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ηελ νηθνγέλεηά κνπ

1

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
ηελ παηξίδα καο ζπλεζίδνπκε λα ιέκε πσο ηα αγαζά απνθηνχληαη κε θφπν. Δγψ ζα
πξφζζεηα πσο απνθηνχληαη θαη κε πνιχ ππνκνλή, επηκνλή θαη αθνζίσζε ζηνπο ζηφρνπο πνπ
ζέηεη ν θαζέλαο απφ εκάο.
Σν φηη έρσ θαηαθέξεη λα πξαγκαηνπνηήζσ φια κνπ ηα φλεηξα θαη λα νινθιεξψλσ ζήκεξα ηηο
ζπνπδέο πνπ επηζπκνχζα, ην ρξσζηάσ πξσηίζησο ζηνπο αγαπεκέλνπο κνπ γνλείο κνπ, ηέιην
θαη Λίλα Κπξπαζίδε, πνπ πάληα κε ζηίξηδαλ θαη πίζηεπαλ ζε κέλα. Διπίδσ, κε ηελ ζηάζε κνπ
θαη ηηο επηηπρίεο κνπ λα ηνπο έρσ θάλεη πεξίθαλνπο θαη λα έρσ πιεζηάζεη έζησ θαη ιίγν ηηο
πξνζδνθίεο πνπ έηξεθαλ γηα κέλα σο γνλείο. Δπίζεο, ζηελ αδεξθή κνπ Ησάλλα, πνπ επί δχν
δεθαεηίεο είλαη δίπια κνπ ζαλ δεχηεξνο θχιαθαο άγγειφο κνπ.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο κνπ απφ ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ,
θπξίνπο Λαδαξίδε Ησάλλε, Παπαδφπνπιν Γεκήηξην, Γθίλνγινπ Γεκήηξην, Πξσηφγεξν
Νηθφιαν, Σαρπλάθε Παλαγηψηε θαη Ννχια Αζαλάζην. Ο θαζέλαο απφ απηνχο, κε έθαλε κε
ηνλ ηξφπν ηνπ λα αγαπήζσ πεξηζζφηεξν ηνλ θιάδν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο θαη
λα εληξηθήζσ ζε απηφλ. Δπηπιένλ, κε φια φζα κνπ δίδαμαλ απηφ ηνλ ρξφλν πνπ βξίζθνκαη
θνληά ηνπο, κνπ πξφζθεξαλ φια ηα εθφδην πνπ κνπ είλαη απαξαίηεηα γηα κία επηηπρεκέλε
επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη ηνπο είκαη επγλψκσλ γηα απηφ.
Ηδηαηηέξσο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ, θχξην Νεγθάθε Υξήζην, ν νπνίνο
κε ηελ αγάπε θαη ηελ αθνζίσζή ηνπ ζην αληηθείκελφ ηεο ινγηζηηθήο, κε ψζεζε λα αζρνιεζψ
ζηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πάλσ ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα, πνπ απνηεινχλ έλα ζχγρξνλν θαη απαξαίηεην εξγαιείν γλψζεσλ.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ απφ ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ, γηαηί κε ηελ βνήζεηα θαη ηε ζπληξνθηά ηνπο έθαλαλ ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεκάησλ
θαη ησλ εξγαζηψλ λα κνηάδνπλ κε πεδηάδα. Σνπο επραξηζηψ γηα ην αίζζεκα ηνπ πγεηνχο
αληαγσληζκνχ θαη ηεο νκαδηθφηεηαο πνπ άθεζαλ λα δεκηνπξγεζεί κεηαμχ καο, θαζψο θαη γηα
ηελ πνιχηηκε θηιία ηνπο πνπ ζα θξαηψ γηα πάληα ζηελ θαξδηά κνπ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη βαζηζκέλε ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 16,
πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ ελδερνκέλνο λα θαηέρεη κία νηθνλνκηθή
νληφηεηα.
ηηο παξαθάησ ζειίδεο, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νδεγήζεθε
ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International accounting Standards CommitteeIASC)λα δεκηνπξγήζεη ηα πξφηππα, θαζψο θαη ν ζθνπφο θαη ε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ 16.
Μπνξεί θαλείο λα ελεκεξσζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ 16 ζηελ πεξίπησζε ηεο
απφθηεζεο ελφο ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ηελ αξρηθή αιιά θαη ηελ
κεηαγελέζηεξε απνηίκεζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ βειηίσζή ηνπ.
Δπηπιένλ, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο κεζφδνπο απνζβέζεσλ πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη κία επηρείξεζε γηα ηελ απφζβεζε είηε ηνπ εθάζηνηε παγίνπ είηε κίαο νκάδαο
απηψλ.
Δπίζεο, ζηελ παξαθάησ δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδνληαη ην Βηβιίν Απνγξαθψλ, ην
Μεηξψν θαη ην Φνξνινγηθφ Μεηξψν ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δλψ, ηέινο, αλαιχεηαη θαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ζηελ εθαξκνγή ησλ
Γ.Λ.Π.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ
1.1. Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΧΝ Γ.Λ.Π.1
ε φιεο ηηο ρψξεο, ε λνκνζεζία είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
ζπληάζζνληαη θαη ζα γλσζηνπνηνχληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
βξίζθνληαη ζηελ δηθαηνδνζία ηεο. Παξ’ φηη θαηλνκεληθά πνιιέο απφ απηέο κνηάδνπλ λα είλαη
φκνηεο, παξνπζηάδνπλ πνιχ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ε κία κε ηελ άιιε. Οη δηαθνξέο απηέο
δηακνξθψλνληαη θπξίσο απφ ηηο δηαθνξέο ησλ ρσξψλ ζε επίπεδν θνηλσληθφ, λνκηθφ θαη
νηθνλνκηθφ, νπφηε δηαθνξνπνηνχληαη θαη νη δηαηάμεηο γχξσ απφ ηηο επηρεηξήζεηο.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
δεκηνπξγήζεθε ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International accounting
Standards Committee- IASC), ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ
πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη κεζφδσλ ινγηζηηθήο, ψζηε ζε φιεο νη ρψξεο λα ζπληάζζνληαη νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πάλσ ζε κία θνηλή βάζε. ηφρνο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε
επηηπρήο ζχγθξηζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ νληνηήησλ παγθνζκίσο, ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
Ζ ιχζε πνπ έδσζε ε IASC ήηαλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ μεθίλεζαλ λα
εθαξκφδνληαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Μάιηζηα, απφ ην 1995 θαη έπεηηα, νη
λνκνζεζίεο πνιιψλ θξαηψλ- κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο άξρηζαλ λα επηβάιινπλ ηελ
ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π.. Σελ ζηξνθή πξνο ηα πξφηππα αθνινχζεζαλ ην 1998 θαη νη ππνπξγνί ηνπ
G7, θαζψο θαη ε Ν.Α. Αζία κεηά απφ κία νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ππέζηεη εθείλε ηελ ρξνληά.
Λίγν αξγφηεξα, ην 2000, ηα πξφηππα ελέθξηλε θαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο.
Σν κεγαιχηεξν πξνηέξεκα ησλ Γ.Λ.Π. είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ
νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

λα

ζπγθεληξψλνπλ

νκνεηδείο

πιεξνθνξίεο,

νη

νπνίεο

δηαθαηέρνληαη απφ δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία. Με ηνλ ηξφπν απηφ, παξνηξίλνληαη θαη νη

Ηαηξίδεο Γεψξγηνο, Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα- Δθαξκνγή, δπζρέξεηεο θαη ρξεζηκφηεηα, Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ,
[online], δηαζέζηκν: http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//deltia/4_2004/84-95.pdf
1

Καπξάιεο Πάξεο (2005), Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα: Αλάγθε ελαξκφληζεο κε ην δηεζλέο επηρεηξείλ, Entersoft , [online],
δηαζέζηκν: http://www.entersoft.gr/files/pdf/news-articles/Infocom%2006-2005.pdf
χλνξα- χλνςε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2007), Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα (ΓΛΠ), [online],δηαζέζηκν:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l26040_e
l.htm
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επελδχζεηο ζηηο δηάθνξεο αγνξέο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρεη κία εληαία αγνξά θεθαιαίνπ.
Απφ ην 2005, ηα Γ.Λ.Π. εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά απφ φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη
εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ ζηελ Δ.Δ.. Έσο θαη ζήκεξα, ηα δεκνζηεπκέλα Γ.Λ.Π.
είλαη 34 ζε αξηζκφ θαη νξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξαθνινπζνχληαη θαη
παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη
ππνρξεψζεηο, ηα ίδηα θεθάιαηα, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.

1.2. ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΧΝ (IASB)2
Σν πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) ζπζηάζεθε ην 2001 κε
πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International accounting
Standards Committee- IASC), σο κέινο απηήο.
Αξκνδηφηεηα ηνπ IASC απνηειεί ε επηινγή ησλ κειψλ ηνπ IASB, ησλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ
επηηξνπψλ, θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Αξκνδηφηεηα ηνπ IASB είλαη ε
έγθξηζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξηζεο (Γ.Π.Υ.Π.- IFRS),
φπσο θαη ησλ ινηπψλ αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ.
Ο ζθνπφο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ IASB θαζηζηά ε ζχληαμε ελφο ζπλφινπ επξέσο απνδεθηψλ
ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επελδπηψλ αλά ηνλ θφζκν ζηελ ιήςε
απνθάζεσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο επελδχζεηο. Δπηπιένλ, ε παγθφζκηα απνδνρή, αιιά θαη
ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ ινγηζηηθήο πνπ επηβάιινπλ.
Σν βήκαηα πνπ αθνινπζεί ην πκβνχιην ηνπ IASB φζσλ αθνξά ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα είλαη ηα εμήο:
 Ζ δεκηνπξγία
 Ζ δεκνζίεπζε θαη
 Ζ πξνψζεζε ησλ πξνηχπσλ.

2

χλνξα- χλνςε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2007), Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα (ΓΛΠ), [online],δηαζέζηκν:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l26040_e
l.htm
Μπισλάο Γεκήηξηνο (2006), Γπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ κε εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ επηρεηξήζεηο: Ζ πεξίπησζε ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ζηε Βφξεηα Διιάδα, [online], δηαζέζηκν:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/372
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Ωζηφζν, ην πκβνχιην ηνπ IASB, αλαγλσξίδνληαο ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο
πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα, είλαη δηαιαθηηθφ ζε
δηαθνξεηηθνχο ρεηξηζκνχο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.
Δπνκέλσο, ν ρεηξηζκφο ησλ πξνηχπσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαρσξίδεηαη ζε δχν
πεξηπηψζεηο:


ζηνλ βαζηθφ ρεηξηζκφ



ζηνπο επηηξεπφκελνπο ελαιιαθηηθνχο ρεηξηζκνχο.

1.3. Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ3
Βάζε ηνπ λφκνπ 2992/2002 άξζξν 1, ηα Γ.Λ.Π. εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο απφ 1/1/2003,
ππνρξεσηηθά απφ ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο πνπ νη κεηνρέο ηνπο είλαη εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη πξναηξεηηθά απφ ηηο ππφινηπεο Α.Δ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο
βαζίδνληαη ζηνλ λ. 2190/1920 θαη ηηο πξνζζήθεο ηνπ, ζηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ,
θαζψο θαη ζην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην.
Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 16 μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 1999 θαη έπεηηα. Ωζηφζν, ππήξρε
θαη ε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηεί ην Γ.Λ.Π. 16 θαη ζε πξνγελέζηεξεο ρξήζεηο, αξθεί ε
επηρείξεζε:
1) Να γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ
2) Να πηνζεηήζεη ζπγρξφλσο θαη ηα Γ.Λ.Π. 22 «Δλνπνηήζεηο Δπηρεξήζεσλ», Γ.Λ.Π. 36
«Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ», Γ.Λ.Π. 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο

3

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (1998), Αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο

Αθηλεηνπνηήζεηο ΓΛΠ 28 Λνγηζηηθή Δπελδχζεσλ ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο ΓΛΠ 31 Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε
ησλ Γηθαησκάησλ ζε Κνηλνπξαμίεο, ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ σο κέινπο ηεο International Accounting
Standards Committee.
Ηαηξίδεο Γεψξγηνο, Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα- Δθαξκνγή, δπζρέξεηεο θαη ρξεζηκφηεηα, Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ,
[online], δηαζέζηκν: http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//deltia/4_2004/84-95.pdf
Καπξάιεο Πάξεο (2005), Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα: Αλάγθε ελαξκφληζεο κε ην δηεζλέο επηρεηξείλ, Entersoft , [online],
δηαζέζηκν: http://www.entersoft.gr/files/pdf/news-articles/Infocom%2006-2005.pdf
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Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελεο Απαηηήζεηο».
Πξσηαξρηθφ βήκα ησλ επελδπηψλ απνηειεί ε ελαξκφληζε κε ηα Γ.Λ.Π. (IAS) ή ηα γεληθά
παξαδεθηά πξφηππα ησλ Ζ.Π.Α. (U.S. GAAP). Ωζηφζν, κειινληηθφ ζηφρν θαζηζηά ε
αληηθαηάζηαζε θαη ησλ δχν απφ παγθνζκίσο θνηλά απνδεθηά πξφηππα, ηα νπνία ζα
θαιχπηπνλ ηηο αλάγθεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ Γ.Λ.Π. 16
2.1. Ο ΚΟΠΟ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΓΠΛ 164
Ο ζθνπφο ηεο χπαξμεο ηνπ ΓΛΠ 16 είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ πξφηππν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ φισλ
ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελεξγεηηθφ κίαο επηρείξεζεο,
φπσο γηα παξάδεηγκα ε αθίλεηε πεξηνπζία, ηα κεραλήκαηα θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο.
Ο ζηφρνο ηεο ρξήζεο ηνπ Γ.Λ.Π. 16 είλαη λα κπνξέζνπλ νη ρξήζηεο ηνπ λα δηαρσξίζνπλ πνηα
ζηνηρεία απνηεινχλ ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη πνηα φρη. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν
παξέρεη φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα λα θξίλνπλ
αλ έλα πιηθφ ζπληζηά πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο γηα φιεο εθείλεο ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη
επηρεηξήζεηο ην εθκεηαιιεχνληαη.
Σύμθωνα με ηο Δ.Λ.Π. 16, ένα ςλικό πεπιοςζιακό ζηοισείο είναι Ενζώμαηο Πάγιο Σηοισείο
όηαν:
α) θαηέρεηαη απφ κία επηρείξεζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ παξνρή
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ εθκίζζσζή ηνπ ζε ηξίηνπο ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο.
β) αλακέλεηαη λα εθκεηαιιεπηεί απφ ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία
νηθνλνκηθέο ρξήζεηο.
εκαληηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ κεηαμχ ηνπο είλαη φηη ην
Γ.Λ.Π. 16, θαζψο θαη ην Γ.Λ.Π. 36 πνπ αθνξά ζηηο απνκεηψζεηο, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπ κφλν
φζεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πξννξίδνληαη γηα ηδηνρξεζηκνπνίεζε απφ ηελ νληφηεηα.
Αληηζέησο, ην Γ.Π.Υ.Π. 5 αθνξά φζα πάγηα ηίζεληαη πξνο πψιεζε, ελψ ην Γ.Λ.Π. 40
εμεηάδεη φια ηα αθίλεηα.

4

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (1998), Αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

ΓΛΠ 28 Λνγηζηηθή Δπελδχζεσλ ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο ΓΛΠ 31 Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ Γηθαησκάησλ ζε
Κνηλνπξαμίεο, ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ σο κέινπο ηεο International Accounting Standards Committee.
Σδαλάηνο Γεκήηξεο (2008), Σα δηεζλή ιoγηζηηθά πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ ηα ειιεληθά, Καζηαληψηε,
πξψηε έθδνζε.
Global training, ΓΛΠ 16«Τιηθά Πάγηα ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ», Global training, [online], δηαζέζηκν:
www.intercol.edu/media/GLOBAL/.../TOMOS%20A/DLP16.pdf
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Οπζηαζηηθά, ην Γ.Λ.Π. 16 θαηαθέξλεη λα θαζνξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ, πξνζδηνξίδνληαο φια ηα πξσηαξρηθά ζέκαηα ζηελ ινγηζηηθά ησλ
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Σα ζέκαηα απηά απνηεινχλ:
Α) ε αλαγλψξηζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Β) ν ζσζηφο ρξφλνο θαηαρψξεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Γ) ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο
Γ) νη απνζβέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηά
Δ) νη δηάθνξεο κεηψζεηο ή δεκίεο πνπ ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ
ψζηε νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα δηαθξίλνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ επέλδπζε
ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο επέλδπζεο πνπ
έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη.
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ππνρξεψλεη έλα ελζψκαην ζηνηρείν λα πιεξεί φιεο ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο
επηρείξεζεο θαη λα θαηαρσξεζεί σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
2.2. ΟΗ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ5
Όπσο ζε θάζε θαλφλα, έηζη θαη ζηα πξφηππα, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ζηελ
ρξήζε ηνπο. Σν Γ.Λ.Π. 16 δελ έρεη ηζρχ:
1.

