασµό 16.05 «λοιπά δικαιώµατα» παρακολουθούνται τα 
άυλα εκείνα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εντάσσονται σε µία από 
τις προηγούµενες κατηγορίες των λογαριασµών 16.00-16.04, όπως είναι 
π.χ. τα µισθωτικά δικαιώµατα. 

6. Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως 
άυλων περιουσιακών στοιχείων, µεταφέρονται από τους αντίστοιχους 
υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους λογαριασµούς του 16 οι 
αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνονται. 

7. Σε περίπτωση οριστικής παύσεως της χρησιµοποιήσεως άυλου 
περιουσιακού στοιχείου, πριν ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας 
κτήσεώς του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτής µεταφέρεται στη χρέωση 
του λογαριασµού 81.02.99 «λοιπές έκτακτες ζηµίες». 

8. Σε περίπτωση πωλήσεως άυλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου 
ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην περίπτ. 12 της παρ. 2.2.106 για το 
λογαριασµό 12. 

ΙΙ. Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 
9. Στο λογαριασµό 16.10 «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 

εγκαταστάσεως» παρακολουθούνται τα έξοδα καταρτίσεως και 
δηµοσιεύσεως του καταστατικού των οικονοµικών µονάδων εταιρικής 
µορφής, τα έξοδα δηµόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του 
εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εµπορικών και 
οργανωτικών µελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που 
πραγµατοποιούνται µέχρι την έναρξη της εκµεταλλεύσεως. Στον ίδιο 
λογαριασµό παρακολουθούνται και τα µεταγενέστερα (δηλαδή µετά την 
έναρξη της παραγωγικής δράσεως) έξοδα που δηµιουργούνται για την 
επέκταση της δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας. 

10. Στο λογαριασµό 16.11 «έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων - 
λατοµείων» παρακολουθείται η αξία, π.χ., κτήσεως, των εξόδων αυτών. 

11. Στο λογαριασµό 16.12 «έξοδα λοιπών ερευνών» 
παρακολουθούνται τα έξοδα που γίνονται για έρευνες σε άλλους κλάδους 
και τοµείς δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας, εκτός από τα 
ορυχεία - µεταλλεία - λατοµεία. 
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12. Στο λογαριασµό 16.13 «έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως 
οµολογιακών δανείων» παρακολουθούνται έξοδα, όπως π.χ. εκείνα που 
γίνονται για εκτυπώσεις ή ανακοινώσεις, όταν αυξάνεται το κεφάλαιο της 
οικονοµικής µονάδας ή εκδίδεται από αυτή οµολογιακό δάνειο. 

13. Στο λογαριασµό 16.14 «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» 
παρακολουθούνται όλα τα έξοδα που γίνονται για την απόκτηση των 
ενσώµατων ή ασώµατων ακινητοποιήσεων, όπως π.χ. είναι ο φόρος 
µεταβιβάσεως, τα συµβολαιογραφικά έξοδα, τα µεσιτικά και οι αµοιβές 
µελετητών ή δικηγόρων, τα οποία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους 
οικείους λογαριασµούς των ακινητοποιήσεων, δεν προσαυξάνουν το 
κόστος κτήσεώς τους. 

14. Στο λογαριασµό 16.15 «συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις 
και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων» παρακολουθούνται σε 
υπολογαριασµούς κατά πίστωση ή δάνειο, οι συναλλαγµατικές διαφορές 
που προκύπτουν κατά την πληρωµή ή την αποτίµηση σε δραχµές των 
πιστώσεων ή δανείων σε ξένο νόµισµα, που συνάπτονται ειδικά και µόνο 
για την αγορά, κατασκευή ή εγκατάσταση πάγιων στοιχείων της 
οικονοµικής µονάδας. 

15. Στο λογαριασµό 16.16 «διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως 
οµολογιών» παρακολουθούνται οι διαφορές από τη διάθεση οµολογιών σε 
τιµή µικρότερη από την ονοµαστική τους, καθώς και οι διαφορές από 
την εξόφληση οµολογιών σε τιµή µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους. 

16. Στο λογαριασµό 16.17 «έξοδα αναδιοργανώσεως» 
παρακολουθούνται τα έξοδα µελετών οικονοµικής, εµπορικής, τεχνικής 
και διοικητικής αναδιοργανώσεως ριζικού χαρακτήρα, µε τα οποία 
επιδιώκεται η κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν από το µεγάλωµα 
της οικονοµικής µονάδας σαν αποτέλεσµα σηµαντικών επεκτάσεων του 
παραγωγικού της δυναµικού ή αλλαγών στην οργανωτική της δοµή ή 
ριζικών µεταβολών στην εµπορική της δραστηριότητα. 

16. Στο λογαριασµό 16.18 «τόκοι δανείων κατασκευαστικής 
περιόδου» παρακολουθούνται οι τόκοι, µόνο της κατασκευαστικής 
περιόδου, πιστώσεων ή δανείων τα οποία χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

17. Στο λογαριασµό 16.19 «λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» 
παρακολουθούνται τα έξοδα εκείνα που δεν εντάσσονται σε µία από τις 
προηγούµενες κατηγορίες των λογαριασµών 16.10-16.18, όπως π.χ. η 
αναπόσβεστη αξία κτιρίου σε περίπτωση κατεδαφίσεώς του. 

18. Στο λογαριασµό 16.98 «προκαταβολές κτήσεως ασώµατων 
ακινητοποιήσεων» παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται για 
το λόγο αυτό. 

19. Τα έξοδα των λογαριασµών 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.17, 
16.18 και 16.19, αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος 
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πραγµατοποιήσεώς τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια 
πενταετία. 

Οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές του λογαριασµού 16.15, 
κατά πίστωση ή δάνειο, έπειτα από συµψηφισµό τυχόν πιστωτικών που 
µεταφέρονται από τον οικείο υπολογαριασµό του 44.15 «προβλέψεις για 
συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων 
στοιχείων», αποσβένονται τµηµατικά ανάλογα µε την υπόλοιπη κανονική 
χρονική διάρκεια της πιστώσεως ή του δανείου ως εξής: Στο τέλος της 
κλειόµενης χρήσεως µεταφέρεται από τον οικείο κατά πίστωση ή δάνειο 
υπολογαριασµό του 16.15 στο λογαριασµό 81.00.04 «συναλλαγµατικές 
διαφορές» ποσό ίσο µε το πηλίκον της διαιρέσεως του χρεωστικού 
υπολοίπου του οικείου υπολογαριασµού του 16.15 µε τον αριθµό των 
ετών από τη λήξη της χρήσεως αυτής µέχρι τη λήξη της αντίστοιχης 
πιστώσεως ή του αντίστοιχου δανείου. Για τον προσδιορισµό του πηλίκου 
της παραγράφου αυτής χρονική περίοδος µικρότερη από δώδεκα µήνες 
λογίζεται ως περίοδος ενός έτους. Σε περίπτωση που από την ηµεροµηνία 
χορηγήσεως της πιστώσεως ή του δανείου µέχρι την ηµεροµηνία 
ενάρξεως της παραγωγικής λειτουργίας των χρηµατοδοτούµενων πάγιων 
στοιχείων µεσολαβεί κατασκευαστική περίοδος, η τµηµατική µεταφορά 
του χρεωστικού υπολοίπου του οικείου υπολογαριασµού του 16.15 
αρχίζει από τη χρήση µέσα στην οποία λήγει η κατασκευαστική περίοδος 
ή διακόπτεται, για οποιοδήποτε λόγο, η κατασκευή του έργου. Σε 
περίπτωση ληξιπρόθεσµων πιστώσεων ή δανείων, κατά το όλο ή µέρος 
αυτών, τα χρεωστικά υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασµών του 16.15, 
που αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσµο µέρος, µεταφέρονται στο 
λογαριασµό 81.00.04 στο τέλος της χρήσεως µέσα στην οποία οι 
αντίστοιχες πιστώσεις ή τα αντίστοιχα δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσµα. Οι 
πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές του λογαριασµού 16.15, κατά 
πίστωση ή δάνειο, στο τέλος της χρήσεως, µειώνουν τις χρεωστικές ή, στο 
µέτρο που δεν υπάρχουν χρεωστικές, µεταφέρονται σε αντίστοιχο κατά 
πίστωση ή δάνειο υπολογαριασµό του 44.15. Από τον τελευταίο αυτό 
λογαριασµό, κατά το κλείσιµο του ισολογισµού, µεταφέρεται στο 
λογαριασµό 81.01.04 «συναλλαγµατικές διαφορές» το µέρος εκείνο που 
αντιστοιχεί στο ποσό των πιστώσεων ή δανείων που πληρώθηκε µέσα στην 
κλειόµενη χρήση. 

Οι διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών του λογαριασµού 
16.16 αποσβένονται µε τµηµατικές ισόποσες δόσεις µέχρι τη λήξη της 
προθεσµίας εξοφλήσεως του οµολογιακού δανείου. 

Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεως 
εξόδων πολυετούς αποσβέσεως, µεταφέρονται από τους αντίστοιχους 
υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους λογαριασµούς του 16 οι 
αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνονται. 
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ΝΟΜΟΣ 2238/1994, ΑΡΘΡΟ 1316 

Ορισµός υπεραξίας - Εισαγωγή 

 
Υπεραξία σύµφωνα µε το Ν.2238/94 άρθρο 13 είναι κάθε κέρδος ή 

ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση : 
Ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλα στοιχεία αυτής (αέρας, 

επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.λ.π, ή υποκαταστήµατος επιχείρησης, 
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του Κ.Β.Σ 

Μετοχών µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο Αθηνών, εταιρικών 
µεριδίων ή µεριδίων καθώς και  

Ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί 
επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.  

Η υπεραξία αυτή λογίζεται ως εισόδηµα και φορολογείται µε 
συντελεστή 20% (αρ. 15 παρ.1Ν.2459/97) 

Θεωρείται επίσης υπεραξία και κάθε κέρδος ή ωφέλεια που 
προέρχονται από την εκχώρηση ή µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε 
δικαιώµατος (συναφές µε την άσκηση της επιχείρησης, όπως 
δικαιώµατος της µίσθωσης ή της υποµίσθωσης ή του προνοµίου ή 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµάτων), και φορολογείται µε 
συντελεστή 30% (αρ.6 παρ.1 Ν.2386/96) 

Θεωρείται επίσης υπεραξία και κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα 
από τα µισθώµατα, από τον µισθωτή προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση 
µίσθωσης ακινήτου µόνο του ή µαζί µε τον οποιονδήποτε εξοπλισµό ή 
εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει, και φορολογείται µε συντελεστή 
25%(αρ. 4 παρ. 3 Ν.2390/96) 

∆εν υπολογίζεται υπεραξία στις περιπτώσεις εκµίσθωσης ή 
παραχώρησης της χρήσης καταστήµατος, ακόµη και αν λειτουργούσε 
και πριν σε αυτό επιχείρηση µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών, εφόσον δεν 
διαπιστώνεται ότι ο ιδιοκτήτης του εισέπραξε επιπλέον κάποιο ποσό πέρα 
από τα συµφωνηθέντα µισθώµατα που αναγράφονται στο συµβόλαιο. 
(Εγκ.Υ.Ο 1056246ΠΟΛ1196/20-6-00) 

Επίσης η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση µετοχών 
ηµεδαπών ΑΕ που εκµεταλλεύονται τουριστικά πλοία, καθώς και η 
υπεραξία που προκύπτει από την πώληση τουριστικών πλοίων 

                                                           

16 Δημήτρης Σταματόπουλος, 2000 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα και Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 
του Χρήστου Τότση, Εκδόσεις Πάμισος 2003 
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απαλλάσσεται από την φορολογία εισοδήµατος 
(Εγκ.Υ.Ο1132236/ΠΟΛ1119/20-5-99) 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης επιβάλλεται και 
πρόσθετος φόρος 2.5% επί του οφειλόµενου µε τη δήλωση φόρου για 
κάθε µήνα εκπρόθεσµης υποβολής (αρ. 1παρ. 2 Ν.2523/97) 

 
 

Υπόχρεος καταβολής φόρου 

 
Υπόχρεος σε καταβολή του φόρου είναι ο πωλητής του µεριδίου ή 

της επιχείρησης ο οποίος θα εισπράξει το κέρδος ή την ωφέλεια πάνω 
στην οποία θα υπολογισθεί και ο φόρος 20% (αρ. 13 παρ 1 Ν.2238/94). 
Η καταβολή θα γίνει µε υποβολή σχετικής δήλωσης στην ∆ΥΟ της έδρας 
της επιχείρησης και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ. 

 

Άρθρο 13 

 
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον προσδιορισµό του φόρου της 

υπεραξίας η οποία προκύπτει κατά την µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ή 
µεριδίων συµµετοχής ή ποσοστών συµµετοχής σε Ο.Ε, Ε.Ε, Κοινωνίες 
Αστικού ∆ικαίου, Αστικές Εταιρίες, Συµµετοχικές, Αφανείς, ή 
Κοινοπραξίες (εκτός από κοινοπραξίες τεχνικών έργων),όπου σύµφωνα 
µε το άρθρο 13 παρ.1 Ν. 2238/94 η υπεραξία που προκύπτει 
φορολογείται µε συντελεστή 20%. Για τον προσδιορισµό της υπεραξίας 
λαµβάνεται υπόψη ως κύρια µεταβλητή ο µέσος όρος των κερδών της 
επιχείρησης της τελευταίας πενταετίας.  

Σύµφωνα µε το Ν. 2238/1994, Άρθρο 13 ως προς την αυτοτελή 
φορολόγηση εισοδήµατος από επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα ισχύουν τα 
παρακάτω: Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα: 

α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια 
που προέρχεται από τη µεταβίβαση:  

αα) Ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, 
επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.τ.λ. ή υποκαταστήµατος επιχείρησης, όπως 
αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

ββ) Εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε 
κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα, ή σε 
κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
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Για τον υπολογισµό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη µεταβίβαση 
µεριδίων ηµεδαπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, αφαιρείται το 
κόστος απόκτησής της από την κατώτατη πραγµατική αξία που έχουν 
κατά το χρόνο µεταβίβασης. 

Για τον προσδιορισµό της κατώτατης πραγµατικής αξίας των µεριδίων 
που µεταβιβάζονται, ως κατώτατη πραγµατική αξία ολόκληρης της 
εταιρίας λαµβάνεται το άθροισµα: i) των ιδίων κεφαλαίων της, που 
εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση επίσηµο 
ισολογισµό, ii) της άυλης αξίας της, iii) της αξίας των ακινήτων της 
εταιρείας κατά το µέρος που η αξία του καθενός από αυτά, όπως αυτή 
προσδιορίζεται κατά το χρόνο µεταβίβασης στη φορολογία µεταβίβασης 
ακινήτων, υπερβαίνει την αξία κτήσης του και iv) των αυξήσεων των ιδίων 
κεφαλαίων που έχουν µεσολαβήσει από το χρόνο σύνταξης του 
τελευταίου επίσηµου ισολογισµού µέχρι το χρόνο µεταβίβασης των 
µεριδίων ή των µειώσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν γίνει στο ίδιο 
χρονικό διάστηµα. Ειδικότερα, για τον προσδιορισµό της άυλης αξίας, 
αφαιρούνται οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, οι οποίοι 
υπολογίζονται µε βάση το µέσο όρο του επιτοκίου των εντόκων 
γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν 
το ∆εκέµβριο του έτους που προηγείται της µεταβίβασης, από το µέσο 
όρο των ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων, 
πριν από τη µεταβίβαση, ισολογισµών και το ποσό που προκύπτει (R) 
αναπροσαρµόζεται αρχικά µε την εφαρµογή σταθερής ληξιπρόθεσµης 
ράντας και στη συνέχεια το αποτέλεσµα που προκύπτει προσαυξάνεται 
µε τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα µε τα έτη 
λειτουργίας της επιχείρησης: 

Έτη λειτουργίας   Συντελεστές 

• Πάνω από 3 µέχρι 5   10% 
• Πάνω από 5 µέχρι 10   20% 
• Πάνω από 10 µέχρι 15   30% 
• Πάνω από 15    40% 

Για τον υπολογισµό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη µεταβίβαση 
µεριδίων αλλοδαπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, αφαιρείται το 
κόστος απόκτησής τους από τη συµφωνηθείσα αξία πώλησης των 
µεριδίων. Με µεταβίβαση εταιρικών µερίδων ή µεριδίων εξοµοιώνεται και 
η µη συµµετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής 
εταιρίας ή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης.  

β) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια 
που προέρχεται από την εκχώρηση ή µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε 
δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση της επιχείρησης ή 
του επαγγέλµατος, όπως του δικαιώµατος της µίσθωσης ή υποµίσθωσης 
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ή του προνοµίου ή του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόµοιων 
δικαιωµάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 
οχηµάτων ή µοτοσικλετών δηµόσιας χρήσης που µεταβιβάζονται. Με 
εκχώρηση εξοµοιώνεται και η παραίτηση από µισθωτικά δικαιώµατα. 
 

 

Ωφέλεια ή κέρδος από µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης 
(αέρας) 

 
Κατά τη µεταβίβαση εµπορικής επιχείρησης, επωνυµίας κ.λπ., 

πολλές φορές εισπράττεται κάποιο χρηµατικό ποσό πέρα από την 
καθαρή περιουσία, δηλαδή, πέρα από την αξία που έχουν τα 
µεταβιβαζόµενα πραγµατικά (υλικά) περιουσιακά στοιχεία. Η διαφορά 
ανάµεσα στη µεταβιβαζόµενη αξία και την αρχική αξία αποτελεί την 
υπεραξία της επιχείρησης κ.λπ. που µεταβιβάζεται (αέρας, Fonds 
Commercial, Goodwill), οφείλεται δε στην καλή πορεία της επιχείρησης 
και τη φήµη και πελατεία της. Η υπεραξία αυτή αποτελεί ωφέλεια ή 
κέρδος, αν και δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσµατα του 
εισοδήµατος, ωστόσο υπόκειται σε φορολογία, κατά ρητή διάταξη του 
άρθρου 13 παράγραφος 1 του φορολογικού νόµου. 

Ο Ν.2120/1920 «περί ανωνύµων εταιριών» ορίζει ότι η υπεραξία της 
επιχείρησης είναι ίση µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού τµήµατος 
αγοράς και της πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών 
στοιχείων. 

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη νοµολογία, ο όρος «εκχώρηση 
ολόκληρης επιχείρησης» υποδηλώνει τη µεταβίβαση πλέγµατος 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, κατά αντιδιαστολή προς τη µεταβίβαση 
επιµέρους στοιχείων της επιχείρησης. 

Επίσης από το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει γίνει δεκτό ότι 
εκχώρηση ολόκληρης επιχείρησης συνιστά και η µεταβίβαση ενός 
κλάδου της επιχείρησης, όπως λ.χ. του κλάδου ασφαλίσεων ζωής µιας 
ασφαλιστικής επιχείρησης. 

Εξάλλου το ίδιο ∆ικαστήριο  αποφάνθηκε ότι η εφαρµογή της 
διατάξεως του άρθρου 32 παράγραφος 1 περίπτωση β του Ν.∆. 3323 δεν 
αποκλείεται και όταν η µεταβίβαση γίνεται σε συµµόρφωση διατάξεων 
νόµου και όχι οικιοθελώς.   
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Κέρδος ή ωφέλεια από τη µεταβίβαση εµπορικού µεριδίου 

 
Κατά ρητή διάταξη του νόµου, η µεταβίβαση  εταιρικού µεριδίου  

από µέλος προσωπικής εταιρίας σε τρίτο πρόσωπο υπόκειται στο φόρο 
αυτοτελώς, θεωρούµενη ως εισόδηµα. Στην περίπτωση αυτή 
δηµιουργείται θέµα αν θα υπαχθεί σε φόρο ο εκχωρητής της µερίδας του 
εταίρος και πως θα υπολογιστεί η αξία της εκχωρούµενης µερίδας του. 
Έχει γίνει δεκτό από τη νοµολογία ότι το τυχόν προκύπτον κέρδος από 
την εκχώρηση της µερίδας φορολογείται, υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι 
η τιµή στην οποία έγινε η εκχώρηση (πώληση) της µερίδας υπερβαίνει 
την αρχική αξία του µεταβιβαζόµενου µεριδίου, όπως η αξία αυτή 
αναγράφεται στα βιβλία της εταιρίας. 