5

φηαλ νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνηεινχλ δάζε θαη παξφκνηνπο
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Global

training,

ΓΛΠ

16«Τιηθά

Πάγηα

ηνηρεία

Δλεξγεηηθνχ»,

Global

training,

[online],

δηαζέζηκν:

www.intercol.edu/media/GLOBAL/.../TOMOS%20A/DLP16.pdf

14

θπζηθνχο πφξνπο, πνπ κπνξεί λα μαλαδεκηνπξγνχληαη.
2.

φηαλ πξφθεηηαη γηα νξπθηά ή κεηαιιεπηηθά δηθαηψκαηα, αλαδήηεζε θαη

εμφξπμε νξπθηψλ, αλαδήηεζε θαη άληιεζε πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη φκνησλ
πφξσλ, πνπ δελ αλαγελληνχληαη θαη ηέινο, απνζέκαηα νξπθηψλ θαπζίκσλ. Όια ηα
παξαπάλσ εμεηάδνληαη απφ ην Γ.Π.Υ.Π. 6.
3.

φηαλ ηα πάγηα έρνπλ θαηαζηεί πξνο πψιεζε θαη επνκέλσο εμεηάδνληαη απφ

ην Γ.Π.Υ.Π. 5
4.

ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο είλαη

βηνινγηθά

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε γεσινγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
ζπγθαηαιέγνληαη ζην Γ.Λ.Π. 4
5.

φηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε.

Δπηπιένλ,κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, ηα επελδπηηθά αθίλεηα αλά εθηέιεζε ή
αλαθαηαζθεπή, παξαθνινπζνχληαλ απφ ην Γ.Λ.Π. 16, κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Απφ ηνλ
Μάην ηνπ 2008 θαη έπεηηα,φκσο, ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή θαη πξννξίδνληαη
γηα κειινληηθή ρξήζε ή επέλδπζε εμεηάδνληαη απφ ην Γ.Λ.Π. 40.
Αθφκε, ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηνη ηδηαίηεξνη ρεηξηζκνί λα εμεηάδνληαη απφ ην Γ.Λ.Π. 17
φηαλ απηνί αθνξνχλ κηζζψζεηο παγίσλ θαη φρη απφ ην Γ.Λ.Π. 16 σο είζηζηαη.
Ωζηφζν ην πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (1) θαη (2), αξθεί βέβαηα λα εάλ ηδπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί
ν δηαρσξηζκφο ηνπο απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.

15

2.3. ΟΡΗΜΟΗ6
Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο: ηα ελζψκαηα πάγηα (πιηθά) ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία
θαηέρνληαη απφ απηήλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έρνπλ, ζηελ παξαγσγή ή ζηελ παξνρή
άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ζηελ εθκίζζσζε ζε άιινπο ή γηα δηάθνξνπο δηνηθεηηθνχο
ζθνπνχο. Πξνυπφζεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ελφο αγαζνχ σο ελζψκαηε αθηλεηνπνίεζε είλαη ε
ρξήζε ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο (1) έηνπο.
Απνζβέζηκν Πνζό: είλαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εάλ απφ ην θφζηνο θηήζεο ηνπ ελζψκαηνπ
παγίνπ, ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πνζνχ ππνθαζηζηά ην θφζηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
αθαηξέζνπκε ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία απηνχ.
Απνζβέζεηο: είλαη ε θαηαλνκή ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ ζε ίζα κεξίδηα ζε ζπγθεθξηκέλα
ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ.
Σν Γ.Λ.Π. 16, ζηεξηδφκελν ζηελ αξρή ηεο ζπζρέηηζεο, πξνβιέπεη φηη ην απνζβέζηκν πνζφ ζα
πξέπεη λα θαηαλεκεζεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Με άιια ιφγηα, ε επηινγή ηεο κεζφδνπ
απνζβέζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη ρξεψζεηο γηα απφζβεζε λα δείρλνπλ
ηελ ξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ.
Χθέιηκε δωή: κπνξεί λα είλαη:
Α) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ππνινγίδεηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην πάγην πιηθφ απφ
ηελ επηρείξεζε.
Β) ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ή παξφκνησλ κνλάδσλ, πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη απφ
ην πάγην ε επηρείξεζε.

6
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Κνηλνπξαμίεο, ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ σο κέινπο ηεο International Accounting Standards Committee.
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Ζ σθέιηκε δσή κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ νηθνλνκηθή δσή ελφο ελζψκαηνπ
ζηνηρείνπ, κηαο θαη ε πξψηε ππνινγίδεηαη βάζε ηεο ηεο αλακελφκελεο ρξήζεο ηνπ παγίνπ
ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Ζ σθέιηκε δσή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη κία ζρεηηθή
έλλνηα, ε νπνία πνηθίιεη γηα έλα ζηνηρείν, αλάινγα κε ηελ θξίζε θαη ηελ εκπεηξία ηελ
νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ ην έρεη ζηελ θαηνρή ηεο.
Οη παξάγνληεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη:
1) ε αλακελφκελε ρξήζε ηνπ παγίνπ, φζσλ αθνξά ηελ παξαγσγηθή ηνπ δπλακηθφηεηα θαη ην
παξαγφκελν πξντφλ ηνπ ζηνηρείνπ.
2) ε αλακελφκελε θπζηνινγηθή θζνξά πνπ ζα ππνζηεί βάζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ
παξαγφλησλ. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε ζπληήξεζε ή ε αδξάλεηά ηνπ.
3) ε ηερληθή ή εκπνξηθή ηνπ απαμίσζε απφ πην ζχγρξνλα θαη ηθαλά πξντφληα παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, ή ε απαμίσζε πνπ κπνξεί λα ππνζηεί απφ ηελ αιιαγή ζηε κφδα θαη ηελ δήηεζε
ηεο αγνξάο.
4) νη δηάθνξνη λνκηθνί θαη ινηπνί πεξηνξηζκνί.
Τπάξρνπλ πάγηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλεηαη, φπσο γηα παξάδεηγκα
ην έδαθνο. Αληηζέησο, ηα ιαηνκεία θαη ηα νξπρεία απνζβέλνληαη θαλνληθά δηφηη
καθξνπξφζεζκα ε εθκεηάιιεπζή ηνπ θηάλεη ζην ηέινο ηεο. Παξάιιεια, ηα θηήξηα
απνζβέλνληαη καθξνπξφζεζκα, θαζψο έξρνληαη αληηκέησπα κε ηελ θζνξά ηνπ ρξφλνπ.
Ωζηφζν κία αιιαγή ζηελ εθηίκεζε ηνπ εδάθνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν έλα θηήξην
δελ κεηαβάιιεη νχηε ζεηηθά νχηε αξλεηηθά ην απνζβέζηκν πνζφ ηνπ θηεξίνπ.
Κόζηνο: είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ή νπνηαδήπνηε άιιε αληαιιάμηκε αμία έρεη δνζεί απφ ηελ
επηρείξεζε ψζηε λα απνθηεζεί ην ελζψκαην πάγην ζηνηρείν, πξνζδηνξίδνληαο ηελ αμία απηή
θαηά ηελ ζηηγκή ηεο απφθηεζεο ή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηνηρείνπ.
Τπνιεηκκαηηθή αμία: είλαη ην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ πνπ πξνθχπηεη ζην ηέινο
ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, αθνχ πξψηα έρνπλ αθαηξεζεί φιεο νη απνζβέζεηο.
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία, καδί κε ηελ σθέιηκε δσή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πξέπεη λα
αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Αλ νη πξνζδνθίεο γηα ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε ε κεηαβνιή πνπ πξνθχπηεη ζα ινγίδεηαη σο κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο
εθηίκεζεηο, φπσο νξίδεη ην Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ
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Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε».
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη αθφκε θαη φηαλ ε δίθαηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε
ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο, πνπ κε άιια ιφγηα ζεκαίλεη φηη ε ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία δελ
μεπεξλά ηελ ινγηζηηθή. Δπίζεο, νη ζπληεξήζεηο θαη νη δηνξζψζεηο πνπ γίλνληαη ζην πάγην δελ
ζηακαηνχλ ηελ αλάγθε γηα απφζβεζή ηνπ.
Τπάξρεη βέβαηα ε πηζαλφηεηα ε ππνιεηκκαηηθή αμία λα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ
ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππνινγίδνπκε
απνζβέζεηο γηα ην ζηνηρείν, παξά κφλν αλ ππάξρεη ε πεξίπησζε κειινληηθά ε ππνιεηκκαηηθή
αμία λα είλαη θαη πάιη κηθξφηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία θαη άξα ζα κπνξνχκε θαη πάιη λα
ππνινγίζνπκε απνζβέζεηο.
Πξαγκαηηθή αμία: είλαη ε αληαιιάμηκε αμία ηνπ παγίνπ, ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ είλαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαιιαγή κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζε ηνπο θαη κε
πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ. Μα άιια ιφγηα, απνηειεί ηελ εχινγε αμία ηεο
ελζψκαηεο αθηλεηνπνίεζεο.
Λνγηζηηθή αμία: είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πάγην ζηνηρείν θαηαρσξείηαη ζηνλ
Ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο, αθνχ πξψηα έρνπλ αθαηξεζεί απφ ην πνζφ απηφ φιεο νη
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Με άιια ιφγηα απνηειεί ηελ
Αλαπφζβεζηε αμία ηνπ παγίνπ.
Δηδηθή αμία: είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ Σακεηαθψλ Ρνψλ απφ
ηελ ρξήζε κίαο ελζψκαηεο αθηλεηνπνίεζεο, πιένλ ε πξνεμνθιεκέλε ππνιεηκκαηηθή αμία,
κείνλ ηα ηπρφλ θφζηε δηάζεζεο ή απφξξηςήο ηνπ.
Εεκία απνκείωζεο: είλαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ
μεπεξλάεη ηελ αμία θηήζεο ηνπ.
Αλαθηήζηκν πνζό: είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ α) ζηελ θαζαξή αμία πψιεζεο ηνπ
ελζψκαηνπ παγίνπ θαη β) ζηηο πξνεμνθιεκέλεο ξνέο ρξήζεο ηνπ, πιένλ ηελ ππνιεηκκαηηθή
ηνπ αμία.
ηαζεξή κέζνδνο απόζβεζεο: είλαη ε ηζφπνζε απφζβεζε ηνπ παγίνπ γηα φιε ηελ δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο ηνπ, αλάινγα κε ηελ ξνή ηνπ ρξφλνπ. Ζ κφλε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο ζηαζεξήο
κεζφδνπ απφζβεζεο είλαη ε κεηαβνιή ηεο ππνιεηκκαηηθήο ηνπ αμίαο.
Μέζνδνο απόζβεζεο θζίλνληνο ππνινίπνπ: είλαη ε κέζνδνο εθείλε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
18

ζηαδηαθά νη απνζβέζεηο ηνπ παγίνπ κεηψλνληαη.
Μέζνδνο απόζβεζεο κνλάδωλ παξαγωγήο: είλαη ε κέζνδνο απνζβέζεσλ, θαηά ηελ νπνία
νη απνζβέζεηο γίλνληαη αλάινγα κε ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο.

2.4. ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 16 ΚΑΗ Ζ ΟΜΑΓΑ 17
Σν Γ.Λ.Π. 16 ρξεζηκνπνηεί ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 1εο νκάδαο ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ.
Αλαιπηηθφηεξα, νη ινγαξηαζκνί απηνί είλαη νη παξαθάησ:
10 ΔΓΑΦΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ
10.00 Γήπεδα - Οηθφπεδα
10.01 Οξπρεία
10.02 Μεηαιιεία
10.03 Λαηνκεία
10.04 Αγξνί
10.05 Φπηείεο
10.06 Γάζε
10.10 Γήπεδα- Οηθφπεδα εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
10.11 Οξπρεία εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
10.12 Μεηαιιεία εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
10.13 Λαηνκεία εθηφο εθκεηαιιεχζεσο

7

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
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10.14 Αγξνί εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
10.15 Φπηείεο εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
10.16 Γάζε εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
11 ΚΣΗΡΗΑ- ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΩΝ- ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ
11.00 Κηίξηα- Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ
11.01 Σερληθά έξγα εμππεξεηήζεσο κεηαθνξψλ
11.02 Λνηπά ηερληθά έξγα
11.03 Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο θηηξίσλ
11.07 Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ
11.08 Σερληθά έξγα εμππεξεηήζεσο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ
11.09 Λνηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίησλ
11.10 Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο γεπέδσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ
11.99 Απνζβεζκέλα θηίξηα- Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ- Σερληθά έξγα
12ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-

ΛΟΗΠΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ

ΔΞΟΠΛΗΜΟ
12.01 Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο
12.02 Φνξεηά κεραλήκαηα «ρεηξφο»
12.03 Δξγαιεία
12.04 Καινχπηα- Ηδηνζπζθεπέο
12.05 Μεραλνινγηθά φξγαλα
12.06 Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
12.07 Μεραλήκαηα επί αθηλήησλ ηξίησλ
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12.08 Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο επί αθηλήησλ ηξίησλ
12.09 Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο επί αθηλήησλ ηξίησλ
12.10 Μεραλήκαηα εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
12.11 Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
12.12 Φνξεηά κεραλήκαηα ρεηξφο εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
12.13 Δξγαιεία εθηφο εθκεηαιιεχζεσο;
12.14 Καινχπηα- Ηδηνζπζθεπέο εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
12.15 Μεραλνινγηθά φξγαλα εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
12.16 Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
12.17 Μεραλήκαηα ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
12.18 Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
12.19 Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηαιιεχζεσο
12.99

Απνζβεζκέλα

κεραλήκαηα-

ηερληθέο

εγθαηαζηάζεηο-

ινηπφο

κεραλνινγηθφο

εμνπιηζκφο
13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ
13.99 Απνζβεζκέλα κεηαθνξηθά κέζα
14 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
14.00 Έπηπια
14.01 θεχε
14.02 Μεραλέο γξαθείσλ
14.03 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα
14.04 Μέζα απνζεθεχζεσο θαη κεηαθνξάο
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14.05 Δπηζηεκνληθά φξγαλα
14.06 Εψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε
14.08 Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ
14.09 Λνηπφο εμνπιηζκφο
14.99 Απνζβεζκέλα έπηπια θαη απνζβεζκέλνο ινηπφο εμνπιηζκφο
15 ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΣΖΔΩ ΠΑΓΗΩΝ
ΣΟΗΥΔΗΩΝ
15.09 Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο πάγησλ ζηνηρείσλ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν: Ζ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
3.1. Ζ ΑΡΥΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΔΝΧΜΑΣΧΝ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΧΝ8
Έλα πάγην ζηνηρείν, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαδήπνηε άιιεο ελέξγεηαο, ζα πξέπεη
λα απνηηκεζεί ζην θφζηνο ηνπ. Δπεηδή φκσο ε απφθηεζε ελφο παγίνπ κπνξεί λα γίλεη κε
πνηθίινπο ηξφπνπο, έρνπκε ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
3.1.1.

ΚΟΣΟ ΚΣΖΖ ΜΔ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΠΑΓΗΟΤ9

Κάζε ελζψκαην πάγην ζηνηρείν πνπ πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζην θφζηνο ηνπ.
Σν θφζηνο απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:


Σελ ηηκή αγνξάο. ηελ ηηκή απηή ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζηεζεί φινη νη δαζκνί

εηζαγσγήο ζηνπ ζηνηρείν ζηελ ρψξα εθκεηαιιεχζεσο, θαζψο θαη νη κε επηζηξεπηένη θφξνη
αγνξάο, απφ ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ αθαηξεζεί νη δηάθνξεο εκπνξηθέο εθπηψζεηο θαη
κεηψζεηο ηηκψλ.