Έστω για παράδειγµα, ότι η πραγµατική αξία της µερίδας του Α που 
συµµετέχει σε Ε.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 20000 ευρώ και ότι 
πώλησε το µερίδιο του σε Β αντί 30000 ευρώ. Η διαφορά των 10000 
ευρώ αποτελεί ωφέλεια ή κέρδος του Α και υπόκειται σε φόρο.  

Το κέρδος (υπεραξία) αυτό είναι άσχετο µε το τυχόν προκύψαν 
κέρδος από τη συµµετοχή του εταίρου στη Ε.Π.Ε µέχρι το χρόνο 
εκχώρησης του µεριδίου του : το κέρδος τούτο φορολογείται κανονικώς 
ως εισόδηµα ∆ κατηγορίας (εµπορικών επιχειρήσεων). 

Το κέρδος από την εκχώρηση εταιρικού µεριδίου δεν µπορεί να 
αµφισβητηθεί µε το επιχείρηµα της Φορολογικής Αρχής ότι η αγοραία 
αξία του µεριδίου είναι ανώτερη από το αναγραφόµενο στην εκχώρηση 
τίµηµα. Απαιτείται να αποδείξει η Φορολογική Αρχή ότι το αναγραφέν 
τίµηµα εκχώρησης είναι εικονικό. 

Τα ανωτέρω ισχύουν για τους εταίρους που έχουν την πλήρη 
κυριότητα των εταιρικών µεριδίων και καρπούνται το κέρδος. Αν, όµως, ο 
εταίρος έχει την ψιλή κυριότητα, όχι δε και την επικαρπία, τότε δεν 
δηµιουργείται φορολογική υποχρέωση για τον ψιλό κύριο. Με την αριθ. 
537/1987 απόφαση του Σ.τ.Ε, καθορίζεται ο τρόπος φορολογίας στις 
περιπτώσεις αυτές. 

Ωφέλεια µπορεί να προκύψει και κατά το στάδιο εκκαθάρισης 
εταιρίας, χωρίς τούτο να αναιρεί τον χαρακτήρα της µεταβίβασης από 
την οποία µπορεί να προκύψει ωφέλεια. 
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Αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή 20% της υπεραξίας από 
µεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο17 

 
Με τη παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν.2459/1997, η οποία 

αντικατέστησε την περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
Ν.2238/1994, επιβλήθηκε από 18.2.1997 για πρώτη φορά αυτοτελής 
φορολόγηση µε συντελεστή 20% της υπεραξίας που προκύπτει από τη 
µεταβίβαση µε αντάλλαγµα µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. 
Ο φόρος επιβαλλόταν επί της διαφοράς µεταξύ της τιµής κτήσης και της 
τιµής πώλησης. 

Κατά της εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόµου, η νέα αυτή 
φορολογία κρίθηκε επιβεβληµένη για λόγους ίσης φορολογικής 
µεταχείρισης µε τις προσωπικές εταιρίες και ΕΠΕ οι οποίες 
φορολογούνταν ήδη αυτοτελώς µε 20%. 

Φορολογείται η υπεραξία που προκύπτει από τη µεταβίβαση 
ολόκληρου του πακέτου των µετοχών της ανώνυµης εταιρίας. 

Από τη δηµοσίευση όµως του Ν.2459/1997 δηµιουργήθηκαν 
προβλήµατα κυρίως γιατί η σχετική διάταξη (άρθρο 15 παρ. 6 
Ν,2459/1997) προέβλεψε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος, µε το 
οποίο θα καθορίζετο ο τρόπος προσδιορισµού της ωφέλειας που 
προέρχεται από τη µεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο για την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 1 
περ. α υποπερ. ββ του Ν2238/94, λαµβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τον 
τιµάριθµο και το χρόνο απόκτησης των εν λόγω µετοχών. Το προεδρικό 
όµως αυτό διάταγµα δεν εκδόθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω 
διατάξεως γι αυτό και κατέστησε αυτήν ανενεργό, λόγω ελλείψεως 
ουσιωδών λεπτοµερειών για την εφαρµογή της. Σύµφωνη στο θέµα αυτό 
και η νοµολογία των διοικητικών δικαστηρίων και του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. 

Επειδή κατά τον χρόνο ισχύος της διατάξεως του άρθρου 15 του 
Ν.2459/1997 (από 18.2.1997 µέχρι 16.10.99) δεν είχε εκδοθεί το 
ανωτέρω προεδρικό διάταγµα η διοίκηση δέχεται ότι σε περίπτωση 
µεταβιβάσεως µε αντάλλαγµα µετοχών ΑΕ µη εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο σε αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό 
(20%) θα υπαχθεί το κέρδος ή η ωφέλεια η οποία θα προκύψει, όπως 
αυτό το κέρδος ή ωφέλεια θα δηλωθεί από το πρόσωπο που µεταβιβάζει 
τις συγκεκριµένες µετοχές. 

                                                           

17 Δημήτρης Σταματόπουλος, 2000 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 
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Επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν.2753/1999 παύουν 
να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 του Ν.2459/1997, µε τις 
οποίες προβλεπόταν η έκδοση του προεδρικού διατάγµατος για τον 
τρόπο προσδιορισµού της ωφέλειας από τη µεταβίβαση µετοχών µη 
εισηγµένων στο ΧΑΑ και τούτο διότι η αυτοτελής φορολογία από 
17/11/1999 δεν επιβάλλεται πλέον επί της ωφέλειας  από τη 
µεταβίβαση των µετοχών, αλλά επί της πραγµατικής αξίας αυτών. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 79 του Ν2238/94 η 
οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου  15 του 
Ν.2459/1997 και ισχύει από 18.2.1997 και µετά, η µεταβίβαση των µη 
εισηγµένων στο χρηµατιστήριο µετοχών (ονοµαστικών ή ανωνύµων) 
πραγµατοποιείται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο θεωρηµένο, όµως, από 
τον Προϊστάµενο της οικείας ∆.Ο.Υ. Παράβαση   της διατάξεως αυτής, 
επιφέρει ακυρότητα της αποκτήσεως των µετοχών και δεν παράγει 
κανένα έννοµο δικαίωµα υπέρ αυτού που τις αποκτά, όπως το δικαίωµα 
είσπραξης µερίσµατος, συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις, 
µεταβίβασης των µετοχών αυτών κ.λπ.  
 
 

Αυτοτελής Φορολογία µε συντελεστή 5% της πραγµατικής αξίας 
πώλησης µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο  

 
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2753/1999 προστέθηκε 

στο άρθρο 13 του Ν. 2238/1994 νέα παράγραφος µε αριθµό 2, οι 
διατάξεις της οποίας θεσπίζουν νέο τρόπο αυτοτελούς φορολογίας για τη 
µεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Με τις 
διατάξεις της πιο πάνω νέας παραγράφου ορίζεται ότι, φορολογείται 
αυτοτελώς µε συντελεστή 5% η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών µη 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που µεταβιβάζονται από ιδιώτες 
ή από φυσικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. Για την καταβολή του 
φόρου αυτού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης έχουν εφαρµογή τα 
αναφερόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 
2238/1994. 

Συνεπώς, εφεξής όταν φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης ή επιτηδευµατίας, 
ηµεδαπός ή αλλοδαπός) ή νοµικό πρόσωπο (ηµεδαπό ή αλλοδαπό, 
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα) µεταβιβάζει µετοχές µη εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, τότε επί της αξίας µεταβίβασης που συµφωνείται 
µεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, επιβάλλεται αυτοτελώς φόρος µε 
συντελεστή 5%. Για την επιβολή αυτού του φόρου είναι αδιάφορο το 
οικονοµικό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) που προκύπτει από τη 
µεταβίβαση των µετοχών. Όµως, και σε αυτές τις µεταβιβάσεις, η 
πραγµατική αξία µεταβίβασης των µετοχών επί της οποίας επιβάλλεται 
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τελικώς  η αυτοτελής φορολογία εξευρίσκεται όχι µόνο µε την εφαρµογή 
αυτών των διατάξεων, αλλά και µε την παράλληλη εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Ν.2753/1999. Οι 
τελευταίες διατάξεις ορίζουν την έκδοση απόφασης του υπουργού 
οικονοµικών , µε την οποία καθορίζεται, προκειµένου µε την επιβολή 
της εν λόγω αυτοτελούς φορολογίας, ο τρόπος προσδιορισµού της 
κατώτατης πραγµατικής αξίας µεταβίβασης των µετοχών. συνεπώς, η 
αυτοτελής φορολογία 5% επιβάλλεται, είτε στην πιο πάνω κατώτατη 
πραγµατική αξία µεταβίβασης είτε στην αξία µεταβίβασης που 
συµφωνείται µεταξύ του πωλητή και αγοραστή, ανάλογα µε το ποια από 
τις δύο είναι µεγαλύτερη. 
 

Πρόκυψη ζηµιάς από την πώληση µετοχών 

 
 Σε περίπτωση που από την πώληση των µετοχών προέκυψε ζηµία, 

θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 τον Ν. 
2238/1994. ∆ηλαδή, η ζηµία θα συµψηφίζεται µε κέρδη από την 
πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών που 
εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού και εάν δεν 
υπάρχουν τέτοια κέρδη ή εάν αυτά που υπάρχουν  υπολείπονται της 
ζηµίας, τότε ολόκληρη η ζηµία ή το υπόλοιπο αυτής, αντίστοιχα, 
µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα 
έσοδα των νοµικών προσώπων του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994. 
Περαιτέρω, ο φόρος 5% που θα έχει καταβληθεί  κατά τη µεταβίβαση 
των µετοχών δεν θα εκπίπτει από το άθροισµα  του αναλογούντος και του 
συµπληρωµατικού φόρου των εν λόγω νοµικών προσώπων. 