8

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (1998), Αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

ΓΛΠ 28 Λνγηζηηθή Δπελδχζεσλ ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο ΓΛΠ 31 Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ Γηθαησκάησλ ζε
Κνηλνπξαμίεο, ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ σο κέινπο ηεο International Accounting Standards Committee.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,
Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
χλνξα- χλνςε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2007), Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα (ΓΛΠ), [online],δηαζέζηκν:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l26040_e
l.htm
9

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (1998), Αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

ΓΛΠ 28 Λνγηζηηθή Δπελδχζεσλ ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο ΓΛΠ 31 Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ Γηθαησκάησλ ζε
Κνηλνπξαμίεο, ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ σο κέινπο ηεο International Accounting Standards Committee.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,
Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
χλνξα- χλνςε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2007), Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα (ΓΛΠ), [online],δηαζέζηκν:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l26040_e
l.htm
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Σα θφζηε κεηαθνξάο θαη παξαδφζεσο ηνπ παγίνπ ζηελ επηρείξεζε.



Όια ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παγίνπ ζηελ ζέζε πνπ ε

δηνίθεζε έρεη νξίζεη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ.


Σελ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνο απνζπλαξκνιφγεζεο, απνκάθξπλζεο αιιά θαη

απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ πνπ βξηζθφηαλ ην πάγην. Σελ δέζκεπζε απηή είλαη ππνρξεσκέλε
λα ιάβεη ε επηρείξεζε κε ηελ απφθηεζε ηνπ παγίνπ θαη ηελ ρξήζε απηνχ.
Τπάξρνπλ θαη θάπνηα επηπιένλ θφζηε πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην θφζηνο θηήζεο ηνπ
παγίνπ θαη βαξαίλνπλ απηφ. Σέηνηα θφζηε είλαη:


Σν θφζηνο παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη νη επαγγεικαηηθέο ακνηβέο.



Σα θφζηε κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ηνπ παγίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.



Σν θφζηνο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηνπνζέηεζεο απηνχ ζηελ ζέζε πνπ έρεη νξίζεη ε

δηνίθεζε.


Σν θφζηνο δνθηκψλ ηεο ζσζηήο ηνπ ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ

παγίνπ
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπλαληάκε θαη θφζηε πνπ δελ βαξαίλνπλ ην θφζηνο ηνπ παγίνπ, παξ’
φηη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ επηβίσζε ηεο κνλάδαο. Δλδεηθηηθά,
ηέηνηα θφζηε είλαη ηα εμήο:


Σν θφζηνο παξνπζίαζεο θαη πξνψζεζεο ελφο λένπ πξντφληνο.



Σν θφζηνο δεκηνπξγίαο κίαο λέαο κνλάδαο ηεο επηρείξεζεο.



Σα δηνηθεηηθά θαη ινηπά γεληθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ κπνξνχλ

λα ζπζρεηηζηνχλ άκεζα κε ηελ απφθηεζε ηνπ παγίνπ ή κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.
Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο ην παγίνπ ζηνηρείνπ ζηελ ινγηζηηθή ηνπ αμία, παχεη κε ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ θαη ηελ ρξήζε ηνπ θαηά ηνλ ηξφπν πνπ έρεη πξναπνθαζηζηεί απφ ηελ
δηνίθεζε. Δπνκέλσο, ην θφζηνο ρξήζεο, θαζψο θαη επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ ελζψκαηνπ
ζηνηρείνπ ζε λέα ζέζε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία.

Παξάδεηγκα: έζησ φηη ε επηρείξεζε «Φ» αγνξάδεη έλα αθίλεην αμίαο 600.000 €. Σν νηθφπεδν
24

ζην νπνίν βξίζθεηαη ην αθίλεην έρεη αμία 200.000 €, ελψ ην θηίξην 400.000 €. Δπηπιένλ, ε
επηρείξεζε δίλαηαη λα πιεξψζεη ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα χςνπο 20.000 €.
Βάζε ησλ Γ.Λ.Π., ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην νηθφπεδν αλέξρνληαη
ζην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θαη ζην θηίξην ην ππφινηπν 75%. Δπνκέλσο, ην νηθφπεδν ζα
ζηνηρίζεη ηειηθά ζηελ επηρείξεζε 205.000 €θαη ην θηίξην 415.000 €.
Ζ εγγξαθή πνπ ζα γίλνπλ κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. είλαη ε εμήο:
10 ΔΓΑΦΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ

205.000

10.00 Γήπεδα- Οηθφπεδα
11 ΚΣΗΡΗΑ- ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΩΝ- ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 415.000
11.00 Κηίξηα- Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ
38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ

620.000

38.00 Σακείν

3.1.2.

ΚΟΣΟ ΚΣΖΖ ΜΔ ΑΓΟΡΑ ΔΠΗ ΠΗΣΧΔΗ10

Γελ είλαη βέβαην φηη φια ηα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ζα αγνξαζηνχλ απφ ηελ επηρείξεζε ηνηο
κεηξεηνίο. ηελ πεξίπησζε πνπ αγνξάδνληαη επί πηζηψζεη, ε εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα
10

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (1998), Αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο

Αθηλεηνπνηήζεηο ΓΛΠ 28 Λνγηζηηθή Δπελδχζεσλ ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο ΓΛΠ 31 Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ
Γηθαησκάησλ ζε Κνηλνπξαμίεο, ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ σο κέινπο ηεο International Accounting Standards
Committee.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,
Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
Global

training,

ΓΛΠ

16«Τιηθά

Πάγηα

ηνηρεία

Δλεξγεηηθνχ»,

Global

training,

[online],

δηαζέζηκν:

www.intercol.edu/media/GLOBAL/.../TOMOS%20A/DLP16.pdf
χλνξα- χλνςε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2007), Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα (ΓΛΠ), [online],δηαζέζηκν:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l26040_e
l.htm
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θαηαβάιιεη φηαλ μεπεξλάεη ηα ζπλήζε πηζησηηθά φξηα, λα θαηαβάιιεη θαη ηνπο ηφθνπο επί
ηεο ηηκήο ηνπ παγίνπ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην αξρηθφ ηνπ θφζηνο, αιιά δηεπθνιχλεη ηελ
νληφηεηα ζηελ απφθηεζή ηνπ. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην έμνδν ησλ
ηφθσλ, βάζε ηνπ Γ.Λ.Π. 23, εκπεξηέρεηαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ηνπ.

3.1.3.

ΚΟΣΟ ΗΓΗΟΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΠΑΓΗΟΤ11

Σν θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ ζηνηρείσλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν κε ην
απηφ ησλ παγίσλ πνπ απνθηνχληαη κε αγνξά. Αλ κία επηρείξεζε παξάγεη φκνηα ζηνηρεία πξνο
πψιεζε, ην θφζηνο ηνπ ηδηνπαξαγφκελνπ πξνο πψιεζε είλαη ζπλήζσο ζηαζεξφ, φπσο
ζπκβαίλεη θαη κε ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ,
θάζε εζσηεξηθφ θέξδνο πξέπεη λα απαιείθεηαη, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο ηνπ.
Σέινο, ζην θφζηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια εθείλα ηα επηπιένλ θφζηε πνπ
πξνζαπμάλνπλ ηελ ηηκή ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ. Σα θφζηε απηά είλαη παξαδείγκαηνο ράξηλ:


Σα άκεζα εξγαηηθά



Σν θφζηνο αγνξάο ησλ πξψησλ πιψλ



Σν θφζηνο παξαγσγήο

11

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (1998), Αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο
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3.1.4.

ΚΟΣΟ

ΑΠΟΚΣΖΖ

ΠΑΓΗΟΤ

ΜΔ

ΑΓΟΡΑ

ΔΠΗ

ΣΟΤ

ΤΝΟΛΟΤ

12

Δίλαη θνξέο πνπ αληί γηα έλα πιηθφ ζηνηρείν ρσξηζηά, απνθηνχκε πνιιά αιιειέλδεηα κεηαμχ
ηνπο ζηνηρεία κε κία κφλν αγνξά. Δίλαη σζηφζν ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ην θφζηνο θαη ηνλ
ξπζκφ απνζβέζεσλ θαζελφο ζηνηρείνπ ρσξηζηά, γηα λα παξαθνινπζνχκε ηελ πνξεία ηνπ
θαζελφο κε αμηνπηζηία.
Παξάδεηγκα: Έλαο επηρεηξεκαηίαο αγνξάδεη έλα εξγνζηάζην ζηελ ηηκή ησλ € 180.000. Ζ
αγνξά απηή αθνξνχζε ην νηθφπεδν ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην εξγνζηάζην, ηα κεραλήκαηα πνπ
βξίζθνληαη ζε απηφ θαη ηέινο ην ίδην ην θηήξην. Ζ αμία ηνπ θαζελφο εθ ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ
έρεη εθηηκεζεί ζηηο € 48.000, € 90.000 θαη € 72.000 αληίζηνηρα. Δπνκέλσο ην θφζηνο αγνξάο
ηνπ θαζελφο λεναπνθηεζέληνο παγίνπ ζα έρεη σο εμήο:
Οηθφπεδν: 180.000*48.000/240.000=

36.000

Μεραλήκαηα: 180.000*120.000/240.000= 90.000
Κηήξην: 180.000*72.000/240.000=

54.000
---------------

χλνιν:

12

€ 180.000
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3.2. ΑΠΟΚΣΖΖ ΠΑΓΗΧΝ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ13
Σν Γ.Λ.Π. 16 πξνβιέπεη ζηελ πεξίπησζε ηεο αληαιιαγήο παγίσλ φηη κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη
φια κε ρξεκαηηθά ή ε αληαιιαγή λα απαξηίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ θαη κε
ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ.
Σν θφζηνο ηνπ απνθηεζέληνο ζηνηρείνπ ζα ην ππνινγίδνπκε ζηελ εχινγε αμία ηνπ, αθφκα θαη
φηαλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα δελ κπνξεί λα δηαγξάςεη ακέζσο ην ζηνηρείν πνπ έρεη
παξαρσξήζεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο.
Οη κφλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ ιακβάλνπκε ππφςε ηελ εχινγε αμία ηνπ λένπ ζηνηρείνπ
είλαη φηαλ:
1. Ζ αληαιιαγή δελ έρεη θακία εκπνξηθή νπζία.
Σν θαηά πφζν ε αληαιιαγή έρεη ή φρη εκπνξηθή αμία ην θαζνξίδεη ε ίδηα ε επηρείξεζε,
ππνινγίδνληαο ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ πεξηκέλεη λα εηζπξάμεη κειινληηθά ράξε ζε απηή ηελ
πξάμε. Ζ αληαιιαγή εκθαλίδεη εκπνξηθή νπζία φηαλ:
α) νη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ απνθηεζέληνο ζηνηρείνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ
δνζέληνο ζηνηρείνπ, ζπλαξηήζεη ησλ παξαγφλησλ θίλδπλνο, πνζφ θαη ρξφλνο
β) νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην παιηφ, θαζψο θαη κε ην λέν ελζψκαην πάγην,

13
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κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά κεηά ηελ αληαιιαγή
γ) ε δηαθνξά ησλ δχν πξνεγνχκελσλ παξαηεξήζεσλ (α) θαη (β) είλαη ζεκαληηθή, ζπγθξηηηθά
κε ηελ εχινγε αμία ησλ αληαιιαζζφκελσλ παγίσλ.
2. Γελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε αμηφπηζηα ηελ εχινγε αμία νχηε ηνπ απνθηεζέληνο νχηε
ηνπ ζηνηρείνπ πνπ παξαρσξήζεθε.
Αλ ηζρχεη ε δεχηεξε εμαίξεζε, ηφηε ην απνθηεζέλ πάγην ππνινγίδεηαη ζηελ ινγηζηηθή αμία
ηνπ παγίνπ πνπ δφζεθε απφ ηελ επηρείξεζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζπγθξίζηκεο ηηκέο ζηελ αγνξά γηα ηνλ αμηφπηζην
ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ λενεηζεξρφκελνπ παγίνπ, κπνξνχκε λα ηελ βξνχκε εάλ:
1. ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ εχινγσλ αμηψλ ηνπ ελ ιφγσ ζηνηρείνπ δελ είλαη ζεκαληηθή
2. νη δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο, κέζα ζην εχξνο ησλ εχινγσλ αμηψλ, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ
εχθνια θαη λα καο νδεγήζνπλ ζηελ αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ θαηλνχξηνπ
παγίνπ.
Σέινο, φηαλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αμηνπηζηία ε εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηεο κίαο
ηνπιάρηζηνλ πιεπξάο ηεο ζπλαιιαγήο, ηφηε ε εχινγε αμία ηνπ παγίνπ πνπ παξαρσξήζεθε
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ άιινπ ζηνηρείνπ πνπ απνθηήζεθε, ή θαη ην
αληίζηξνθν.
Παξάδεηγκα: Ζ επηρείξεζε «Παπαζηαχξνπ Α.Δ.» απφθηεζε λέν θνξηεγφ απφ ηελ
«Υαηδεπαχινπ Α.Δ.» θαη ζε αληάιιαγκα ηεο πξφζθεξε έλαλ αλπςσηή. Ζ «Παπαζηαχξνπ
Α.Δ.» αγφξαζε πξηλ απφ 4 ρξφληα ην κεράλεκα ζηελ ηηκή ησλ €40.000 θαη ζήκεξα ζηα βηβιία
ηεο εκθαλίδεηαη κε ηηκή €48.000. Ο αλπςσηήο θφζηηζε ζηελ εηαηξία €44.000 θαη ζήκεξα έρεη
ηηκή πψιεζεο €52.000.
Δπεηδή κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε

αμηφπηζηα ηελ

εχινγε αμία θαη

ησλ

δχν

αληηζπκβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ, ε πξψηε επηρείξεζε ζα ιάβεη ππφςε ηεο σο θφζηνο
απφθηεζεο ηνπ θνξηεγνχ ηελ εχινγε αμία ηνπ κεραλήκαηνο πνπ αληάιιαμε.

29

Ζ εγγξαθή πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη ε αθφινπζε:

Μέζα Μεηαθνξάο
Φνξηεγφ απηνθίλεην

52.000

Μεραλήκαηα
Αλπςσηήο
Κέξδε από αληαιιαγή πάγηωλ ζηνηρείωλ

48.000
4.000

__________________________________________________________________________

30

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν: ΟΗ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΔ ΓΑΠΑΝΔ
4.1. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ14
Οη κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ελφο ήδε θαηαρσξεκέλνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα
πξνζηίζεληαη ζηελ ινγηζηηθή ηνπ αμία, φηαλ είλαη πηζαλφ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε
πνπ ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ηνπ λα ππεξβνχλ ηελ αξρηθά
πξνζδηνξηδφκελε απφδνζή ηνπ. Κάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη ηα
έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη.
Οη δαπάλεο απηέο θαηαρσξνχληαη ζην ελεξγεηηθφ, κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
βειηηψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεσο, πέξα απφ ηελ αξρηθά
πξνζδηνξηδφκελε απφδνζή ηεο. Σέηνηνπ είδνπο βειηηψζεηο ζα ιέγακε φηη απνηεινχλ θαη νη
παξαθάησ:
 Ζ κεηαηξνπή κίαο εγθαηαζηάζεσο πξνθεηκέλνπ λα παξαηαζεί ε σθέιηκε δσή ηεο,
θαζψο θαη ε δπλακηθφηεηά ηεο.
 Ζ αληηθαηάζηαζε κεξψλ κεραλήο γηα ηελ επίηεπμε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ
παξαγφκελσλ ζηνηρείσλ.
 Ζ εθαξκνγή θαηλνχξγησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ λα κεηψλνπλ νπζηαζηηθά ην
θφζηνο εθκεηαιιεχζεσο.
Οη πην ζχλεζεο πεξηπηψζεηο κεηαγελέζηεξσλ δαπαλψλ είλαη νη δαπάλεο γηα βειηηψζεηο θαη
πξνζζήθεο επί ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, φπσο θαη ε αληηθαηάζηαζε κεξψλ απηψλ,

14
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πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ.
Έλα ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαγελέζηεξσλ δαπαλψλ απνηειεί ε εθαξκνγή
ηεο «Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο». Σελ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή εθαξκφδνπκε ζηηο πεξηπηψζεηο
θαηά ηηο νπνίεο πξνζπαζνχκε λα παξαπνηήζνπκε ινγηζηηθά ζηνηρεία, φπσο ηα θέξδε θαη νη
δεκίεο. Δπνκέλσο, ζηηο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είλαη πηζαλφ λα πξνζπαζήζνπκε λα
δηνγθψζνπκε ηα θέξδε ηεο νληφηεηαο ή λα «κεηαπνηήζνπκε» είηε ηηο δεκίεο είηε ηα θέξδε,
αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε.
Ζ απφθαζε ηνπ .Γ.Λ.Π.