Υπόψη και οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 
2874/2000, σύµφωνα µε τις οποίες η ζηµία από την πώληση µετοχών 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που προκύπτει από τα βιβλία 
τρίτης κατηγορίας κατά τη διαχειριστική περίοδο 2000 (οικονοµικό έτος 
2001) ή από την αποτίµηση των µετοχών αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ΚΒΣ, κατά το µέρος που υπερβαίνει το ποσό των αποθεµατικών που 
ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 38 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ή ολόκληρο το ποσό αυτής, εφόσον δεν 
υφίστανται τοιαύτα αποθεµατικά, µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό του 
ενεργητικού και δύναται να εκπίπτει ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα 
της πιο πάνω διαχειριστικού περιόδου και των τεσσάρων εποµένων 
αυτής, προκειµένου για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών της 
επιχείρησης, µη εφαρµοζόµενων των διατάξεων του άρθρου 38 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ως προς την πιο πάνω ζηµία. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ18 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟ 

Παρακάτω αναλύεται ένα σύντοµο παράδειγµα προσδιορισµού του 
φόρου υπεραξίας: 

Οµόρρυθµη εταιρία µε αντικείµενο εργασιών την εµπορία αγαθών 
τηρεί βιβλία Γ κατηγορία του Κ.Φ.Ε και µετέχουν σε αυτήν 3 εταίροι µε 
τα ίδια ποσοστά συµµετοχής. Η εταιρία λειτουργεί εννέα έτη σε ιδιόκτητο 
κατάστηµα, η αξία του οποίου, όπως αυτή εµφανίζεται στα τηρούµενα 
βιβλία της είναι 100.000 ευρώ, ενώ η αντικειµενική του αξία ανέρχεται 
σε 150000 ευρώ. Η λογιστική καθαρή θέση της εταιρίας που εµφανίζεται 
στον ισολογισµό της 31.12.2002 είναι 30.000 ευρώ (30 µερίδια, 1000 
ευρώ έκαστο). Στις 27.5.2003 ο εταίρος «Α» µεταβιβάζει στον εταίρο «Β» 
το µερίδιο του αντί συµφωνηθέντος τιµήµατος 20.000 ευρώ. 
 

Α. Οφειλόµενος Φόρος Υπεραξίας  

1. Άυλη Αξία 

Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης χρήσεων 

2002: 70000 

2001: 35000 

2000: 30000 

1999: 15000 

1998: 20000 

Μέσος Όρος 170000 : 5 = 34000 

 

Ολικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης χρήσεων  

34000 

Μείον 

Α. Εµπορική αµοιβή (12885 Χ 2)=25770 

                                                           

18 Φορολογική Επιθεώρηση / Δημήτρης Σταματόπουλος, 2000 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και 
Νομικών Προσώπων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα και Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 
και Νομικών Προσώπων του Χρήστου Τότση, Εκδόσεις Πάμισος 2003 
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Β. Τόκοι ιδίων κεφαλαίων (30000 Χ 5,09%)= 1527  

Υπόλοιπο 

9757 

Αναπροσαρµογή µε την εφαρµογή της ράντας  

(9757Χ4,3)=41955,10 

Πλέον 

Προσαύξηση µε τα έτη λειτουργίας  

(41955,10Χ20%)=8391,02 

-Άθροισµα (άυλη αξία) = 50346,12 

Καθαρή Θέση 

Ισολογισµός 31.12.2002   : 30000 

Υπερτίµηµα Ακινήτου 

∆ιαφορά αξίας βιβλίων και αντικειµενικής(150000-100000) =50000 

Ελάχιστη Αξία  

Άυλη αξία + Καθαρή θέση + Υπερτίµηµα   130346,12 

(50346,12+30000+50000)  

Μείον  

Κόστος απόκτησης (εταιρικό κεφάλαιο)       (300000) 

Υπεραξία εταιρίας                                      100346,12 

Υπεραξία µεταβιβαζόµενου µεριδίου 

(100346,12 Χ 33,3%)= 33415,26 

Οφειλόµενος φόρος 

(33415,26 Χ 20%)= 6683,01 

Β. Οφειλόµενος Φόρος Μεταβίβαση σε Συγγενείς Β’ Βαθµού 

Αν ο «Β» είναι συγγενής β’ βαθµού µε τον «Α», τότε ο οφειλόµενος φόρος 
είναι : 

130346,12 Χ 33,3% = 43406,26 Χ 2,4% = 1041,73 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Αν προηγούµενο παράδειγµα η εταιρία είχε τη νοµική µορφή της Ε.Π.Ε, 
τότε µε το νέο τρόπο υπολογισµού της υπεραξίας, α προέκυπταν τα 
ακόλουθα: 

Α. Οφειλόµενος Φόρος Υπεραξίας  

Άυλη Αξία 

Μέσος Όρος Ολικών Αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης:      34000 
Μείον τόκοι ιδίων κεφαλαίων :                                          1527 
Υπόλοιπο :                                                                     32473 
Αναπροσαρµογή µε εφαρµογή ράντας (32473χ4.6) :      149375,8 
Πλέον  
Προσαύξηση µε βάση τα έτη λειτουργίας(149375.8χ20%):29875.16 
Άθροισµα (άυλη αξία) :                                                   179250,96(1) 

 

Ίδια Κεφάλαια 

Ισολογισµός 31.12.2002 :                                                 30000(2) 

∆ιαφορά Αξίας Βιβλίων και Αντικειµενικής 
(150000-100000)=                                                          500000(3) 
 

Ελάχιστη Αξία (1)+(2)+(3) :                                              259250,96 

Ελάχιστη Αξία κάθε µεριδίου : 259250.96/30 =8641.698 

Ελάχιστη αξία µεταβιβαζόµενων µεριδίων(8641.698χ10):  86416,98 

Μείον κόστος Απόκτησης :                                                10000 

Υπεραξία :                                                                        76416,98 

Οφειλόµενος φόρος (76416.98χ20%)                                 15283,396 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΡΙΤΟ 

Μεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων εταιριών στο Χ.Α.Α 

Ανώνυµη εταιρία µε µετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1985, έχει στη κυριότητα της ένα 
ακίνητο, το οποίο εµφανίζεται στα βιβλία της µε αξία κτήσης 100000 
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ευρώ, ενώ η αντικειµενική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 150000 
ευρώ. 

Στις 28/4/2003 ένας α0ό τους µετόχους της ως άνω εταιρίας 
συµφώνησε να µεταβιβάσει 540 µετοχές της εταιρίας αυτής έναντι 
64800 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της υπόψη εταιρίας, όπως αυτά 
εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από την µεταβίβαση επίσηµο 
ισολογισµό της ανέρχονται σε 270000 ευρώ (2700 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας 100 ευρώ έκαστη). Επισηµαίνεται ότι καµία µεταβολή δεν 
πραγµατοποιήθηκε στα ίδια αυτά κεφάλαια µέχρι το χρόνο της 
µεταβίβασης. Από τους πέντε τελευταίους ισολογισµούς που έχει 
δηµοσιεύσει η πιο πάνω ανώνυµη εταιρία πριν από την υποβολή της 
δήλωσης, προκύπτουν τα εξής δεδοµένα: 
 
Ισολογισµοί                   Ολικά αποτελέσµατα             Ίδια κεφάλαια 
31/12/2002                           410000                          270000         
31/12/2001                           380000                          200000 
31/12/2000                           300000                          180000 
31/12/1999                           250000                          180000 
31/12/1998                           150000                          120000  
Άθροισµα                               1490000                         950000 
Μέσος Όρος                             298000                         190000 
 

Με βάση τα πιο πάνω δεδοµένα και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 
1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο., η πραγµατική 
αξία κάθε µετοχής εξευρίσκεται ως εξής : 
 
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων : 298000/190000 = 15684 
 
Πραγµατική αξία κάθε µετοχής: (Ίδια κεφάλαια µετά την 
αναπροσαρµογή + ∆ιαφορά αξίας βιβλίων και αντικειµενικής) /Αριθµός 
υφισταµένων µετοχών 
 
{270000+(270000χ15684)+50000} / 2700 = 275.36 
 
Πραγµατική αξία µεταβιβαζοµένων µετοχών = 275.36 χ 540 = 148694.4 
 
Για µεταβιβάσεις σε τρίτους: 
Οφειλόµενος φόρος = 148694.4 χ 5% =7434.72 
 
Για µεταβιβάσεις σε συγγενείς Β’ βαθµού : 
Οφειλόµενος φόρος = 148694.4 χ 2.4% = 3568.67 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
Ατοµική επιχείρηση εµπορία αγαθών µε αποκλειστικά λιανικές πωλήσεις 
τηρεί βιβλία Β κατηγορίας. Λειτουργεί εννέα έτη επί ιδιόκτητου 
καταστήµατος, ενώ η αναπόσβεστη αξία του λοιπού πάγιου εξοπλισµού 
της ανέρχεται στις 31/12/2002 σε δύο χιλιάδες ευρώ. Η επιχείρηση 
αυτή µεταβιβάζεται στις 27/4/2003 αντί συµφωνηθέντος τµήµατος 
είκοσι χιλιάδων ευρώ και έχει καθαρά κέρδη στις 5 προηγούµενες 
χρήσεις ως κατωτέρω. 
 
Α. Οφειλόµενος Φόρος Υπεραξίας  

1. Άυλη Αξία 

Καθαρά Κέρδη Χρήσεων 
2002: 22000 
2001: 14000 
2000: 13000 
1999: 11000 
1998: 10000 
Μέσος Όρος 70000 : 5 = 14000 

 

Καθαρά κέρδη Χρήσεων 

14000 

Μείον 

Α. Εµπορική αµοιβή 9300  

Β. Τόκοι ιδίων κεφαλαίων (3000 Χ 2,69%)= 80,70 

Υπόλοιπο 

9380,70 

Αναπροσαρµογή µε την εφαρµογή της ράντας  

(4619,30χ4,6)=21248,78 

Πλέον 

Προσαύξηση µε τα έτη λειτουργίας  

(21248,78Χ20%)=4249,75 
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-Άθροισµα (άυλη αξία) = 25498,53 

Καθαρή Θέση 

Επειδή διενεργεί µόνο λιανικές πωλήσεις, δεν υπάρχουν απαιτήσεις, ενώ 
το απόθεµα εµπορευσίµων µε τις υποχρεώσεις αλληλοσυµψηφίζονται. 
Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση της ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ που 
είναι η αναπόσβεστη αξία των παγίων. 

Ελάχιστη Αξία  

Άυλη αξία + καθαρή θέση (25498.53+2000)=27000 

Μείον  

Κόστος απόκτησης                                         (3000) 

Υπεραξία εταιρίας                                         24498,53 

Οφειλόµενος φόρος 

(24498,53Χ 20%)= 4899,70 

Προσδιορισµός Κατώτατης Πραγµατικής Αξίας 

Εάν η επιχείρηση είχε µεταβιβάσει σε συγγενή Β βαθµού, τότε ο 
οφειλόµενος φόρος θα ήταν : 

(Άυλη αξία + καθαρή θέση = κατώτατη πραγµατική αξία)\ 

25498,5+2000=27498,53 

27498,53χ2,4%=659,96 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΕΜΠΤΟ 

Η ΑΕ «Χ», της οποίας οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, ιδρύθηκε το 1980. Την 18.2.2000 ένας από τους µετόχους της 
συµφώνησε να µεταβιβάσει 10000 µετοχές της υπόψη Α.Ε έναντι 50000 
ευρώ . Τα ίδια κεφάλαια της Α.Ε. «Χ» και ο αριθµός των µετοχών της, 
κατά την προηγούµενη ηµέρα της υποβολής της δήλωσης, όπως 
προκύπτουν από τα βιβλία της, είναι 1320000 ευρώ και 200000 
αντίστοιχα. Από τους πέντε τελευταίους ισολογισµούς που έχει 
δηµοσιεύσει η υπόψη Α.Ε. πριν από την υποβολή της δήλωσης, 
προκύπτουν τα εξής δεδοµένα: 
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 Ολικά Αποτελέσµατα 
Εκµετάλλευσης 

      Ίδια Κεφάλαια 

Ισολογισµός της 
31.12.98 

         300000         1170000 

Ισολογισµός της 
31.12.97 

         165000        1170000 

Ισολογισµός της 
31.12.96 

         155000          880000 

Ισολογισµός της 
31.12.95 

         140000          880000 

Ισολογισµός της 
31.12.94 

         130000          880000 

Άθροισµα           890000        4980000 

Μέσος Όρος           178000          996000 

 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων = 178000/996000 = 0,179 

Πραγµατική αξία κάθε µετοχής = (1320000χ1.179)/200000 = 7.7814 
ευρώ 

Πραγµατική αξία κάθε µετοχής µε βάση τη συµφωνία του «Χ» και του «Α» 
(50000/10000) = 5 ευρώ 

 

Εποµένως, αφού η πραγµατική αξία µεταβίβασης κάθε µετοχής που 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υπουργική απόφαση 
είναι µεγαλύτερη από το φερόµενο ως συµφωνηθέν µεταξύ των 
συµβληθέντων αντάλλαγµα, για την επιβολή της αυτοτελούς φορολογίας 
λαµβάνεται υπόψη η πρώτη και κατά συνέπεια, ο φόρος που πρέπει να 
καταβάλει ο πωλητής µέτοχος µε βάση τη σχετική δήλωση ανέρχεται σε 
3890,7{(10000χ7.7814)=77814,8χ5%}. Το ποσό του φόρου αυτού και ο 
αριθµός του διπλοτύπου θα πρέπει να µνηµονεύονται στο ιδιωτικό 
συµφωνητικό ή το συµβολαιογραφικό έγγραφο που θα συνταχθεί για τη 
µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 79 
του ν.2238/1194 και την αιρθ.1056431/10479/ΠΟΛ.1169/1997 
Α.Υ.Ο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

 

Συµπεράσµατα-Επίλογος19 

 

Η λογιστική των άυλων γενικότερα και της υπεραξίας ειδικότερα 
παραµένει µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις µε σηµαντικές 
οικονοµικές συνέπειες. Το ζήτηµα είναι περίπλοκο και απαιτεί σκέψη 
και προσπάθεια όχι µόνο από λογιστές αλλά και ακαδηµαϊκούς και 
στελέχη της αγοράς.  

Πολλά προβλήµατα υπάρχουν στη µέτρηση της απόσβεσης της 
φήµης και πελατείας. Το κατάλληλο µοντέλο που χρησιµοποιούν, η 
πρόβλεψη των µελλοντικών ροών µετρητών και η δυσκολία να χωριστεί η 
φήµη και πελατεία από τη συνολική επιχειρηµατική φήµη και πελατεία 
στην µετά την αγορά περίοδο είναι τα περισσότερο σοβαρά (Ηerz et al. 
2001). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι οντότητες που επενδύουν σε άυλα 
στοιχεία δυσκολεύονται να γνωστοποιήσουν µε τρόπο κατανοητό, σε 
εξωτερικούς παράγοντες, τις σχετικές οικονοµικές πληροφορίες.  Η 
βασικότερη αιτία γι’ αυτό είναι ότι το τρέχον σύστηµα 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων - εκθέσεων αγωνίζεται να διαχειριστεί 
τις οικονοµικές ιδιότητες των άυλων στοιχείων.  ∆εδοµένου ότι ο ρόλος 
των άυλων αξιών στην παγκόσµια οικονοµία πρόκειται µόνο να αυξηθεί 
στο µέλλον, η επίλυση αυτού του προβλήµατος είναι µεγάλης 
σπουδαιότητας. 

Όπως γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό τα πάγια για τους 
ισολογισµούς πολλών επιχειρήσεων αποτελούν ένα από τα πιο σηµαντικά 
στοιχεία του ενεργητικού τους. Εξαιρώντας από αυτά τις συµµετοχές και 
τις λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις µε βάση τα ΕΛΠ διακρίνονται σε 
«ενσώµατα πάγια», «ασώµατες ακινητοποιήσεις» και «έξοδα 
εγκατάστασης», ενώ µε βάση τα ∆ΛΠ διακρίνονται σε  «ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις», «άυλα στοιχεία», «επενδύσεις σε ακίνητα», «διαρκή 
βιολογικά στοιχεία», «πάγια που σχετίζονται µε την έρευνα ορυκτών» και 
«πάγια που αφορούν διακοπτόµενες δραστηριότητες ή που διατίθενται 
για πώληση». 

Η παρακολούθησή τους, µέχρι σήµερα, γινόταν από ειδικές 
αναλυτικές εφαρµογές οι οποίες έχουν δοκιµαστεί για χρόνια και είναι 
εξαιρετικά αποτελεσµατικές για την υποστήριξη των υποχρεώσεων που 

                                                           

19 Stephen Powell “Accounting for intangible assets: current requirements, key players and future 
directions” European Accounting Review 2003, 12:4, 797–811,  GERALD H. LANDER* AND ALAN 
REINSTEIN “Models to Measure Goodwill Impairment” IAER AUGUST 2003, VOL, 9 NO. 3 
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πηγάζουν από τα ΕΛΠ και την ελληνική φορολογική νοµοθεσία.  Το 
πλαίσιο όµως, ήταν αρκετά επηρεασµένο από ρυθµίσεις φορολογικού 
χαρακτήρα, οι οποίες υστερούν από «λογιστικής» άποψης. Με την 
εφαρµογή των ∆ΛΠ παρατηρούνται αλλαγές τόσο στην εικόνα του 
Ισολογισµού, όσο και στα Αποτελέσµατα Χρήσης. Πολλά από τα έξοδα 
εγκατάστασης δεν θα µπορούν πλέον να κεφαλαιοποιηθούν, κάποια 
άλλα έξοδα εγκατάστασης θα µεταφέρονται σε άλλους λογαριασµούς και 
όχι στα άυλα στοιχεία, ενώ κάποια λίγα έξοδα εγκατάστασης, θα 
παρακολουθούνται σαν άυλα στοιχεία. Τα ∆.Λ.Π. καθιερώνουν 
εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις για την εµφάνιση στον ισολογισµό των 
άυλων στοιχείων, σε σχέση µε τις γενικές αρχές που περιέγραφαν τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Άρθρο 13  
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από επιχειρήσεις ή 
επαγγέλµατα  
  
1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα:  
α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που 
προέρχεται από τη µεταβίβαση:  
αα) Ολόκληρης επιχείρησης µε τα άυλο στοιχεία αυτής, όπως αέρας, 
επωνυµία, σήµα, προνόµια κτλ. ή υποκαταστήµατος επιχείρησης, όπως 
αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  
ββ) Εταιρικών µερίδων ή µεριδίων ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία 
αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία, 
εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  

(Για τον υπολογισµό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη µεταβίβαση 
µεριδίων ηµεδαπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, αφαιρείται το 
κόστος απόκτησής της από την κατώτατη πραγµατική αξία που έχουν 
κατά το χρόνο µεταβίβασης. Για τον προσδιορισµό της κατώτατης 
πραγµατικής αξίας των µεριδίων που µεταβιβάζονται, ως κατώτατη 
πραγµατική αξία ολόκληρης της εταιρίας λαµβάνεται το άθροισµα:  
i) των ιδίων κεφαλαίων της, που εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη 
µεταβίβαση επίσηµο ισολογισµό,  
ii) της άυλης αξίας της,  
ίϋ) της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά το µέρος που η αξία του 
καθενός από αυτά, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο 
µεταβίβασης στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων, υπερβαίνει την αξία 
κτήσης του και  
iv) των αυξήσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν µεσολαβήσει από το 
χρόνο σύνταξης του τελευταίου επίσηµου ισολογισµού µέχρι το χρόνο 
µεταβίβασης των µεριδίων ή των µειώσεων των ιδίων κεφαλαίων που 
έχουν γίνει στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Ειδικότερα, για τον προσδιορισµό της άυλης αξίας, αφαιρούνται οι τόκοι 
των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, οι οποίοι υπολογίζονται µε βάση το 
µέσο όρο του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν το ∆εκέµβριο του έτους 
που προηγείται της µεταβίβασης, από το µέσο όρο των ολικών 
αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη 
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µεταβίβαση, ισολογισµών και το ποσό που προκύπτει (R) 
αναπροσαρµόζεται αρχικά µε την εφαρµογή της σταθερής 
ληξιπρόθεσµης ράντας: 
  

α = Rx  1-υn 
i 

  
και στη συνέχεια το αποτέλεσµα που προκύπτει προσαυξάνεται µε τους 
ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα µε τα έτη λειτουργίας 
της επιχείρησης: 
  

Έτη λειτουργίας Συντελεστές 
Πάνω από 3 µέχρι 5 10% 
Πάνω από 5 µέχρι 10 20% 
Πάνω από 10 µέχρι 15 30% 
Πάνω από 15 40% 
  
Για την εφαρµογή της πιο πάνω ράντας: 
- α = το ποσό που προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή και αποτελεί την 
άυλη αξία της επιχείρησης, - R = το ποσό που αναπροσαρµόζεται και 
αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης, - n = το πενταετές 
µελλοντικό χρονικό διάστηµα για το οποίο προσδοκάται υπερκέρδος, -υ 
n =1 / (1+i)n η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου µετά 
από το πιο πάνω µελλοντικό διάστηµα (n) είναι ένα λεπτό του ευρώ,  
- i = το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
ετήσιας διάρκειας. 