γηα ηελ αλαγλψξεζε ή κε ησλ κεηαγελέζηεξσλ δαπαλψλ,

βαζίδεηαη ζηνλ γεληθφ θαλνληζκφ ηεο αλαγλψξεζεο ησλ παγίσλ σο ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ
θαη απνθαζίζηεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε απηή
ήηαλ φηη:
 ε ρξήζε ελφο θαλνληζκνχ αλαγλψξηζεο θαη γηα αξρηθέο θαη γηα κεηαγελέζηεξεο
δαπάλεο είλαη ε πην απιή κέζνδνο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα.
 ν ζπλδπαζκφο ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ αλαγλψξηζεο θαη ηνπ θαλνληζκνχ πνπ ηζρχεη
γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο, νδεγνχλ ζηελ ζχζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ δείρλνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο νληφηεηαο, δειαδή θαη
ηελ ξνή ησλ πιηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά
ηεο απφθηεζεο θαη ηεο εθπνίεζήο ηνπο.
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4.2. ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΒΔΛΣΗΧΔΗ, ΠΡΟΘΖΚΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗ ΣΧΝ
ΔΝΧΜΑΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ15
χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16, νη δηάθνξεο βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο πνπ γίλνληαη απφ ηελ
επηρείξεζε ζηα ήδε θαηαρσξεκέλα ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία,
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα λα απμήζνπλ κειινληηθά ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ απνθνκίδεη ε
επηρείξεζε ράξε ζην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ζηνηρείν.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη δαπάλεο γηα βειηηψζεηο, πξνζζήθεο ή ζπληήξεζε ησλ

πάγησλ

αθηλεηνπνηήζεσλ ζα πξέπεη λα δηαγξάθνληαη απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο, είηε
απηφ είλαη θέξδνο είηε δεκία, θαζψο ζθνπφ έρνπλ λα επηθέξνπλ εηζνδήκαηα ζηελ επηρείξεζε.
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4.3. ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΡΧΝ ΣΧΝ ΔΝΧΜΑΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ16
ε αληίζεζε κε ηηο βειηηψζεηο θαη ηηο πξνζζήθεο ζηα πάγηα, ε αληηθαηάζηαζε κεξψλ ησλ
ελζψκαησλ ζηνηρείσλ πξνυπνζέηνπλ ηελ πιήξε αθαίξεζε ελφο ηκήκαηνο ηνπ παγίνπ θαη
νιηθή αληηθαηάζηαζή ηνπ κε έλα θαηλνχξην. Σν λέν απηφ θνκκάηη ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ
ίδηνπ ηχπνπ θαη λα έρεη ηηο ίδηεο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο κε απηφ πνπ αληηθαζηζηά.
Μία ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βάζε, είλαη φηη ην
θαηλνχξην θνκκάηη ηνπ παγίνπ δελ είλαη θαιχηεξν απφ απηφ πνπ αληηθαηέζηεζε, θαηά ηελ
ρξνληθή πεξίνδν πνπ ην δεχηεξν απνθηήζεθε απφ ηελ επηρείξεζε. Γηα ηνλ ιφγν γίλεηαη θαη ν
δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ βειηηψζεσλ- πξνζζεθψλ θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο.
Τπάξρνπλ κέξε παγίσλ πνπ απαηηνχλ ηελ ζπρλή αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα ζηνηρεία, φπσο
γηα παξάδεηγκα ζην κεραληζκφ ελφο πινίνπ ή ελφο αεξνπιάλνπ, αθφκα θαη ελφο ιεσθνξείνπ.
Όπσο θαη λα έρεη ην ζέκα, ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ δηαθφξσλ παγίσλ εμεηάδνληαη ρσξηζηά,
ζχκθσλα κε ην Πξφηππν, απφ ην πάγηφ ηνπο, θαζψο ην θαζέλα απφ απηά έρεη δηαθνξεηηθή
σθέιηκε δσή. Αιιά θαη δηαθνξεηηθή σθέιηκε δσή θαη απφ ην ίδην ην πάγην. Ωο ζπλέπεηα
απηνχ, νη δηάθνξεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ινηπψλ κεξψλ ηνπ πιηθνχ
ζηνηρείνπ κίαο επηρείξεζεο ζα ιακβάλνληαη ινγηζηηθά ππφςε σο κία λέα αγνξά παγίνπ.
Όζσλ αθνξά ην παιαηφ θνκκάηη πνπ αληηθαζίζηαηαη, δηαγξάθεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν: ΔΠΑΝΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
5.1. Ζ ΔΠΑΝΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ17
Σν Γ.Λ.Π. 16 αθνινπζεί δχν κεζφδνπο κεηαγελέζηεξεο απνηίκεζεο ησλ παγίσλ:
1) Σελ Μέζνδν ηνπ Κφζηνπο Κηήζεο
2) Σελ Μέζνδν ηεο Δχινγεο Αμίαο
Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ηελ ίδηα κέζνδν απνηίκεζεο γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ
αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Με ηνλ φξν ίδηα θαηεγνξία ελλννχκε φια εθείλα ηα ελζψκαηα
πάγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φκνηαο ρξήζεο θαη θχζεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη
γηα ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα, ηα κέζα κεηαθνξάο, θηι.
Σν Γ.Λ.Π. 16 αθήλεη ην δηθαίσκα επηινγήο ηεο κεζφδνπ επαλεθηίκεζεο ζηελ θξίζε ηεο
εθάζηνηε νληφηεηαο. Ωζηφζν, πνιιέο επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεχνληαη απηφ ην δηθαηψκα γηα λα
εθαξκφζνπλ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα εκθαλίδνπλ
δηνγθσκέλα θέξδε πξνηηκνχλ λα κελ εθαξκφζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. Αληηζέησο, νη
νληφηεηεο πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ ρακειφ δείθηε δαλεηνδφηεζεο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα θαη
ηζρπξή

ρξεκαηννηθνλνκηθή

ζέζε,

επηιέγνπλ

ηελ

επαλεθηίκεζε

ησλ

ελζψκαησλ

αθηλεηνπνηήζεσλ. Απφξξνηα ηνπ παξαπάλσ δηραζκνχ είλαη ε αληθαλφηεηα ζχγθξηζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ.
Σα επηκέξνπο ζηνηρεία ελφο παγίνπ ζα πξέπεη λα επαλεθηηκψληαη φια καδί, γηα λα κελ
εκθαλίδνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θφζηνο θαη αμία δηαθνξεηηθψλ εκεξνκεληψλ, αιιά
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θαη λα απνθεχγεηαη ε επηιεθηηθή ηνπο επαλεθηίκεζε. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ε επαλεθηίκεζε
κίαο θαηεγνξίαο λα γίλεηαη ζηαδηαθά, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ε νινθιήξσζή ηεο λα γίλεη
κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Όζσλ αθνξά ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαηά ηελ εκέξα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ
ελζψκαηνπ παγίνπ, ην Πξφηππν 16 πξνβιέπεη φηη:
1. αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή ζηελ «πξν απνζβέζεσλ» αμία ηνπ παγίνπ.
Άξα ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή γίλεηαη ίζε κε ηελ
αλαπξνζαξκνζκέλε ηνπ αμία. Δθηελή ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ έρνπκε φηαλ ε
αλαπξνζαξκνγή γίλεηαη κε ζπληειεζηέο.
2. ζπκςεθίδνληαη κε ηελ «πξν απνζβέζεσλ» αμία ηνπ παγίνπ. Άξα ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ
ηζνχηαη κε ηελ εχινγε αμία ηνπ. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ
αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ θηηξίσλ.
Σν πνζφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη είηε θαηά ηελ αλακφξθσζε, είηε θαηά ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ
ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ, απνηειεί κέξνο ηεο αχμεζεο ή ηεο κείσζεο ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο ηνπ ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ.

5.1.1. Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ18
Ζ απνηίκεζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ππνινγίδεηαη σο εμήο:
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Κόζηνο Κηήζεο
+ Γαπάλεο Βειηίσζεο
- Σπζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
- Σπζζσξεπκέλεο Εεκίεο Απνκείσζεο

5.1.2. Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ19
Ζ απνηίκεζε βάζε ηεο κεζφδνπ ηεο εχινγεο αμίαο, ππνινγίδεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν:
Δύινγε Αμία
- Μεηαγελέζηεξεο Σπζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
- Μεηαγελέζηεξεο Σπζζσξεπκέλεο Εεκίεο Απνκείσζεο
Ζ εχινγε αμία ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ θαη ησλ θηηξίσλ είλαη ζπλήζσο ε αγνξαία αμία ηνπο.
Ζ εχινγε αμία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ είλαη σο επί ην πιείζηνλ θαη πάιη ε
αγνξαία ηνπο αμία, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη θαη’ εθηίκεζε. Όηαλ δελ έρνπκε ζηνηρεία γηα λα
ππνινγίζνπκε ηελ αγνξαία αμία ησλ κεραλεκάησλ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα ζηνηρεία
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ηεο αμίαο αληηθαηάζηαζήο ηνπο.
Ζ ζπρλφηεηα επαλεθηίκεζεο ελφο παγίνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζπρλφηεηα κεηαβνιήο ηεο
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εχινγεο αμίαο ηνπ. Όηαλ ε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηελ ινγηζηηθή
ηνπ αμία, απηφ ζπλεπάγεηαη επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. Όηαλ ε κεηαβνιέο απηέο
είλαη ζεκαληηθέο, απαηηείηαη ε επαλεμέηαζε ηνπ ζηνηρείνπ θάζε έηνο. Αληηζέησο, φηαλ νη
αιιαγέο απηέο δελ είλαη νπζηαζηηθέο, ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ κπνξεί λα γίλεηαη θάζε
ηξία (3) κε πέληε (5) έηε.

5.2. ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΠΑΝΔΚΣΗΜΖΖ20
Όηαλ ε δηαθνξά επαλεθηίκεζεο είλαη ζεηηθή, ηφηε ε αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αμία ηνπ
παγίνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα Άιια Πιήξε Δηζνδήκαηα θαη θαηαρσξείηαη ζην Απνζεκαηηθφ
Δπαλεθηίκεζεο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Αλ φκσο ε αχμεζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ κία
πξνεγνχκελε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ παγίνπ, ε νπνία έρεη ρξεσζεί ζην απνηέιεζκα ηεο
ρξήζεο, δειαδή ζην Κέξδνο/ Εεκία, ηφηε ε αχμεζε απηή ζα πξνζηεζεί ζην Κέξδνο/ Εεκία,
κέρξη λα θαιχςεη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο κείσζεο. Σν ππφινηπν πνζφ ηεο αχμεζεο ζα
πηζησζεί ζην Απνζεκαηηθφ Δπαλεθηίκεζεο.
Αληηζέησο, φηαλ ε δηαθνξά επαλεθηίκεζεο παξνπζηάδεη αξλεηηθή ηηκή, ην πνζφ ηεο κείσζεο
αλαγλσξίδεηαη ζην Κέξδνο / Εεκία πνπ πξνθχπηεη ζηελ ρξήζε. Δάλ ηψξα έρεη πξνεγεζεί ηεο
κείσζεο κία αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ, πνπ έρεη πηζησζεί ζην Απνζεκαηηθφ
Δπαλεθηίκεζεο, ηφηε ζπκβαίλεη ην αθξηβψο αληίζεην. Γειαδή, ε κείσζε ζα πξνζηεζεί ζην
Απνζεκαηηθφ Δπαλεθηίκεζεο κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο πξνεγνχκελεο αχμεζεο θαη ζηελ
ζπλέρεηα ην ππνινηπφκελν πνζφ ηεο κείσζεο ζα ρξεσζεί ζην Κέξδνο/ Εεκία.
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Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
Global training, ΓΛΠ 16«Τιηθά Πάγηα ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ», Global training, [online], δηαζέζηκν:
www.intercol.edu/media/GLOBAL/.../TOMOS%20A/DLP16.pdf
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5.3. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΔΠΑΝΔΚΣΗΜΖΖ21
Σν απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο, πνπ εκθαλίδεηαη αξρηθά ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, αληηπξνζσπεχεη
ζηελ νπζία ην αλαγλσξηζκέλν θέξδνο πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. Όηαλ ην θέξδνο
επαλεθηίκεζεο ηειηθά πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε ην πνζφ ηνπ απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο
κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε, πξναηξεηηθά. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κε δχν
ηξφπνπο, είηε κε ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ είηε κε ηελ πψιεζε ή ηελ εθπνίεζή ηνπ.
Με ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ, ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο απφζβεζεο πνπ
θαηαινγίδεηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θαη απηήο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αμία
επαλεθηίκεζεο, κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο ζηα ζζζσξεπκέλα θέξδε σο
«Κίλεζε ζην Απνζεκαηηθφ». Με ηελ πψιεζε ή ηελ εθπνίεζε ηνπ παγίνπ, ην ππφινηπν ηνπ
πνζνχ ηνπ απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο κεηαθέξεηαη ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε σο «Κίλεζε
ζην Απνζεκαηηθφ».

21

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
Global training, ΓΛΠ 16«Τιηθά Πάγηα ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ», Global training, [online], δηαζέζηκν:
www.intercol.edu/media/GLOBAL/.../TOMOS%20A/DLP16.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν: ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΖΝ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
6.1. ΑΤΞΖΖ

ΣΖ

ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΞΗΑ

ΣΟΤ

ΠΑΓΗΟΤ

ΛΟΓΧ

ΔΠΑΝΔΚΣΗΜΖΖ22
Σν Γ.Λ.Π. 16 αλαθέξεη φηη: «φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πάγηνπ ζηνηρείνπ απμάλεηαη ιφγσ
επαλεθηίκεζεο, ε αχμεζε πξέπεη λα θέξεηαη απεπζείαο ζε πίζησζε ινγαξηαζκνχ Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ, κε ηνλ ηίηιν «Απνζεκαηηθφ Δπαλεθηίκεζεο», εθφζνλ δελ έρεη πξνεγεζεί κείσζε
ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο».
6.2. ΜΔΗΧΖ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΗΟΤ23
Σν Γ.Λ.Π. 16 αλαθέξεη φηη: «φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη, ιφγσ
ππνηίκεζεο, ε κείσζε πξέπεη λα θαηαρσξείηαη σο δαπάλε. Όκσο κία κείσζε ιφγσ
ππνηίκεζεο πξέπεη λα βαξχλεη άκεζα ην ζρεηηθφ «απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο» θαηά ηελ
έθηαζε πνπ ε κείσζε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην «απνζεκαηηθφ
επαλεθηίκεζεο» ηνπ ίδηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ».

22

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.

23

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
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6.3. ΑΤΞΖΖ

ΣΖ

ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΞΗΑ

ΣΟΤ

ΠΑΓΗΟΤ

ΛΟΓΧ

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ, ΑΦΟΤ ΔΥΔΗ ΠΟΡΖΓΖΘΔΗ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΣΖ
ΑΞΗΑ ΣΟΤ24
Σν Γ.Λ.Π. 16 αλαθέξεη φηη: «κία αχμεζε ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο πξέπεη λα θαηαρσξείηαη σο
έζνδν, θαηά ηελ έθηαζε πνπ αλαζηξέθεη κία πξνεγνχκελε ππνηίκεζε ηνπ ίδηνπ πάγηνπ
ζηνηρείνπ, ε νπνία είρε βαξχλεη ηα έμνδα».