Σε περίπτωση που νόµιµα έχουν καταρτιστεί λιγότεροι των πέντε (5) 
ισολογισµών, λαµβάνονται υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία των εν λόγω 
ισολογισµών. 
Όταν η εταιρεία της οποίας µεταβιβάζονται τα µερίδια έχει προέλθει από 
µετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει 
λιγότερους από τρεις (3) ισολογισµούς, πριν από τη µεταβίβαση των 
µεριδίων της, τότε για την εξεύρεση του µέσου όρου των ολικών 
αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης, λαµβάνονται υπόψη τα ολικά 
αποτελέσµατα εκµετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια όσων ισολογισµών 
αυτής υπάρχουν, καθώς και τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια όσων 
από τους τελευταίους ισολογισµούς των επιχειρήσεων που έχουν 
µετασχηµατισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να 
συγκεντρωθούν τρεις (3) ισολογισµοί. Προκειµένου για µεταβιβάσεις 
µεριδίων από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, ως κόστος απόκτησης των µεταβιβαζόµενων 
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µεριδίων λαµβάνεται αυτό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους, 
ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής τους. Για τα φυσικά πρόσωπα και 
τις επιχειρήσεις µε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων, που µεταβιβάζουν µερίδια, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται 
η ελάχιστη αξία µεταβίβασης των µεριδίων, η οποία έχει υπολογισθεί 
κατά την απόκτησή τους, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος ή της 
1030366/10307/ Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 477 Β΄), 
η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 3 του N. 
3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) ή της 1119720/1980/ Α0012/ ΠΟΛ. 
1259/1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2227 Β΄), η οποία εκδόθηκε κατ΄ 
εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 3 του N. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 
Α΄) ανάλογα µε το χρόνο απόκτησής τους, κατά περίπτωση. Αν τα 
µεταβιβαζόµενα µερίδια ή µέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το 
χρόνο έναρξης ισχύος της προγενέστερης από τις πιο πάνω αποφάσεις, 
ως αξία κτήσης λαµβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε 
τρόπο κατά την εφαρµογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήµατος ή 
κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών ή σε περίπτωση µη 
οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία. Όταν τα µεταβιβαζόµενα µερίδια 
έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, 
ως κόστος απόκτησης των µεριδίων αυτών λαµβάνεται η αξία τους, όπως 
αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας. Εάν µέχρι το χρόνο 
µεταβίβασης των µεριδίων έχει λάβει χώρα τυχόν αύξηση ή µείωση του 
κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος όρος του 
κεφαλαίου των πέντε (5) προηγούµενων χρήσεων πριν από τη 
µεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερες 
από τις πέντε (5) χρήσεις, ως κόστος απόκτησης λαµβάνεται ο µέσος 
όρος του κεφαλαίου αυτών των χρήσεων. Αν από το συµβολαιογραφικό 
έγγραφο ή το ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει αξία µεταβίβασης 
µεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις 
παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαµβάνεται η 
συµφωνηθείσα. 
Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται και 
για µεταβιβάσεις µεριδίων αλλοδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
από ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Για τον υπολογισµό της 
ωφέλειας, που προκύπτει από τη µεταβίβαση µεριδίων αλλοδαπής 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησής τους 
από τη συµφωνηθείσα αξία πώλησης των µεριδίων.- (προστέθηκε µε το 
άρθρο 11 παρ. 9 του ν. 3522/06.)) 
Με µεταβίβαση εταιρικών µερίδων ή µεριδίων εξοµοιώνεται και η µη 
συµµετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή 
εταιρίας περιορισµένης ευθύνης. 
Αν µεταβιβασθεί από επαχθή αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο 
οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας, από γονέα προς τα τέκνα του ή 
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από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος, ο 
συντελεστής φορολογίας της περίπτωσης αυτής µειώνεται από 20% σε 
10%, για µεταβιβάσεις που γίνονται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2000.  
Μεταβιβάσεις που γίνονται µετά το χρόνο αυτόν δεν υπόκεινται σε φόρο 
υπεραξίας. 
Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία στοιχείων των 
παραπάνω υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ σε δικαιούχους που υπάγονται 
στην Α ή Β κατηγορία του άρθρου 29 του Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α), 
η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς µε 
συντελεστή ένα και δύο δέκατα τοις εκατό (1,2%) και δύο και τέσσερα 
δέκατα τοις εκατό (2,4%), αντίστοιχα. 
β) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που 
προέρχεται από την εκχώρηση ή µεταβίβαση αυτοτελώς κάθε 
δικαιώµατος, το οποίο είναι συναφές µε την άσκηση της επιχείρησης ή 
του επαγγέλµατος, όπως του δικαιώµατος της µίσθωσης ή υποµίσθωσης 
ή του προνοµίου ή του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόµοιων 
δικαιωµάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 
οχηµάτων ή µοτοσικλετών δηµόσιας χρήσης που µεταβιβάζονται.  
Με εκχώρηση εξοµοιώνεται και η παραίτηση από µισθωτικά δικαιώµατα.  
Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την 
εφαρµογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται µε τον οικείο φόρο και 
καταβάλλει αυτόν εφάπαξ µε την υποβολή δήλωσης στην αρµόδια 
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα 
της επιχείρησης της οποίας µεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό 
στοιχείο, πριν από τη µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή εκχώρηση 
του οικείου περιουσιακού στοιχείου.  
Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο 
(2) επιστρέφονται θεωρηµένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας.  
Εάν η οικεία πράξη µεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται µε ιδιωτικό 
έγγραφο, ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί 
τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό 
αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώµα του 
εγγράφου τα στοιχεία αυτής.  
Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το 
κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώµατος 
ή του εταιρικού µεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης.  
Σε περίπτωση εκχώρησης ή µεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα 
αναφερόµενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση 
από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί µε 
βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό 
στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνο µε τον 
µεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται. 
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γ) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε ποσό που καταβάλλεται, 
πέρα από τα µισθώµατα, από το µισθωτή προς τον εκµισθωτή, σε 
περίπτωση µίσθωσης ακινήτου µόνου του ή µαζί µε τον οποιονδήποτε 
εξοπλισµό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει.  
Τα αναφερόµενα στα επόµενα εδάφια αυτής της παραγράφου, καθώς και 
στην παράγραφο 8 του άρθρου 81, εφαρµόζονται ανάλογα και σ' αυτή 
την περίπτωση. 
Όταν δικαιούχοι των εισοδηµάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101, µε την καταβολή 
του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων, αλλά τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται µε τις γενικές 
διατάξεις. 
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται στα φυσικά 
πρόσωπα και στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
Κ.Φ.Ε. για τα ποσά του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου αυτής. 

2. Φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η 
πραγµατική αξία πώλησης µετοχών ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών µη 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες µεταβιβάζονται από 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 
Για τον προσδιορισµό της πραγµατικής αξίας των µετοχών για την 
επιβολή του φόρου πέντε τοις εκατό (5%) λαµβάνεται υπόψη και η 
κατώτατη πραγµατική αξία των µετοχών που µεταβιβάζονται, η οποία 
εξευρίσκεται ως ακολούθως: 
α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που εµφανίζονται στον τελευταίο πριν 
από τη µεταβίβαση επίσηµο ισολογισµό και όπως αυτά διαµορφώνονται 
µετά από αύξηση ή µείωση που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι και την 
προηγούµενη ηµέρα της µεταβίβασης, προσαυξάνονται µε την απόδοση 
των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων 
πριν από τη µεταβίβαση. Στο αποτέλεσµα που προκύπτει προστίθεται 
και η υφιστάµενη διαφορά µεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, 
όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της µεταβίβασης στη φορολογία 
µεταβίβασης ακινήτων και της εµφανιζόµενης στα βιβλία αξίας κτήσης 
αυτών, αν η δεύτερη είναι µικρότερη της πρώτης. Το ποσό που 
προκύπτει σύµφωνα µε τα πιο πάνω, διαιρούµενο δια του αριθµού των 
υφιστάµενων κατά το χρόνο µεταβίβασης µετοχών, αντιπροσωπεύει την 
ελάχιστη πραγµατική αξία της κάθε µετοχής, η οποία λαµβάνεται υπόψη 
για τον προσδιορισµό της αξίας των µετοχών που µεταβιβάζονται. 
β) Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαµβάνεται ο λόγος του µέσου όρου των 
ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε (5) 
τελευταίων, πριν από τη µεταβίβαση, ισολογισµών και του µέσου όρου 
των ιδίων κεφαλαίων της ίδιας χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που 
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νόµιµα έχουν καταρτισθεί λιγότεροι από πέντε (5) ισολογισµοί, 
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ισολογισµών αυτών. Αν το άθροισµα 
των ολικών αποτελεσµάτων είναι αρνητικό, δεν λαµβάνεται υπόψη καµία 
απόδοση. 
γ) Όταν η εταιρεία της οποίας µεταβιβάζονται οι µετοχές έχει προέλθει 
από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων ανωνύµων εταιρειών ή άλλων 
µορφών επιχειρήσεων και η µεταβίβαση λαµβάνει χώρα πριν από τη 
σύνταξη τριών ισολογισµών, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία της 
προηγούµενης περίπτωσης, που προκύπτουν και από τους ισολογισµούς 
των επιχειρήσεων που έχουν µετασχηµατισθεί, εφόσον τηρούσαν βιβλία 
Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ώστε να λαµβάνονται 
υπόψη στοιχεία τριών ισολογισµών συνολικά. 