6.4. ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΠΑΓΗΧΝ ΠΟΤ ΑΝΖΚΔΗ ΣΟ ΤΠΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΠΑΓΗΟ25
Σν Γ.Λ.Π. 16 νξίδεη φηη: «φηαλ γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ελφο ελζψκαηνπ παγίνπ,
πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ε αμία νιφθιεξεο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη ην ελ
ιφγσ πάγην ζηνηρείν».
Οη θαηεγνξίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ νπζηαζηηθά νκαδνπνηνχλ εθείλα ηα πάγηα ζηνηρεία
κίαο επηρείξεζεο ηα νπνία έρνπλ ηελ ίδηα θχζε θαη θνηλή ρξήζε κεηαμχ ηνπο. Οη θπξηφηεξεο
θαηεγνξίεο παγίσλ είλαη νη αθφινπζεο:
α) Δδαθηθέο εθηάζεηο
β) Γήπεδα θαη θηίξηα
γ) Μεραλήκαηα

24

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.

25

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
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δ) Έπηπια θαη θεχε
ε) Δμνπιηζκφο γξαθείνπ
ζη) Μεηαθνξηθά κέζα/ νρήκαηα
δ) Αεξνπιάλα
ε) Πινία
Σα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ παγίσλ αλαπξνζαξκφδνληαη απηφκαηα θαηά ηελ αλαπξνζαξκνγή
ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη. Ζ αλαπξνζαξκνγή απηή
πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ επηρείξεζε, φπσο
γηα παξάδεηγκα ε επηιεθηηθή αλαπξνζαξκνγή, θαζψο θαη ε εκθάληζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αλάκεηθησλ πνζψλ θφζηνπο θαη αμηψλ κε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο κεηαμχ
ηνπο. Ωζηφζν, θάζε κία θαηεγνξία ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
πξαγκαηνπνηεί ηελ πιήξε αλαπξνζαξκνγή ηεο ζηαδηαθά θαη φρη απεπζείαο. Ζ κφλε
πξνυπφζεζε είλαη ε αλαπξνζαξκνγή λα νινθιεξσζεί κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
λα νη αλαπξνζαξκνγέο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο εθάζηνηε θαηαζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ
επηρείξεζε.
Ζ ζεηηθή δηαθνξά πνπ ζεκεηψλεηαη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ απνηειεί
θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε. Σν θέξδνο απηφ κπνξεί λα κελ έρεη αθφκα πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά
απνηειεί κία αλαγλσξηζκέλε ππεξαμία ε νπνία κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηεο
επηρείξεζεο. Ζ ππεξαμία απηή πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ην πάγην πσιείηαη ή φηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη απνζβέλεηαη πιήξσο.
ηελ πεξίπησζε ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο ππεξαμίαο, κεηαθέξνπκε ηελ ππεξαμία ζηελ
πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηδίσλ θεθαιαίσλ «απνηειέζκαηα εηο λένλ» κε απηφκαηε ρξέσζε
ηνπ ινγαξηαζκνχ «απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο». Ζ κεηαθνξά ηεο ππεξαμίαο ζηνλ
ινγαξηαζκφ «απνηειέζκαηα εηο λένλ» κπνξεί λα γίλεη εθάπαμ ή ζηαδηαθά κέζα ζηνλ ρξφλν
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε απφζβεζε, γηα φιν ην πνζφ ηεο αλαπξνζαξκνγήο, θαηά ηελ πψιεζε
ή ηελ απφζπξζε ηνπ παγίνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7ν: ΛΟΗΠΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ
7.1. ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΠΑΝΔΚΣΗΜΖΖ26
Σν Γ.Λ.Π. 16 καο παξαπέκπεη ζην Γ.Λ.Π. 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο, γηα φια ηα ζέκαηα πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο
ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο ελζψκαηνπ παγίνπ. χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 12, φηαλ κία επηρείξεζε
απνηηκά ηα ελζψκαηά ηεο πάγηα ζηελ εχινγε αμία ηνπο, θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ γίλεηαη
θακία ηζνδχλακε πξνζαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, πξνθχπηεη κία πξνζσξηλή δηαθνξά
πάλσ ζηελ νπνία πξέπεη λα ππνινγηζηεί αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ βαξαίλεη απεπζείαο ηα
ίδηα θεθάιαηα.
7.2. ΑΠΟΤΡΖ ΠΑΓΗΧΝ27
Μία επηρείξεζε νδεγείηαη ζηελ απφζπξζε ελφο πάγηνπ ζηνηρείνπ, φηαλ δελ αλακέλεη
κειινληηθά νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ ή θαηά ηελ δηάζεζή ηνπ, κε ζπλέπεηα ηελ ινγηζηηθή
δηαγξαθή ηνπ απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο.
Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφζπξζε ελφο ζηνηρείνπ ινγίδεηαη σο ε
δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο, φηαλ ππάξρεη, θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο
ηνπ ζηνηρείνπ. Σν απνηέιεζκα, είηε θέξδνο είηε δεκία, ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Παξάιιεια, ηα θέξδε απφ ηελ απφζπξζε ελφο παγίνπ δελ
ζεσξνχληαη έζνδα γηα ηελ επηρείξεζε.

26

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
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αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
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7.3. ΑΓΡΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΑΓΗΧΝ28
Πνιιέο θνξέο, ε δηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ κε πεξαηηέξσ ρξήζε ελφο παγίνπ θαηά ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ
κε θάπνην παξεκθεξέο πην απνδνηηθφ ή ηερλνινγηθά πην πξνρσξεκέλν.
Ζ αδξαλνπνίεζε φκσο ελφο ζηνηρείνπ, δελ ζπλδέεηαη κε ηελ δηαγξαθή απηνχ γηα ηελ
επηρείξεζε. Γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη νη απνζβέζεηο ελφο κε απνζβεζκέλνπ ελζψκαηνπ
παγίνπ δηελεξγνχληαη θαλνληθά, αθφκε θαη φηαλ απηφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ελεξγά απφ ηελ
επηρείξεζε πνπ ην έρεη ζηελ θαηνρή ηεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη απνζβέζεηο γίλνληαη κε ηελ κέζνδν ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, απηφ
ζπλεπάγεηαη φηη δελ ζα ππάξρνπλ απνζβέζεηο γηα ην αδξαλέο πάγην. Ωζηφζν, ζα πξέπεη
πάληνηε λα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ησλ αδξαλνπνηεκέλσλ
ελζψκαησλ πιηθψλ, ζχκθσλα ,κε ην Πξφηππν 36, γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ κεδεληζκνχ ηεο
αμίαο ηνπο.
7.4. ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ29
Όηαλ κηιάκε γηα επηρνξεγήζεηο, αλαθεξφκαζηε ζε θάπνηα ρξεκαηηθή δηεπθφιπλζε πνπ
παξέρεη είηε ην Κξάηνο, είηε νη Γήκνη ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ πάγησλ
ζηνηρείσλ. Ζ πξάμε απηή δελ θξχβεη θακία δέζκεπζε ή ππνρξέσζε απφ ηελ πιεπξά ηεο
επηρείξεζεο πξνο ηνλ θνξέα πνπ ηεο παξέρεη ηελ επηρνξήγεζε. Δλψ, απφ ινγηζηηθήο πιεπξάο,
νη επηρνξεγήζεηο έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ.
Οη επηρνξεγήζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ εμεηάδνληαη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ 41.10
«Επισοπηγήζειρ Πάγιων Σηοισείων» θαη ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ. Οη ινγαξηαζκνί απηνί
πηζηψλνληαη κε ηελ ιήςε ηεο επηρνξεγήζεσο κε παξάιιειε ρξέσζε ηνπ θαηάιιεινπ

28

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Γ’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.

29

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
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ινγαξηαζκνχ ελεξγεηηθνχ, δειαδή ησλ Υξεκαηηθψλ Γηαζεζίκσλ, ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ,
θ.η.ι.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φινη νη ινγαξηαζκνί ππ’ αξηζκφλ 41.10 θαη 41.10.ΥΥ δελ
ππφθεηληαη ζε απνζβέζεηο ζην ηέινο ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. Δπηπιένλ, παξακέλνπλ
ακεηάβιεηνη ζηελ θαζαξή ζέζε σο ινγαξηαζκνί απνζεκαηηθνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα
κεραλήκαηα πνπ απνθηψληαη ππνβάιινληαη θαλνληθά ζηηο λφκηκεο απνζβέζεηο θαη
αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά σο εθπεζηέα απφ ην εηζφδεκα δαπάλε.
Παξάδεηγκα:
Έζησ φηη ε επηρείξεζε Ε εηζήγαγε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ αμίαο

€600.000 θαη ε

επηρνξήγεζε πνπ πήξε απφ ην Κξάηνο ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 40% επί ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο
αγνξάο, βάζε ηνπ λ.3299/2004.
Οη εγγξαθέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε επηρείξεζε ζηα βηβιία ηεο είλαη νη εμήο:
12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ

600.000

12.00 Μεραλήκαηα
12.00.ΥΥ Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο

600.000

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ

600.000

38.00 Σακείν
38.00.00 Σακείν

600.000

Αηηηνινγία: Αγνξά κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηηο κεηξεηνίο
38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ

240.000

38.00 Σακείν
38.00.00 Σακείν

240.000

41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ/ ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ/ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖ
ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ

240.000

41.10 Δπηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδχζεσλ
45

41.10.ΥΥ Δπηρνξήγεζε λ.3299/2004

240.000

Αηηηνινγία: Δπηζηξνθή κεηξεηψλ γηα ηελ αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ιφγσ
επηρνξήγεζεο Γεκνζίνπ
Δθηελέζηεξα, νη επηρνξεγήζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ αλαιχνληαη απφ ην Γ.Λ.Π.20 .
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8ν: ΟΗ ΑΠΟΒΔΔΗ ΔΝΧΜΑΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΜΔ ΒΑΖ
ΣΑ Γ.Λ.Π.
8.1. ΑΠΟΒΔΖ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ30
Βάζε ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ηεο «ζπζρέηηζεο», ε απφζβεζε ζπζρεηίδεη ην θφζηνο θηήζεο
ελφο ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ
απφ ηελ ρξήζε απηνχ. Ζ απφζβεζε μεθηλάεη λα ινγίδεηαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ελζψκαηε
αθηλεηνπνίεζε είλαη έηνηκε γηα ρξήζε, κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν έρεη πξναπνθαζίζεη ε
δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο.
Ζ απφζβεζε κπνξεί λα δηαθνπεί λσξίεηα απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία, εάλ ην πάγην
ζηνηρείν θαηαζηεί πξνο πψιεζε ή εάλ ζηακαηήζεη λα αλαγλσξίδεηαη σο πάγην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, σο ε ηειεπηαία εκεξνκελία απνζβέζεσλ ζεσξείηαη ε
εκέξα θαηά ηελ νπνία δξνκνινγείηαη ην αλάινγν ζπκβάλ.
Ωο απφξξνηα ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη απνζβέζεηο δελ ζηακαηνχλ λα
ππνινγίδνληαη φηαλ ην πάγην είλαη αδξαλέο ή απνζχξεηαη απφ ηελ ελεξγφ δξάζε, παξα κφλν
αλ είλαη πιήξσο απνζβεζκέλν. Ωζηφζν, βάζε ησλ κεζφδσλ απφζβεζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε
κνλάδεο παξαγσγήο/ρξήζεο, ε απφζβεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ γίλεηαη ρξήζε ηνπ
ζηνηρείνπ κπνξεί λα είλαη κεδέλ.
χκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π., ηα απνζβέζηκα ζηνηρεία κίαο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη ηα
αθφινπζα:

30

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (1998), Αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο

Αθηλεηνπνηήζεηο ΓΛΠ 28 Λνγηζηηθή Δπελδχζεσλ ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο ΓΛΠ 31 Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ
Γηθαησκάησλ ζε Κνηλνπξαμίεο, ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ σο κέινπο ηεο International Accounting Standards
Committee.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,
Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
Global

training,

ΓΛΠ

16«Τιηθά

Πάγηα

ηνηρεία

Δλεξγεηηθνχ»,

Global

training,

[online],

δηαζέζηκν:

www.intercol.edu/media/GLOBAL/.../TOMOS%20A/DLP16.pdf
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Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία, αλεμάξηεηα απφ ηελ κέζνδν κε

ηελ νπνία παξαθνινπζνχληαη, δειαδή ηνπ θφζηνπο θηήζεο ή ηεο εχινγεο αμίαο.


Σα

άπια

πάγηα

ζηνηρεία,

αλεμάξηεηα

απφ

ηελ

κέζνδν

κε

ηελ

νπνία

παξαθνινπζνχληαη θαη απηά.


Σα αθίλεηα επέλδπζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη κε ηελ κέζνδν ηνπ θφζηνπο θηήζεο

Αληίζεηα, δελ απνζβέλνληαη φια εθείλα ηα ελζψκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κίαο
επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ή ηα κε
θπθινθνξνχληα ζηνηρεία, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα πψιεζε.

8.2. ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΜΔΗΧΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ31
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, θάζε έηνο πθίζηαληαη κία κείσζε ζηελ αξρηθή ηνπο αμία θαη
γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή. Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ
κείσζε ηεο αμίαο απηψλ είλαη πνηθίινη. Ζ δηάθξηζε ησλ παξαγφλησλ είλαη ζε θπζηθνχο θαη
νηθνλνκηθνχο.
1. Φπζηθνί παξάγνληεο: ζηελ θαηεγνξία απηή, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ησλ
παγίσλ ζρεηίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ ηελ επηρείξεζε πνπ ηα θαηέρεη, θαζψο θαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηελ θζνξά ηελ νπνία πθίζηαληαη νη ελζψκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο ηελ δηαθξίλνπκε ζε σπονική θθοπά θαη ζε λειηοςπγική θθοπά.
α) Ζ ρξνληθή θζνξά έρεη ζαλ ζπλέπεηά ηεο θαζαξά θαη κφλν ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελψ
31

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
Global

training,

ΓΛΠ

16«Τιηθά

Πάγηα

ηνηρεία

Δλεξγεηηθνχ»,

Global

training,

[online],

δηαζέζηκν:

www.intercol.edu/media/GLOBAL/.../TOMOS%20A/DLP16.pdf
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πνηθίιεη απφ ζηνηρείν ζε ζηνηρείν.
β) Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηελ ιεηηνπξγηθή θζνξά κπνξνχκε λα ηελ δηαθξίλνπκε ζε δχν
ππνθαηεγνξίεο: ηελ ζπλήζε θαη ηελ αζπλήζε ιεηηνπξγηθή θζνξά. Πην αλαιπηηθά:


Ζ ζπλήζεο ιεηηνπξγηθή θζνξά επέξρεηαη ζηα πάγηα θαζαξά απφ ηελ ρξήζε ηνπο ζηηο

δηάθνξεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Σν κέγεζνο ηεο θζνξάο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
κεγαιψλεη κε ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, ελψ κεηψλεηαη κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ
παγίνπ.
Δπηπιένλ, φζν νμχκσξν θαη αλ αθνχγεηαη, αθφκα θαη ε αρξεζία ελφο παγίνπ δελ κπνξεί λα
ζηακαηήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλήζεο θζνξάο απηνχ θαη ηελ κείσζε ηεο αμίαο ηνπ.
Παξαδείγκαηνο ράξε, ηα πινία πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο
θαη παξακέλνπλ πξνζδεκέλα ζην ιηκάλη, αληηκεησπίδνπλ θαη απηά ηηο θζνξέο πνπ
πξνθαινχληαη απφ ηελ θχζε θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.


Ζ αζπλήζεο ιεηηνπξγηθή θζνξά πξνθαιείηαη ζηα πάγηα ζηνηρεία απφ ηελ θαθή

ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπο, απφ ιάζε ζηελ ζπληήξεζή ηνπο ή θαη απφ δηάθνξα αηπρήκαηα
πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ. Οη πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θζνξψλ κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί θαη νη δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη λα επηδηνξζσζνχλ, σζηφζν ε κείσζε ηεο
ρξεζηκφηεηαο ησλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ είλαη αλαπφθεπθηε.
2. Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο: ε θαηεγνξία απηή ησλ παξαγφλησλ δηαδξακαηίδεη εμίζνπ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο
ρσξίδνληαη

ζε

δχν

θαηεγνξίεο,

ηνπο

ηδηωηηθννηθνλνκηθνύο

θαη

ηνπο

θνηλωληθννηθνλνκηθνύο.
α) Ηδησηηθννηθνλνκηθνί είλαη φινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ
επηρείξεζε θαη νδεγνχλ ηα πάγηα ζηελ κείσζε ηεο αμία ηνπο. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα
είλαη γηα παξάδεηγκα ε αιιαγή ζηελ θαχζηκε χιε πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε. Δπνκέλσο
ηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε π.ρ. θάξβνπλν, ζα πεξάζνπλ ζε αρξεζία απφ ηελ
επηρείξεζε θαη ηελ ζέζε ηνπο ζα πάξνπλ άιια πνπ ιεηηνπξγνχλ κε π.ρ. πεηξέιαην.
β) Κνηλσληθννηθνλνκηθνί απνθαινχληαη νη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, θπξίσο ησλ κεραλεκάησλ.
Ζ νηθνλνκηθή απαμίσζε ελφο ζηνηρείνπ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα δηαθφξσλ επηηεπγκάησλ
ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ε νπνία αλαβαζκίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ηερλνινγία
ησλ ζηνηρείσλ, νδεγψληαο ζηελ γξεγνξφηεξε ηνπ θπζηνινγηθνχ απαίηεζε γηα αληηθαηάζηαζή
49

ηνπο απφ άιια πην ζχγρξνλα. Σα λέα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ επηηπγράλνπλ
ζπλήζσο βειηίσζε ηνπ πξντφληνο παξαγσγήο, κείσζε ηνπ θφζηνπο ή ειάηησζε ηνπ ρξφλνπ
παξαγσγήο, θ.ά.
Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην αληηκεησπίδνπλ θπξίσο νη
κεγάιεο βηνκεραλίεο, νη νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ
παξαγφλησλ, ζε δηαθνξεηηθή έληαζε, ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν θαη κε δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο
ζε θάζε πεξίπησζε.
Σν Γ.Λ.Π. 16, αλαθνξηθά κε ηηο απνζβέζεηο επί ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νξίδεη φηη
«απόζβεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηνπ απνζβεζηένπ πνζνύ ελόο πεξηνπζηαθνύ
ζηνηρείνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ». Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη νξίδεη ην
Πξφηππν απφζβεζε ελφο παγίνπ, θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε αληίιεςε ηνπ Committee on
Terminology ηνπ A.I.C.P.A., ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1953.
χκθσλα κε ην

A.I.C.P.A., ηα πάγηα απνθηψληαη ζήκεξα απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα λα ηνπο επηθέξνπλ έλα
εηζφδεκα. Καηά ζπλέπεηα, θαζψο νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ παγίσλ αλαιψλνληαη ζηελ
παξαγσγή γηα λα επηθέξνπλ εηζφδεκα, ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηελ βαζηθή ινγηζηηθή αξρή ηεο
αληηπαξαζέζεσο εζφδσλ- εμφδσλ, έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο ησλ παγίσλ λα αληηπαξαηίζεηαη ζην
εηζφδεκα πνπ παξάγνπλ, νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε εμίζσζε εζφδσλ- εμφδσλ.
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο κίαο επηρείξεζεο είλαη ε επίηεπμε θέξδνπο, γεγνλφο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ παξαγσγή θαη πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ επίηεπμε εζφδσλ ηθαλψλ λα
θαιχςνπλ αιιά θαη λα μεπεξάζνπλ ηα έμνδα. Έηζη νδεγνχκαζηε ζηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ
ηεο κνλάδαο, αιιά θαη ζηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ δφζεθε γηα ηελ
απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. πκπεξαζκαηηθά, ε νπζία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηωλ
απνζβέζεωλ είλαη ε επαλείζπξαμε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο πνπ επελδύζεθε ζηηο
ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ην Α.I.C.P.A. νξίδεη φηη: «ε ινγηζηηθή ησλ απνζβέζεσλ
είλαη έλα ζύζηεκα ινγηζηηθήο πνπ απνζθνπεί λα επηκεξίζεη ην θόζηνο ή άιιε βαζηθή αμία ησλ
ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, κεησκέλν θαηά ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία (αλ
ππάξρεη), πάλσ ζηελ εθηηκώκελε σθέιηκε δσή ηνπ ζηνηρείνπ (πνπ κπνξεί λα είλαη κία νκάδα
ζηνηρείσλ) θαηά έλα ζπζηεκαηηθό θαη νξζνινγηθό ηξόπν. Δίλαη κία δηαδηθαζία θαηαλνκήο θαη
όρη εθηηκήζεσο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ. Ζ εηήζηα απόζβεζε είλαη ην κέξνο ηεο ζπλνιηθήο
απνζβεζηέαο αμίαο, ην νπνίν, κε βάζε έλα ηέηνην ζύζηεκα, θαηαινγίδεηαη ζην έηνο. Μνινλόηη
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θαηά ηελ θαηαλνκή απηή κπνξεί λα ιακβάλνληαη ππόςε γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο, ε θαηαλνκή δελ απνζθνπεί λα είλαη κία κέηξεζε ησλ επηπηώζεσλ όισλ απηώλ ησλ
ζπκβάλησλ.»
πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ε απφζβεζε απνηειεί έμνδν γηα ηελ επηρείξεζε, ην νπνίν κε βάζε
ηε ινγηζηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνο, είλαη ην θφζηνο θηήζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ελζψκαησλ
πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαιψζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, αλεμάξηεηα απφ ηελ
νπνηαδήπνηε αμία (ηξέρνπζα αμία, αμία ηεο επηρείξεζεο, θηι) ηνπ απνζβεζηένπ ζηνηρείνπ θαη
επνκέλσο ηελ αμία ησλ αλαισζέλησλ ππεξεζηψλ.

8.3. ΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΑΠΟΒΔΔΧΝ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π.32
1. Σν απνζβεζηέν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη πάληνηε
ζπζηεκαηηθά θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
ππνιεηκκαηηθή αμία απηνχ δελ μεπεξλά ζε πνζφ ηελ ινγηζηηθή ηνπ αμία.
2. Όηαλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην, δελ ππνινγίδνπκε απνζβέζεηο γηα ην πάγην, γηα φιν εθείλν ην
ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ ε ππνιεηκκαηηθή αμία ππεξβαίλεη ή είλαη ίζε κε ηελ ινγηζηηθή αμία.
Οη απνζβέζεηο μεθηλνχλ λα ππνινγίδνληαη θαη πάιη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ππνιεηκκαηηθή αμία
ζα είλαη κηθξφηεξε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεσο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη εθ λένπ
ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο.
3. Οη δηάθνξεο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ
επεξεάδνπλ κε θαλέλα ηξφπν ηνλ ξπζκφ ησλ απνζβέζεσλ.

32
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4. Ζ κέζνδνο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαλεξψλεη ηνλ ξπζκφ
αλάισζεο ηεο νηθνλνκηθήο σθέιεηαο ηνπ ελζψκαηνπ ζηνηρείνπ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή
κνλάδα.
5. Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ μεθηλάεη απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε απφ ηελ επηρείξεζε.
6. Γελ ππνινγίδνπκε απνζβέζεηο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν έλα πάγην ηίζεηαη
πξνο πψιεζε. Αληηζέησο, νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη θαλνληθά ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα ή απνζχξεηαη κε ζθνπφ λα εθπνηεζεί.
7. Σα ζεκαληηθά ηκήκαηα ελφο ζχλζεηνπ παγίνπ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ έρνπλ πςειφ θφζηνο ζε
ζχγθξηζε κε ην ζπλνιηθφ, απνζβέλνληαη ρσξηζηά απφ ην πάγην ζην νπνίν αλήθνπλ.
8. Δάλ νξηζκέλα κέξε ελφο πάγηνπ ζηνηρείνπ δελ έρνπλ ζεκαληηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ην
ζπλνιηθφ θφζηνο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα απνζβέλνληαη ρσξηζηά απφ ην
ππφινηπν πάγην.
9. Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νξηζκέλα κέξε ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ απνζβέλνληαη
ρσξηζηά, ελδέρεηαη λα απνζβεζηνχλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηα ππφινηπα κέξε ηνπ, ηα νπνία
δελ είλαη ζεκαληηθά απφ κφλα ηνπο.
10. Αλ κία επηρείξεζε απνθηήζεη έλα ελζψκαην πάγην ζηνηρείν σο εθκηζζσηήο, ην νπνίν ζα
ππφθεηηαη ζε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε, ελδέρεηαη ε επηρείξεζε λα αλαγθαζηεί λα απνζβέζεη
ρσξηζηά νξηζκέλα πνζά πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ πεξίπησζε
απηή πξνθχπηεη εάλ ζπληξέρνπλ θάπνην δπζκελείο ή επλντθνί φξνη ζηελ κίζζσζε ζε
ζχγθξηζε κε ηελ αγνξά.
11. Ζ επηρείξεζε θαηαλέκεη ην αξρηθφ πνζφ θηήζεο ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ παγίνπ θαη
απνζβέλεηαη ρσξηζηά. Δάλ φκσο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηέηνηα κέξε ελφο πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ απνζβέλνληαη κε ηελ ίδηα κέζνδν θαη έρνπλ ηελ ίδηα σθέιηκε δσή, κπνξνχλ λα
νκαδνπνηεζνχλ ζε κία θαηεγνξία θαη λα εμεηάδνληαη σο πξνο ηηο απνζβέζεηο ηνπο φια καδί.
12. Σα γήπεδα/ νηθφπεδα θαη ηα θηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζε απηά εμεηάδνληαη ρσξηζηά σο πξνο
ηηο απνζβέζεηο ηνπο, παξ’ φιν πνπ απνθηνχληαη καδί. Ο θαλφλαο απηφο πξνθχπηεη απφ ην
γεγνλφο φηη ηα γήπεδα, ελ αληηζέζε κε ηα θηήξηα, δελ ζρεκαηίδνπλ απνζβέζεηο θαζψο έρνπλ
απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή. Δπηπιένλ, ε νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή αξλεηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ
αμία ηνπ νηθνπέδνπ, δελ επεξεάδεη επ’ νπδελή ηελ σθέιηκε δσή θαη ηελ πνξεία ησλ
απνζβέζεσλ ηνπ θηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε απηφ.
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13. Ζ δαπάλε ησλ απνζβέζεσλ ζα πξέπεη λα βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε ρξήζεο,
δειαδή ην θέξδνο ή ηε δεκία. Ο θαλφλαο απηφο εμαηξείηαη φηαλ ε δαπάλε απνζβέζεσο ηνπ
ζηνηρείνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο
επηρείξεζεο.
14. Ζ απφζβεζε ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαηαρσξείηαη ζηελ ινγηζηηθή αμία
άιινπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, πιηθνχ ή άπινπ, φηαλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ
ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ απνξξνθνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ άιινπ απηνχ ζηνηρείνπ.

8.4. Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΒΔΔΧΝ33
Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο θαηά πεξίζηαζε κεζφδνπ απνζβέζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε
βάζε ην θαηά πφζν ε κέζνδνο απηή καο νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθξηβέζηεξσλ
απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ ή φρη.
Οη κέζνδνη απνζβέζεσλ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, δειαδή ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο κίαο επηρείξεζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ην Γ.Λ.Π. 16 νξίδεη φηη ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη:


Οη κέζνδνη απφζβεζεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί



Οη σθέιηκεο δσέο



Οη ζπληειεζηέο απνζβέζεσλ



Ζ ινγηζηηθή αμία πξηλ ηηο απνζβέζεηο



Ζ ζσξεπκέλε απφζβεζε

33
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Γηα ηα παξαπάλσ πνζά ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηέο νη ηηκέο ηφζν ζηελ αξρή, φζν θαη ζην
ηέινο ηεο ρξήζεο.
Δπηπιένλ, ην Γ.Λ.Π. 16 επηζεκαίλεη φηη: « ε επηινγή ηεο κεζόδνπ απόζβεζεο θαη ε εθηίκεζε
ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ είλαη ζέκα θξίζεο. Σπλεπώο, ε γλσζηνπνίεζε
ησλ πηνζεηεκέλσλ κεζόδσλ θαη ησλ εθηηκήζεσλ ηεο σθέιηκεο δσήο ή ησλ ζπληειεζηώλ
απνζβέζεσλ, παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πιεξνθνξίεο, πνπ ηνπο
επηηξέπνπλ λα εμεηάδνπλ ηηο πνιηηηθέο πνπ έρεη επηιέμεη ε δηνίθεζε θαη λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο κε
άιιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Γηα παξεκθεξείο ιόγνπο, είλαη απαξαίηεην λα γλσζηνπνηνύληαη:
α) ε δαπάλε απόζβεζεο ηεο ινγηζηηθήο πεξηόδνπ, είηε απηή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα
είηε σο ζηνηρείν ηνπ θόζηνπο ησλ άιισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θαη
β) ηε ζσξεπκέλε απόζβεζε ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ.»
Ζ κέζνδνο απνζβέζεσλ ζα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο
ρξήζεο θαη ε κεηαβνιή ινγηζηηθνπνηείηαη σο κεηαβνιή ζηε ινγηζηηθή εθηίκεζε, βάζε ηνπ
ΓΛΠ 8. Δάλ εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηνλ αλακελφκελν ηξφπν απνθφκηζεο ησλ
κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ, ε κέζνδνο απνζβέζεσλ ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη
πξνθεηκέλνπ λα δείρλεη ηελ κεηαβνιή απηή.

8.5. ΟΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΠΟΒΔΔΧΝ34
χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16, κία επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη
πεξηζζφηεξεο απφ κία κεζφδνπο απνζβέζεσλ γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ θαηέρεη.
Οη κέζνδνη απηέο είλαη νη εμήο ηξεηο:
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8.5.1. Ζ ΣΑΘΔΡΖ ΜΔΘΟΓΟ35
Με ηελ κέζνδν απηή, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ παγίνπ ηα απνηειέζκαηα ζα
επηβαξχλνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο κε ην ίδην ζηαζεξφ πάληα πνζφ.
Παξάδεηγκα: έζησ φηη κία επηρείξεζε αγνξάδεη έλα κεράλεκα αμίαο 300.000 €. Σν κεράλεκα
έρεη νθέιηκε δσή 4 έηε θαη εηήζην ζπληειεζηή απφζβεζεο 20%. Ζ εηήζηα απνζβεζηέα αμία
ηνπ κεραλήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο, βάζε ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ
απνζβέζεσλ:
1νο ηξφπνο:
300.000 / 4 = 75.000 € εηήζηα απφζβεζε
2νο ηξφπνο:
(100 / 4) * 100 = 25% ζπληειεζηήο εηήζηαο απφζβεζεο
300.000 * 25% = 75.000 € εηήζηα απφζβεζε
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8.5.2. Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΦΘΗΝΟΝΣΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ36
Με ηελ ρξήζε ηεο ελ ιφγν κεζφδνπ, θαη εθφζνλ ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ
δελ κεηαβάιιεηαη, ηα απνηειέζκαηα επηβαξχλνληαη εηεζίσο κε έλα θζίλνλ πνζφ απνζβέζεσο
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ.