δ) Σε περίπτωση που από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό 
συµφωνητικό προκύπτει ως πραγµατική αξία µεταβίβασης µετοχών 
µεγαλύτερη αυτής που προκύπτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
υποπεριπτώσεων α΄ έως γ΄ της παρούσας παραγράφου, λαµβάνεται 
υπόψη η συµφωνηθείσα. 

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται και 
για µεταβιβάσεις µετοχών αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών µη 
εισηγµένων σε διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό από 
ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος 
επιβάλλεται επί της συµφωνηθείσας αξίας πώλησης των µετοχών.- 
(αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3522/06.)) 
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της προηγούµενης παραγράφου 
1 εφαρµόζεται ανάλογα. 
Για την καταβολή του φόρου αυτού και την υποβολή της σχετικής 
δήλωσης έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στις διατάξεις της 
προηγούµενης παραγράφου. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και επί εισφοράς 
των τίτλων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, για την κάλυψη του 
κεφαλαίου νεοϊδρυόµενης, ηµεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή για την 
αύξηση του κεφαλαίου υφιστάµενης.  
Ως πραγµατική αξία των µετοχών που εισφέρονται για την κάλυψη ή 
αύξηση του κεφαλαίου ηµεδαπής εταιρείας, λαµβάνεται η αξία η οποία 
προσδιορίζεται από την Εκτιµητική Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 
2190/1920.  - (Τα 2 τελευταία εδαφ. προστέθηκαν µε το άρθρο 36 του ν. 
3427/2005.) 
(Όταν δικαιούχοι των εισοδηµάτων της παραγράφου αυτής είναι 
πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101, µε την 
καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 
των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές φορολογούνται 
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µε τις γενικές διατάξεις.- (προστέθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 
3522/06.)) 
3. Η νόµιµη αµοιβή όσων ασχολούνται ατοµικώς µε την ανέγερση 
οικοδοµών προς πώληση, εφόσον αυτοί µε την ιδιότητά τους ως 
αρχιτέκτονες ή πολιτικοί µηχανικοί εκπόνησαν µερικώς ή ολικώς τη 
µελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών του οικοδοµικού έργου, 
θεωρείται ότι αποκτάται στο ηµερολογιακό έτος που πραγµατοποιείται η 
πρώτη πώληση από το ακίνητο και φορολογείται αυτοτελώς µε 
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου.  
Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στη νόµιµη αµοιβή µειωµένη κατά δέκα 
τοις εκατό (10%) και καταβάλλεται µε δήλωση που υποβάλλεται µέσα 
στο µήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου.  
4. Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός, ο οποίος αναλαµβάνει τη 
σύνταξη της µελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής, συµµετέχει 
στην επιχείρηση που αναλαµβάνει την ανέγερση και πώληση της 
οικοδοµής, την οποία αφορά η µελέτη ή η επίβλεψη, επιβάλλεται σε 
βάρος της επιχείρησης φόρος εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται µε 
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της 
νόµιµης αµοιβής, ανεξάρτητα από κάθε άλλη επιβάρυνση των 
αποτελεσµάτων της επιχείρησης από φόρο εισοδήµατος, πλέον εισφοράς 
Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου.  
Σε περίπτωση εφαρµογής της διάταξης αυτής της παραγράφου, ο 
δικαιούχος της αµοιβής αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός ή 
µηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος µηχανικός, καθώς και τα λοιπά πρόσωπα 
που συµµετέχουν στην επιχείρηση, απαλλάσσονται από κάθε άλλη 
επιβάρυνση από φόρο εισοδήµατος από την αιτία αυτή.  
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες πριν από τη χρονολογία έκδοσης της πολεοδοµικής 
άδειας, κατατεθεί για το σκοπό αυτό στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία 
της έδρας της επιχείρησης, κοινή δήλωση αυτού που συνέταξε τη µελέτη 
ή θα επιβλέψει την εκτέλεση του έργου µηχανικού και της επιχείρησης 
και συγχρόνως καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί σύµφωνα µε τα 
παραπάνω.  
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση και δεν καταβληθεί ο φόρος, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 50 και 52 παράγραφος 4.  
5. Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός που υπογράφει τη µελέτη ή 
αναλαµβάνει την επίβλεψη είναι µισθωτός της επιχείρησης, η οποία 
αναλαµβάνει τη µελέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδοµής, η 
επιχείρηση µπορεί να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτό φόρος δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής, πλέον 
εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου.  

http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/Nomos2238_1994.htm#%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%2050
http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/Nomos2238_1994.htm#%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%2052
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Το ποσό της αµοιβής µειώνεται κατά το ποσό των ακαθάριστων 
αποδοχών από µισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλονται στον παραπάνω 
µηχανικό κατά το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της µελέτης µέχρι 
την αποπεράτωση της οικοδοµής.  
Ο φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται πριν από την έκδοση της 
πολεοδοµικής άδειας. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της 
προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται αναλόγως. Αν η επιχείρηση δεν 
ζητήσει την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων για το 
ποσό της αµοιβής που φορολογείται κατά τις διατάξεις αυτές, το ποσό 
αυτό λογίζεται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες του µηχανικού, ο 
οποίος υπέγραψε τη µελέτη και ανέλαβε την επίβλεψη, για το οποίο η 
επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει το φόρο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59.  
6. Στις αποζηµιώσεις ή τα δικαιώµατα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές 
επιχειρήσεις και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν 
επάγγελµα ή επιχείρηση στην Ελλάδα:  
α) για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών µεθόδων 
παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, σηµάτων και προνοµίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά, 
αποτελεσµάτων ερευνών, κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, 
µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές, αναπαραγωγής 
βιντεοκασετών, πνευµατικής ιδιοκτησίας, αναδηµοσίευσης άρθρων και 
µελετών και λοιπών συναφών δικαιωµάτων,  
β) για την εκµίσθωση µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινητών 
πραγµάτων, την επισκευή και συντήρηση µηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού, την οργάνωση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού 
και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους 
συµβουλών στην Ελλάδα, καθώς και στις αµοιβές, που καταβάλλονται σε 
ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα ή µεµονωµένους καλλιτέχνες 
κατοίκους ξένων χωρών για τη συµµετοχή τους σε διάφορες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για 
την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήµατος που βαρύνει το 
δικαιούχο της αποζηµίωσης ή του δικαιώµατος ή της αµοιβής.  

Οµοίως, ενεργείται παρακράτηση φόρου και στα ποσά που 
καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωµατεία, επαγγελµατικά ή µη, 
καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
για τη µεταβίβαση σε ηµεδαπά αθλητικά σωµατεία, ανεξάρτητα από τη 
νοµική µορφή τους, του δικαιώµατος χρησιµοποίησης αλλοδαπών 
ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών, πετοσφαιριστών, υδατοσφαιριστών 
και λοιπών αθλητών. 
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Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της αποζηµίωσης ή 
του δικαιώµατος ή της αµοιβής, ανεξάρτητα αν για την καταβολή αυτήν 
απαιτείται ή όχι απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, σύµφωνα 
µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α'), όπως ισχύει, 
µε συντελεστή:  
αα) Είκοσι τοις εκατό (20%) για αποζηµιώσεις ή δικαιώµατα που 
καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για τη 
χρήση ή παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα κινηµατογραφικών ή 
τηλεοπτικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και για 
την αναπαραγωγή βιντεοκασετών.  
ββ) Είκοσι τοις εκατό (20%) για αποζηµιώσεις ή δικαιώµατα ή αµοιβές 
των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου αυτής. Με την παρακράτηση 
του φόρου που ενεργείται σύµφωνα µε τα πιο πάνω, εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο 
εισοδήµατος για τα εισοδήµατά του αυτά.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η 
διαφορά µεταξύ του ποσού της αποζηµίωσης, δικαιώµατος ή αµοιβής, 
που δικαιούται να λάβει και του παρακρατούµενου φόρου που αναλογεί 
στο ποσό αυτής.  
Η παρακράτηση του φόρου που οφείλεται ενεργείται κατά την πίστωση ή 
την καταβολή της αποζηµίωσης ή του δικαιώµατος ή της αµοιβής στο 
δικαιούχο και η απόδοσή του γίνεται µε σχετική δήλωση στην αρµόδια 
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 
επόµενου από την παρακράτηση µήνα.  
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού 
συναλλάγµατος "ή ευρώ", που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό 
των αποζηµιώσεων, δικαιωµάτων και αµοιβών που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο, αν δεν προσκοµισθεί σε αυτές αποδεικτικό 
καταβολής στο ∆ηµόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήµατα αυτά. 
7. Στα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και τα οποία 
καταβάλλει ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα εταιρείας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
συνδεδεµένη εταιρεία άλλου κράτους - µέλους ή σε µόνιµη εγκατάσταση 
συνδεδεµένης εταιρείας κράτους - µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος - 
µέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. Ως δικαιώµατα 
νοούνται οι πληρωµές πάσης φύσεως που λαµβάνονται σε αντάλλαγµα 
της χρήσης ή του δικαιώµατος χρήσης δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστηµονικού έργου, 
συµπεριλαµβανοµένων των κινηµατογραφικών ταινιών και λογισµικού, 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων, σχεδίων ή 
υποδειγµάτων, σχεδιαγραµµάτων, απόρρητων χηµικών τύπων ή µεθόδων 
κατεργασίας ή σε αντάλλαγµα πληροφοριών που αφορούν βιοµηχανική, 
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εµπορική ή επιστηµονική πείρα, καθώς και οι πληρωµές για τη χρήση ή 
για το δικαίωµα χρήσης βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού 
εξοπλισµού. Για την εφαρµογή των αναφερόµενων στην παράγραφο αυτή 
διατάξεων, µία εταιρεία θεωρείται «συνδεδεµένη» µε άλλη εταιρεία 
εφόσον, τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη 
συµµετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο της 
δεύτερης εταιρείας ή η δεύτερη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη 
συµµετοχή µε το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της 
πρώτης εταιρείας ή µία τρίτη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη 
συµµετοχή µε το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο της 
πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας και υπό τον όρο ότι σε όλες τις 
αναφερόµενες πιο πάνω περιπτώσεις, η συµµετοχή κατέχεται χωρίς 
διακοπή για δύο έτη. Η απαλλαγή από την παρακράτηση παρέχεται µε 
την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος των δικαιωµάτων δέχεται τις πληρωµές 
για δικό του λογαριασµό και όχι µε την ιδιότητα του αντιπροσώπου και 
εφόσον προσκοµίσει σχετική βεβαίωση που ισχύει για δύο έτη από την 
ηµεροµηνία χορήγησης της. Η βεβαίωση πρέπει να περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου: 
α) ότι έχει την έδρα της πραγµατικής διοίκησης του σε ένα συγκεκριµένο 
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
β) ότι υπόκειται στο πιο πάνω κράτος - µέλος που έχει την έδρα του σε 
φόρο εισοδήµατος χωρίς να τυγχάνει απαλλαγής από αυτόν, 
γ) ότι κατέχει την πιο πάνω αναφερόµενη συµµετοχή χωρίς διακοπή 
τουλάχιστον για δύο έτη, 
δ) ότι το εισόδηµα από τα δικαιώµατα που αποκτά, σε περίπτωση που 
αυτός είναι µόνιµη εγκατάσταση άλλης εταιρείας, υπόκειται σε φόρο 
εισοδήµατος στο κράτος -µέλος όπου έχει τη µόνιµη εγκατάσταση και ότι 
η εταιρεία της οποίας αποτελεί µόνιµη εγκατάσταση πληροί τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α', β', γ' και ε' του παρόντος 
άρθρου, 
ε) ότι έχει µία από τις µορφές που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Οδηγίας 
2003/49/ΕΚ (L. 157/49). Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν ο 
τρόπος και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή των 
αναφερόµενων στο άρθρο αυτό. 

Εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου οκτώ ετών που 
αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2005, κατά την καταβολή των αναφερόµενων 
πιο πάνω δικαιωµάτων, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) κατά τα πρώτα τέσσερα έτη και 
πέντε τοις εκατό (5%) κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, εκτός εάν από την 
οικεία διµερή σύµβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας 
εισοδήµατος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική µεταχείριση. Για την 
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παρακράτηση και την απόδοση του φόρου αυτού έχουν εφαρµογή τα 
οριζόµενα από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Με την 
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού 
δικαιούχου. Μέχρι την έναρξη της µεταβατικής περιόδου που 
αναφέρεται πιο πάνω, κατά την καταβολή των υπόψη δικαιωµάτων, θα 
ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις των διµερών συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας ή της 
εσωτερικής νοµοθεσίας, κατά περίπτωση. - (Προστέθηκε µε το άρθρο 15 
του ν. 3312/205. Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 
αναριθµούνται σε 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14.µε το ίδιο άρθρο και 
νόµο.) 
8. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς που αναλαµβάνουν 
στην Ελλάδα κατάρτιση µελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών 
τεχνικής, οικονοµικής ή επιστηµονικής γενικά φύσεως, ανεξάρτητα αν 
αυτές εκπονούνται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή την επίβλεψη και 
συντονισµό εκτέλεσης τεχνικών έργων που πραγµατοποιούνται από 
τρίτους στην Ελλάδα ή την παροχή επιστηµονικής φύσεως συµβουλών 
προς τον κύριο του εκτελούµενου στην Ελλάδα τεχνικού έργου, 
επιβάλλεται, για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν από τις υπηρεσίες 
αυτές, φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή Είκοσι τοις εκατό (20%), ο 
οποίος υπολογίζεται στη συνολική ακαθάριστη αµοιβή τους.  
Οµοίως, ενεργείται παρακράτηση φόρου και στα ποσά που 
καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωµατεία, επαγγελµατικά ή µη, 
καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
για τη µεταβίβαση σε ηµεδαπά αθλητικά σωµατεία, ανεξάρτητα από τη 
νοµική µορφή τους, του δικαιώµατος χρησιµοποίησης αλλοδαπών 
ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών, πετοσφαιριστών, υδατοσφαιριστών 
και λοιπών αθλητών.  
Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο για την καταβολή κατά 
την εκάστοτε πίστωση ή την καταβολή της αµοιβής στο δικαιούχο και 
αποδίδεται µε σχετική δήλωση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία το βραδύτερο µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου 
από την παρακράτηση µήνα. Με την παρακράτηση του φόρου που 
ενεργείται σύµφωνα µε τα πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των αλλοδαπών επιχειρήσεων και 
οργανισµών για τα κέρδη που αποκτούν από τις υπηρεσίες αυτές.  
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού 
συναλλάγµατος "ή ευρώ" που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό 
εισοδηµάτων, που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αν δεν 
προσκοµισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο ∆ηµόσιο του φόρου 
που αναλογεί στα εισοδήµατα αυτά. 
9. Στις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµούς που αναλαµβάνουν την 
εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην 
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Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος για τα καθαρά κέρδη που 
αποκτούν από τις εργασίες αυτές, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή 
που ορίζεται:  
α) Τρία και εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (3,75%) στη συνολική 
ακαθάριστη αξία των έργων του ∆ηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων, 
δηµόσιων επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, οργανισµών ή επιχειρήσεων 
κοινής ωφελείας και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου γενικά, 
ανεξάρτητα αν τα έργα εκτελούνται µε υλικά του εργολήπτη ή όχι.  
β) Τέσσερα και πενήντα τοις εκατό (4,50%) στη συνολική ακαθάριστη 
αξία των ιδιωτικών έργων, γενικά.  
γ) Εννέα και τριακόσια εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (9,375%) στη 
συνολική ακαθάριστη αξία των έργων χωρίς την αξία των υλικών για έργα 
που αναφέρονται στην πιο πάνω περίπτωση β', για τα οποία ο 
εργολήπτης δεν χρησιµοποιεί δικά του υλικά.  

Ο παραπάνω τρόπος φορολογίας εφαρµόζεται στις αλλοδαπές 
εργοληπτικές εταιρίες και οργανισµούς, που συµβάλλονται απευθείας µε 
το ∆ηµόσιο και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο.  
Ο φόρος που επιβάλλεται στις πιο πάνω περιπτώσεις παρακρατείται από 
τον, υπόχρεο για την καταβολή, εργοδότη κατά την εκάστοτε πίστωση ή 
την καταβολή της αξίας του έργου στο δικαιούχο και αποδίδεται µε 
σχετική δήλωση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέσα στο 
πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα.  
Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των αλλοδαπών εταιριών και 
οργανισµών για τα κέρδη που αποκτούν από τις εργασίες αυτές.  
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και στις 
αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµούς που ασχολούνται µε την εκτέλεση 
µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επιφυλασσοµένων 
των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 542/1977 (ΦΕΚ 41 Α"). 
  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.13 άρθρ.11 Ν.3296/2004 ορίζεται ότι:  
Η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
παύει να ισχύει για δηµόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που 
αναλαµβάνονται από την 1 η Ιανουαρίου 2002 και µετά. 
  
10. Τα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκµετάλλευση 
δροµώνων ίππων που χρησιµοποιούνται σε αγώνες ιπποδροµίου 
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου δεκα τοις εκατό (10%).  
Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωµή.  
Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού 

http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/Nomos2873_2000.htm#%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%206
http://www.fle.gr/forologika/snomoi/2004/Nomos3296_04.htm#%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%2011
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του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο 
εισοδήµατος των ιδιοκτητών δροµώνων ίππων για τα έσοδα αυτά. 
11.Οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που 
εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης 
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%).  
Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωµή.  
Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των 
δικαιούχων για τις ως άνω παροχές.  
12.Οι αµοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τους 
δήµους και τις κοινότητες του Κράτους, τον Ελληνικό Οργανισµό 
Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών, τον 
Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Οργανισµό Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997, το Σύλλογο "Οι Φίλοι 
της Μουσικής", καθώς και την Εθνική Λυρική Σκηνή σε ξένα 
καλλιτεχνικά συγκροτήµατα ή µεµονωµένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, 
για τη συµµετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, 
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό 
(20%). 
Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωµή.  
Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των 
δικαιούχων για τις ως άνω αµοιβές.  
13. (Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών 
οµάδων, ως επιβράβευση αυτών από το ∆ηµόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών 
στόχων ατοµικώς ή οµαδικώς, καθώς και τα χρηµατικά ποσά των πάσης 
φύσεως χορηγιών που καταβάλλονται στους ανωτέρω αθλητές, 
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%).- 
(αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 3522/06.)) 
Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των 
δικαιούχων για τα ποσά αυτά. 
Τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν από το ∆ηµόσιο στους αθλητές 
των εθνικών οµάδων, ως επιβράβευση για τις διακρίσεις τους στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες και την Παραολυµπιάδα της Ατλάντα το 1996, και 
από τα οποία παρακρατήθηκε φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
θεωρούνται ότι φορολογήθηκαν αυτοτελώς και εξαντλήθηκε η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων αθλητών από το φόρο 
εισοδήµατος.  
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Σε περίπτωση που τα ποσά αυτό έχουν δηλωθεί µε την ετήσια δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους από τους 
δικαιούχους, τα ποσά του φόρου που βεβαιώθηκαν ή καταβλήθηκαν 
από τους δικαιούχους των χρηµατικών ποσών συµψηφίζονται µε το φόρο 
αυτής της παραγράφου και ο φόρος που τυχόν βεβαιώθηκε ή 
καταβλήθηκε επιπλέον, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. 
14. Τα χρηµατικά ποσά που παρέχονται σε όσους συµµετέχουν σε 
ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεµφερείς διαγωνισµούς 
που διενεργούνται µε οποιαδήποτε µορφή φορολογούνται αυτοτελώς µε 
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον το καταβαλλόµενο ποσό 
υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.  
Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται από τον καταβάλλοντα κατά το 
χρόνο της καταβολής του ποσού στο δικαιούχο. Για την απόδοση του 
φόρου αυτού εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων για τα 
ποσά αυτά. 
 

 

 

 

http://www.fle.gr/forologika/snomoi/-2002/Nomos2238_1994.htm#%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%2060
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