8.5.3. Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΖ ΜΟΝΑΓΑ37
ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηβάξπλζε ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα εμαξηάηαη
απφ ηελ παξαγσγή κνλάδσλ πξντφληνο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην πάγην ζηνηρείν ηεο
επηρείξεζεο. Δηδάιισο, ηα απνηειέζκαηα επηβαξχλνληαη κε βάζε ηελ αλακελφκελε ρξήζε.
Ζ ινγηζηηθή ζεσξία θαζνξίδεη πνιιέο κεζφδνπο απνζβέζεσλ, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο είλαη
νη παξαθάησ, ρσξηδφκελεο ζε θαηεγνξίε
1) νη Μέζνδνη ζηεξηδόκελεο ζηνλ ρξόλν:
1.1) Ζ κέζνδνο ηνπ ζηαζεξνχ πνζνχ
2) νη Μέζνδνη ηεο Λεηηνπξγηθήο Εσήο ηνπ παγίνπ

36

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,
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επαπμεκέλε.
Global

training,

ΓΛΠ

16«Τιηθά
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αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,
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αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
Global

training,

ΓΛΠ
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Πάγηα

ηνηρεία

Δλεξγεηηθνχ»,
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[online],
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56

2.1) Ζ κέζνδνο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο
2.2) Ζ κέζνδνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο
3) νη Μέζνδνη Φζίλνπζαο Απνζβέζεσο
3.1) Ζ κέζνδνο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αξηζκψλ ησλ εηψλ δσήο ηνπ παγίνπ
3.2) Ζ κέζνδνο ηνπ ζηαζεξνχ πνζνχ επί κεηνχκελεο βάζεσο
3.3) Ζ κέζνδνο ηνπ κεηνχκελνπ πνζνζηνχ απνζβέζεσο επί ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο
3.4) Ζ κέζνδνο ηνπ δηπιάζηνπ πνζνζηνχ επί ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο
4) νη Μέζνδνη ηεο Αύμνπζαο Απνζβέζεσο
4.1)Οη κέζνδνη ηνπ ζχλζεηνπ ηφθνπ
4.2) Οη κέζνδνη ηεο αμίαο ησλ απνζπξφκελσλ θαη αληηθαζηζηάκελσλ παγίσλ
5) ηα Δηδηθά Σπζηήκαηα Απνζβέζεσλ
5.1) Ζ κέζνδνο ησλ απνζεκάησλ
5.2) Σν νκαδηθφ ή ην κηθηφ ζχζηεκα απνζβέζεσλ
6) νη Απνζβέζεηο ησλ Σηνηρείσλ ζε Δμάληιεζε
6.1) Ζ κέζνδνο απνζβέζεσο ησλ θπζηθψλ πεγψλ
Απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο κεζφδνπο απνζβέζεσο, απηέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηα Γ.Λ.Π.
είλαη εθείλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εθηφο απφ ηηο ππ’ αξηζκφλ (4) θαη (5)
θαηεγνξίεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ ζα αθνινπζήζεη πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δχν απηψλ
θαηεγνξηψλ.
Οη ηχπνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ππνινγίδνπκε ην κέγεζνο ησλ απνζβέζεσλ θαη ζηηο ηξεηο
κεζφδνπο είλαη ζηαζεξνί θαη απνηεινχληαη απφ ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο:
C= Κφζηνο Κηήζεσο
D= Απφζβεζε
S= Τπνιεηκκαηηθή Αμία
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n= Δθηηκψκελε σθέιηκε δσή (π.ρ. ζε έηε, θηι)
r= πληειεζηήο απνζβέζεσο (θαηά έηνο, ψξεο ιεηηνπξγίαο, θηι.)
Ώξεο ιεηηνπξγίαο
Μνλάδεο παξαγσγήο
Γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνβνχκε ζε παξαδείγκαηα γηα ηελ πεξαηηέξσ εμήγεζε ησλ
αθφινπζσλ κεζφδσλ απφζβεζεο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, ζα πάξνπκε ελδεηθηηθά
ηηο παξαθάησ ηηκέο γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Έζησ φηη:
C= 2.000.000
S= 200.000
n= 4
Ώξεο Λεηηνπξγίαο= 50.000
Μνλάδεο Παξαγσγήο= 24.000

8.5.3.1. ΟΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖΡΗΕΟΜΔΝΔ ΣΟ ΥΡΟΝΟ38
1) Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΣΑΘΔΡΟΤ ΠΟΟΤ (ή ΣΖ ΣΑΘΔΡΖ ΑΠΟΒΔΔΧ ή
ΣΖ ΔΤΘΔΗΑ)
Με ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν απνζβέζεσλ, δηαηξνχκε ηελ απνζβεζηέα αμία κε ηνλ αξηζκφ
ησλ εηψλ ηεο πξνβιεπφκελεο δσήο ηνπ παγίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ βξίζθνπκε ην εηήζην πνζφ
ηεο απνζβέζεσο, ην νπνίν παξακέλεη ζηαζεξφ γηα φια ηα έηε σθέιηκεο δσήο ηνπ ελζψκαηνπ

38

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,
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Global

training,

ΓΛΠ
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παγίνπ.
Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο απνζβέζεσο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο:
1) ε κείσζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ παγίνπ είλαη ζρεδφλ ζηαζεξή απφ έηνο ζε
έηνο
2) ε κείσζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ παγίνπ νθείιεηαη ζην πέξαο ηνπ ρξφλνπ θαη
φρη ζηελ θζνξά απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ
3) ε ρξήζε ηνπ παγίνπ είλαη ζηαζεξή θάζε ρξφλν
4) νη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη ην πάγην είλαη εηεζίσο ζηαζεξέο
Αθνινπζψληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν απνζβέζεσλ, ην ζηαζεξφ πνζφ ηεο απφζβεζεο
επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο γηα
θάζε έλα απφ ηα έηε σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ. Σν πνζφ απηφ πνζνζηνχηαη είηε επί ηνπ
Κφζηνπο Κηήζεσο, είηε επί ηεο Απνζβεζηέαο Αμίαο.
πκπεξαζκαηηθά, ε απφζβεζε κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:
D= (C - S) / n
Δηδάιισο, γηα λα βξνχκε ηελ πνζνζηηαία απφζβεζε ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ, κε ηνπο εμήο δχν
ηξφπνπο, κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή απνζβέζεσο:
r= Απόζβεζε / Κόζηνο Κηήζεωο

ή

r= Απόζβεζε / Απνζβεζηέα Αμία
Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε ρξήζε ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο είλαη ηα
αθφινπζα:


Λακβάλεη ππφςε ηεο κφλν ηνλ ρξφλν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ην πάγην θαη φρη ηελ

έληαζε ηεο ρξήζεο ηνπ παγίνπ.
Ωζηφζν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν παξάγνληαο έληαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παγίνπ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφηεξνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ, δηφηη πξνθαιεί κεγαιχηεξε θζνξά ζην
πάγην απ’ φηη ν παξάγνληαο ρξφλνο ρξήζεο. Γηφηη νδεγεί ζε ππεξαπφζβεζε ζηα έηε
κεησκέλεο ρξήζεο ηνπ ζηνηρείνπ θαη αληίζηνηρα απφζβεζε ζηα έηε απμεκέλεο ρξήζεο ηνπ.
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Γελ ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ην θφζηνο ησλ

εμφδσλ ζπληήξεζεο ησλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ απμάλεηαη


Γελ αληηπαξαζέηεη ζσζηά ηα έζνδα κε ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ

Ζ κέζνδνο απηή είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε θαηά βάζε ιφγσ ηεο απιφηεηάο ηεο θαη
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλφλα απφ ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία ηεο Διιάδνο.
Παξάδεηγκα: Ζ απόζβεζη ηζνχηαη κε:
D= (C-S)/ n= (2.000.000- 200.000)/ 4= 450.000
Ο ζςνηελεζηήρ απόζβεζηρ ηος Κόζηοςρ Κηήζεωρ είλαη:
450.000 : 2.000.000= 22,5%
Ο ζςνηελεζηήρ απόζβεζηρ ηηρ Αποζβεζηέαρ Αξίαρ είλαη:
450.000 : 1.800.000= 25%
Ο ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΒΔΔΩΝ ΚΑΗ ΟΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΓΓΡΑΦΔ
ΔΣΟ

ΔΣΖΗΑ

ΑΠΟΒΔΘΔΗΑ ΤΝΟΛΗΚΖ

ΑΠΟΒΔΖ ΑΞΗΑ

ΑΝΑΠΟΒΔΣΟ

ΑΠΟΒΔΘΔΗΑ ΤΠΟΛΟΗΠΟ
ΑΞΗΑ

0

-

-

-

2.000.000

1

450.000

450.000

450.000

1550.000

2

450.000

450.000

900.000

1.100.000

3

450.000

450.000

1.350.000

650.000

4

450.000

450.000

1.800.000

200.000
(Τπνιεηκκαηηθή
Αμία Παγίνπ)

ΤΝΟΛΟ 1.800.000

1.800.000

-

-
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8.5.3.2. ΟΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΕΧΖ ΣΟΤ ΠΑΓΗΟΤ39
1) ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΧΡΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Γηα λα βξνχκε ηηο απνζβέζεηο κε ηελ κέζνδν απηή δηαηξνχκε ηελ απνζβεζηέα αμία κε ηνλ
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ σξψλ ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ. Ζ απφζβεζε
πξνζδηνξίδεηαη αλά ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ.
Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κέζνδν ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο είλαη:
r= (C - S ) / Ώξεο Λεηηνπξγίαο
Σεκείσζε: ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη αλά ώξα
Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε σθέιηκε δσή ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη
ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηνηρείνπ. Δπνκέλσο, αλ έλα πάγην
ζεκεηψζεη ηηο δηπιάζηεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ζε κία ρξήζε απφ φηη ζηελ πξνεγνχκελε, βάζε ηεο
κεζφδνπ απηήο ζα έρεη ζεκεηψζεη θαη ηηο δηπιάζηεο απνζβέζεηο.
Κξίλεηαη φηη ε ελ ιφγν κέζνδνο είλαη νξζή θαη ζπζηεκαηηθή θαη καο νδεγεί ζε ινγηθή
αληηπαξάζεζε εζφδσλ θαη εμφδσλ φηαλ ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη ζπλαξηήζεη
ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ πξνηηκάηαη, φηαλ έρνπκε κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1) ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο απφ ηε κία ρξήζε ζηελ
επφκελε
2) ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ

39

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,
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3) είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο κε γλψκνλα
ηηο ηερληθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο
Αληηζέησο, ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο δελ ζπλίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε πάγηα ηα
νπνία ππφθεηληαη ζε ρξνληθή θζνξά θαη θηλδπλεχνπλ απφ νηθνλνκηθή απαμίσζε, θαζψο θαη
θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ πνπ είλαη δχζθνιν ή θαη πξαθηηθά αδχλαην λα ππνινγηζηεί ε σθέιηκε
δσή ηνπο, π.ρ. νηθφπεδα, έπηπια, θηι.
Παξάδεηγκα: έζησ φηη νη ζπλνιηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παγίνπ ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία αλέξρνληαη ζηηο 50.000 θαη ην πάγην ιεηηνχξγεζε ζηελ ρξήζε 10.000 ψξεο.
Ο ζςνηελεζηήρ ωπιαίαρ απόζβεζηρ ηζνχηαη κε:
r= (C-S)/ Ώξεο Λεηηνπξγίαο= (2.000.000- 200.000)/ 50.000= 36 αλά ψξα
Ζ απόζβεζη ηεο 1εο πεξηφδνπ είλαη ίζε κε:
D= r * ψξεο ιεηηνπξγίαο πεξηφδνπ= 36* 10.000= 360.000
Ο ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΒΔΔΩΝ ΚΑΗ ΟΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΓΓΡΑΦΔ
ΔΣΟ

ΧΡΔ

ΔΣΖΗΑ

ΛΔΗΣΟΤΡ-

ΑΠΟΒΔΖ ΘΔΗΑ

ΓΗΑ

ΑΠΟΒΔ-

ΑΞΗΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΝΑΠΟΒΔΑΠΟΒΔΘΔΗΑ
ΑΞΗΑ

ΣΟ
ΤΠΟΛΟΗΠΟ

0

-

-

-

-

2.000.000

1

10.000

10.000*36=

360.000

360.000

1.640.000

504.000

864.000

1.136.000

648.000

1.512.000

488.000

288.000

1.800.000

200.000

360.000
2

14.000

14.000*36=
504.000

3

18.000

18.000*36=
648.000

4

8.000

8.000*36=
288.000

(Τπνιεηκκ.Αμία)
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ΤΝΟΛΟ

50.000

1.800.000

1.800.000

2) Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
Ζ απφζβεζε αλά κνλάδα πξντφληνο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πξνθχπηεη αλ δηαηξέζνπκε
ηελ απνζβεζηέα αμία κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πξντφληνο πνπ πξνβιέπνπκε φηη
ζα παξαρζνχλ απφ ην ελ ιφγν πάγην θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο απηνχ.
Ο ηχπνο πνπ αλαπαξηζηά ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν είλαη ν παξαθάησ:
r= (C-S) / Μνλάδεο Παξαγωγήο
Σεκείσζε: ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη αλά κνλάδα
Ζ απφζβεζε ηεο πεξηφδνπ πξνθχπηεη σο εμήο:
D= r * (ν αξηζκόο ηωλ κνλάδωλ πνπ παξήρζεζαλ ζηελ πεξίνδν απηή)
Πξνηηκάκε ηελ κέζνδν απηή ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ζε κνλάδεο
παξαγσγήο κπνξεί λα ππνινγηζηεί εχθνια, ε παξαγφκελε πνζφηεηα κπνξεί λα ππνινγηζηεί
κε αθξίβεηα θαη ηέινο δελ ζπλαληάηαη θίλδπλνο νηθνλνκηθήο απαμίσζεο ηνπ ελζψκαηνπ
παγίνπ.
Αλάκεζα ζηελ κέζνδν απηή θαη ζηελ κέζνδν ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο, είλαη πξνηηκφηεξν λα
επηιέγεηαη ε κέζνδνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, θαζψο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ρξεζηκνπνηνχληαη πην απνηειεζκαηηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο.
Παξάδεηγκα: ε απόζβεζη ανά μονάδα πποϊόνηορ ηζνχηαη κε:
r= (C-S)/ Μνλάδεο Παξαγσγήο= (2.000.000- 200.000)/ 24.000= 75 αλά κνλάδα
Ζ απόζβεζη ηεο 1εο πεξηφδνπ ηζνχηαη κε:
D= r* αξηζκφο κνλάδσλ παξαγσγήο πεξηφδνπ= 75* 6.000= 450.000
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Ο ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΒΔΔΩΝ ΚΑΗ ΟΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΓΓΡΑΦΔ
ΔΣΟ

ΜΟΝΑΓΔ

ΔΣΖΗΑ

ΑΠΟΒΔ-

ΤΝΟΛΗΚΖ

ΑΝΑΠΟΒΔ-



ΑΠΟΒΔΖ

ΘΔΗΑ

ΑΠΟΒΔ-

ΣΟ

ΑΞΗΑ

ΘΔΗΑ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ

ΠΑΡΑΓΧ

ΑΞΗΑ

-ΓΖ
0

-

-

-

-

2.000.000

1

6.000

6.000*75=

450.000

450.000

1.550.000

600.000

1.050.000

950.000

750.000

1.800.000

200.000

450.000
2

8.000

8.000*75=
600.000

3

10.000

10.000*75=

(Τπνιεηκκα-

750.000

ηηθή αμία)
ΤΝΟΛΟ

24.000

1.800.000

1.800.000

8.5.3.3. ΟΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ ΦΘΗΝΟΤΑ ΑΠΟΒΔΔΧ40
ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχλ, ην θνηλφ ζηνηρείν είλαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο
δσήο ηνπ παγίνπ, ε απνζβεζηέα αμία θαηαλέκεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη απνζβέζεηο λα
κεηψλνληαη πξννδεπηηθά.
Οη κέζνδνη θζίλνπζαο απνζβέζεσο βαζίδνληαη ζηελ ινγηθά φηη ε απφδνζε ησλ πάγησλ
ζηνηρείσλ είλαη θαιχηεξε ζηελ αξρή ηεο απφθηεζεο ελφο θαηλνχξηνπ παγίνπ, ελψ κεηψλεηαη
40

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
Global

training,

ΓΛΠ

16«Τιηθά

Πάγηα

ηνηρεία

Δλεξγεηηθνχ»,

Global

training,

[online],

δηαζέζηκν:

www.intercol.edu/media/GLOBAL/.../TOMOS%20A/DLP16.pdf
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ζηαδηαθά φζν πεξλάεη ν θαηξφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη ε ηζνζθέιηζε ησλ
εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ παγίνπ θαη ησλ εμφδσλ απφ ηηο απνζβέζεηο
ηνπ. Δπηπιένλ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αξρίδνπλ λα απμάλνληαη ηα έμνδα ζπληεξήζεσο,
γεγνλφο πνπ καο νδεγεί θαη απηφ ζε κεηνχκελεο απνζβέζεηο, νχησο ψζηε λα ε επηβάξπλζε
απφ ηηο απνζβέζεηο λα θπκαίλεηαη ζηα ίδηα πιαίζηα κε ηελ επηβάξπλζε απφ ηα έμνδα
ζπληήξεζεο.
1) ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΑΘΡΟΗΜΑΣΟ ΣΧΝ ΑΡΗΘΜΧΝ ΣΧΝ ΔΣΧΝ ΕΧΖ ΣΟΤ
ΠΑΓΗΟΤ
Με ηελ παξαθάησ κέζνδν, αξρηθά πξνζζέηνπκε ηνπο ηαθηηθνχο αξηζκνχο πνπ εθθξάδνπλ
θάζε έηνο σθέιηκεο δσήο ηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεσο. Γηα παξάδεηγκα, λα ε σθέιηκε
δσή ελφο παγίνπ είλαη 3 έηε, ην απνηέιεζκα ηεο πξφζζεζεο ζα είλαη 1+2+3= 6.
Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα βξεζεί θαη θάλνληαο ρξήζε ηνπ ηχπνπ:
S= n* [(n+1) / 2], φπνπ S:Sum (άζξνηζκα)
Οη εηήζηεο απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη φιεο απφ έλα θιάζκα, ην νπνίν εκθαλίδεη ζηνλ
παξαλνκαζηή ην παξαπάλσ άζξνηζκα ησλ ηαθηηθψλ αξηζκψλ ησλ εηψλ δσήο ηνπ παγίνπ θαη
ζηνλ αξηζκεηή ην εθάζηνηε έηνο σθέιηκεο δσήο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ζηνηρείν. Δπνκέλσο,
ν αξηζκφο ησλ θιαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ηζνχηαη κε ησλ αξηζκφ ησλ εηψλ δσήο ηεο
αθηλεηνπνηήζεσο.
Σα θιάζκαηα ιακβάλνληαη κε αξηζκεηή αληίζηξνθν απφ ην έηνο δσήο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην
ζηνηρείν, δειαδή απφ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκεηή βαίλνπκε πξνο ηνλ κηθξφηεξν.
Με άιια ιφγηα ην θιάζκα γηα ην 1ν έηνο δσήο ελφο παγίνπ κε ηξία ρξφληα σθέιηκε δσή ζα
είλαη 3/6, γηα ην 2ν έηνο ζα είλαη 2/6 θαη ηέινο γηα ην 3ν έηνο ζα είλαη 1/6.
Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δηθαηνινγείηαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη αλ ηα θιάζκαηα είραλ
ιεθζεί κε ηελ θαλνληθή ηνπο θνξά ζα πξνέθππηε κία απμαλφκελε εηήζηα απφζβεζε θαη φρη
θζίλνπζα πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν.
Παξάδεηγκα: έζησ φηη ηα έηε δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ καο είλαη n= 4, άξα ην ζχλνιν ησλ
εηψλ δσήο είλαη S=1+2+3+4=10.
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Ο ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΒΔΔΩΝ ΚΑΗ ΟΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΓΓΡΑΦΔ
ΔΣΟ

ΔΣΖΗΑ

ΑΠΟΒΔΘΔΗ- ΤΝΟΛΗΚΖ

ΑΠΟΒΔΖ

Α ΑΞΗΑ

0

-

-

1

4/10*1.800.000= 720.000

ΑΝΑΠΟΒΔ-

ΑΠΟΒΔΘΔΗ- ΣΟ
Α ΑΞΗΑ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ

-

2.000.000

720.000

1.280.000

1.260.000

740.000

1.620.000

380.000

1.800.000

200.000

720.000
2

3/10*1.800.000= 540.000
540.000

3

2/10*1.800.000= 360.000
360.000

4

1/10*1.800.000= 180.000

(Τπνιεηκκαηηθή

180.000

αμία)
ΤΝΟΛΟ

1.800.000

1.800.000

2) ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΣΑΘΔΡΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΔΠΗ ΜΔΗΟΤΜΔΝΖ ΒΑΔΧ
Βάζε ηεο κεζφδνπ ηνπ ζηαζεξνχ πνζνζηνχ επί ηεο κεηνχκελεο βάζεσο, νη απνζβέζεηο
ππνινγίδνληαη επί ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ παγίνπ βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ. Σν
πνζνζηφ απηφ πξνθχπηεη αλ εθαξκφζνπκε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί:

r= 1-

n

S
C

Σεκείσζε: Τν απνηέιεζκα ηεο πξάμεο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο πνζνζηό ή σο δεθαδηθόο
αξηζκόο κηθξόηεξνο ηεο κνλάδαο.
Γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ κέζνδν απηή, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη κία ζεκαληηθή
παξάκεηξνο. Θα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζεκαληηθή ππνιεηκκαηηθή αμία γηα ην ελζψκαην
ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο.
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3) ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΜΔΗΟΤΜΔΝΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΑΠΟΒΔΔΧ ΔΠΗ ΣΖ
ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ
Ζ ελ ιφγν κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην πάγην ζηνηρείν πνπ απνζβέλεηαη καο
παξέρεη θάζε έηνο ππεξεζίεο ηελ ίδηα πάληνηε αμία. Ωο ζπλέπεηα απηνχ, ε παξνχζα αμία ηνπ
ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ κηθξαίλεη φζν πεξλάεη ν θαηξφο ρξήζεο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα
κηθξαίλνπλ θαη νη απνζβέζεηο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
4) ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΓΗΠΛΑΗΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΔΠΗ ΣΖ ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ
ΑΞΗΑ
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ δηπιάζηνπ πνζνζηνχ επί ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο,
πνιιαπιαζηάδνπκε θάζε θνξά ηηο απνζβέζεηο κε ην αλαπφζβεζην πνζφ πνπ έρεη απνκείλεη
ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη κε πνζνζηφ πνιιαπιάζην ηνπ πνζνζηνχ ηεο κεζφδνπ ηνπ
ζηαζεξνχ πνζνχ.
Ζ παξαπάλσ κέζνδνο βξίζθεη εθαξκνγή θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α., θαζψο ε θνξνινγηθή ηνπο
λνκνζεζία επηβάιιεη ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ λα κελ μεπεξλάεη ζε αξηζκφ ην δηπιάζην πνζφ
πνπ πξνθχπηεη βάζε ηεο κεζφδνπ ηνπ ζηαζεξνχ πνζνχ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε
ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ απνζβέζηκνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ.
Παξάδεηγκα: κε βάζε ην παξάδεηγκα ηεο κεζφδνπ ηνπ ζηαζεξνχ πνζνχ, ην πνζνζηφ
απνζβέζεσο ζα είλαη κε ηελ κέζνδν απηή 45%.
Ο ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΒΔΔΩΝ ΚΑΗ ΟΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΓΓΡΑΦΔ
ΔΣΟ

ΔΣΖΗΟ ΔΣΖΗΑ

ΑΠΟΒΔΘΔΗ- ΤΝΟΛΗΚΖ

ΠΟΟ-

Α ΑΞΗΑ

ΑΠΟΒΔΖ

ΣΟ
0
1

45%

-

1.800.000*45% 810.000

ΑΝΑΠΟΒΔ-

ΑΠΟΒΔΘΔΗ- ΣΟ
Α ΑΞΗΑ

ΤΠΟΛΟΗΠΟ

-

2.000.000

810.000

1.190.000

1.345.500

654.500

1.640.025

359.975

=810.000
2

45%

1.190.000*45% 535.500
=535.500

3

45%

654.500*45%

294.525
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=294.525
4

45%

359.975*45%

159.975

1.800.000

200.000
(Τπνιεηκκαηηθή

=159.975

αμία)
ΤΝΟΛΟ

1.800.000

1.800.000

8.5.3.4. ΑΠΟΒΔΖ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΚΔΗΝΣΑΗ
Δ ΔΞΑΝΣΛΖΖ41
Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ηα νξπρεία, ηα κεηαιιεία, ηα ιαηνκεία, θηι, παξνπζηάδνπλ κία
πνιχ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο ππφινηπεο εθηάζεηο γεο. Έρνπλ πεξηνξηζκέλε
δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο, κε απνηέιεζκα ην θφζηνο θηήζεο ηνπο λα απνζβέλεηαη
ζπζηεκαηηθά.
Ζ απφζβεζε ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ ππφθεηληαη ζε εμάληιεζε
ππνινγίδεηαη κε ηελ κέζνδν ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο. Γειαδή, ην θφζηνο αλά κνλάδα
πξντφληνο, ή κε άιια ιφγηα ν ζπληειεζηήο απνζβέζεσο αλά κνλάδα πξντφληνο, ππνινγίδεηαη
απφ ηνλ ηχπν:
Αξρηθό Κόζηνο- Τπνιεηκκαηηθή Αμία
πληει. απνζβέζεωο αλά κνλ. πξνϊόληνο= ------------------------------------------------------Δθηηκώκελε παξαγωγή ζε κνλ. πξνϊόληνο
ηελ ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνπκε απηφ ηνλ ζπληειεζηή κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ
πξντφληνο πνπ έρνπλ παξαρζεί ζηελ νηθνλνκηθή ρξήζε θαη πξνθχπηεη ε απφζβεζε γηα ηελ
41

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,

Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Α’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη
επαπμεκέλε.
Global

training,

ΓΛΠ

16«Τιηθά

Πάγηα

ηνηρεία

Δλεξγεηηθνχ»,

Global

training,

[online],

δηαζέζηκν:

www.intercol.edu/media/GLOBAL/.../TOMOS%20A/DLP16.pdf
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ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.
Καηά ηα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ν ζπληειεζηήο απνζβέζεσο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη
λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ απαίηεζε απηή πξνθχπηεη θπξίσο
φηαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ησλ παγίσλ πξνο εμάληιεζε παξαηεξείηαη ζεκαληηθή
δηαθνξά ζηα απνζέκαηα πνπ αξρηθά πξνβιέθζεθαλ. Όηαλ ζπκβεί θάηη ηέηνην, ππνινγίδνπκε
λέν ζπληειεζηή απνζβέζεσλ. Σνλ λέν ζπληειεζηή βξίζθνπκε κε δηαίξεζε ηνπ αλαπφζβεζηνπ
θφζηνπο, απμεκέλνπ κε ην θφζηνο ησλ έξγσλ αμηνπνηήζεσλ φηαλ ππάξρεη, πξνο ην
εθηηκψκελν απνκέλνλ απφζεκα.
Αλαπόζβεζην Κόζηνο (+ Κόζηνο Έξγωλ Αμηνπνηήζεωο)
Νένο πληειεζηήο Απνζβέζεωο= --------------------------------------------------------------------Δθηηκώκελν Απνκέλνλ Απόζεκα
εκείσζε: Ζ παξαπάλσ ελέξγεηα δελ πξαγκαηνπνηείηαη γηα απνζβέζεηο πνπ έρνπλ ήδε
θαηαινγηζηεί.
Δθηφο φκσο απφ ηηο εθηάζεηο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν εμεηάδνληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο
νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ εμνξχμεσο. ηελ πεξίπησζε
πνπ νη ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ιεηηνπξγηθή δσή πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ
επεμεξγαζία κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ απφ ηηο εθείλεο πνπ εμνξίζνπκε απφ ην πάγην, ηφηε ε
απφζβεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο πνζφηεηεο εμνξίζεσο θαη φρη κε
βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ε ιεηηνπξγηθή δσή ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ωο εθ ηνχηνπ, ε εηήζηα απφζβεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ
ηχπν:
Απνζβεζηέα Αμία *

Μνλάδεο πνπ εμνξύρζεθαλ αλά έηνο
-------------------------------------------------------------πλνιηθέο εθηηκώκελεο κνλάδεο απνζέκαηνο

Αλ ηψξα ε ιεηηνπξγηθή δσή ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ
πξνίφληνο πνπ εμνξίζεηαη απφ ηηο γεσινγηθέο εθηάζεηο πξνο εμάληιεζε, ηφηε ε απφζβεζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη βάζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.
Όζσλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, νη νπνίεο ζα
πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κε ηελ εμάληιεζε ησλ πφξσλ απηψλ, κνηξάδνπλ
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κέξηζκα πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηα ζπζσξεπκέλα θέξδε φζν θαη ηηο ζπζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο.

8.6. Ζ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΑΠΟΒΔΖ
8.6.1. ΔΠΑΝΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΧΦΔΛΗΜΖ ΕΧΖ42
Πνιιέο θνξέο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο θαη ηεο ρξήζεο κίαο ελζψκαηεο αθηλεηνπνίεζεο,
κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ε κέζνδνο απνζβέζεψο ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε πνπ ην
έρεη ζηελ θαηνρή ηεο δελ είλαη ε αξκφδνπζα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. Σν ζπκπέξαζκα
απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο πνξείαο ηεο σθέιηκεο δσήο.
Δλδέρεηαη νξηζκέλεο θνξέο ε σθέιηκε δσή ελφο παγίνπ λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηήλ πνπ
έρεη πξνβιεθζεί ή ην πάγην λα ππνζηεί δηάθνξεο θζνξέο. Δπίζεο, νη σθέιεηεο πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ ρξήζε ηνπ λα κελ είλαη νη αλακελφκελεο. Αθφκε, σο απφξξνηα ησλ ηερλνινγηθψλ
αιιαγψλ, ην πάγην ελδέρεηαη λα θαηαζηεί ηερλνινγηθά μεπεξαζκέλν. Γηα φινπο απηνχο ηνπο
ιφγνπο επηβάιιεηαη κία επαλεμέηαζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πάγηνπ
πιηθνχ ζηνηρείνπ. Δλψ παξάιιεια θαη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο επαλαπξνζαξκφδεηαη γηα
ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο κειινληηθέο ρξήζεηο.
ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ελψ αλαπξνζαξκφδεηαη ε
δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο, δελ είλαη αλαγθαία ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ
απφζβεζεο. Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη νη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο ζηηο νπνίεο
ππνβάιιεηαη ην ελζψκαην πάγην ζηνηρείν. Οη δηαδηθαζίεο απηέο έρνπλ ζθνπφ λα επηκεθχλνπλ
ηελ σθέιηκε δσή ηνπ ή λα απμήζνπλ ηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία. Παξ’ φια απηά, κία ηέηνηα
ελέξγεηα δελ καο αλαγθάδεη λα πξνβνχκε ζε επαλεμέηαζε ηνπ ξπζκνχ ησλ απνζβέζεσλ.

42
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Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ην Γ.Λ.Π. 16 πξνβιέπεη φηη ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο
ρξήζεο πξέπεη λα γίλεηαη επαλεμέηαζε ηεο σθέιηκεο δσήο, αιιά θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο
αμία, θάζε πάγηνπ ζηνηρείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο επηρείξεζεο. Δάλ ηα
απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ δηαθέξνπλ απφ ηα αλακελφκελα, ηφηε ε δαπάλε απφζβεζεο
ζα αλαπξνζαξκφδεηαη γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο κειινληηθέο ρξήζεο, φπσο νξίδεη ην Γ.Λ.Π. 8.

8.6.2. ΔΠΔΝΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΧΦΔΛΔΗΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΑΓΗΟΤ43
Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ απνζβέζεσλ γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ ησλ αλακελφκελσλ
σθειεηψλ πνπ πξνζδνθά λα απνθνκίζεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα απφ ηελ ρξήζε ηνπ ελζψκαηνπ
παγίνπ. Ζ κέζνδνο πνπ έρεη επηιεγεί εθαξκφδεηαη νκνηφκνξθα απφ ηελ κία ρξήζε ζηελ
επφκελε, εθηφο θαη αλ πξνθχςεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ ξπζκφ ησλ σθειεηψλ.
Σν Γ.Λ.Π. 16 πξνβιέπεη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φηη γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ
δεηεκάησλ ζα πξέπεη ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο λα επαλεμεηάδεηαη ε κέζνδνο
απφζβεζεο ησλ παγίσλ, πξνθεηκέλνπ ε κέζνδνο απνζβέζεσλ λα παξέρεη

ηηο κέγηζηεο

σθέιεηεο γηα ηελ επηρείξεζε.
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ΑΚΡΗΒΔΣΔΡΑ

8.6.3.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΣΗ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ

ΚΑΣΑΣΑΔΗ44
Τπάξρνπλ θνξέο πνπ κπνξεί λα κελ ζπκβαίλεη ηίπνηα απφ φζν αλαθέξακε παξαπάλσ,
σζηφζν λα είλαη απαξαίηεηε ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ κε ηελ νπνία απνζβέλνληαη ηα πάγηα
πιηθά ζηνηρεία κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ αηηία γηα ηελ πξσηνβνπιία απηή ελδέρεηαη λα
είλαη ε αλάδεημε αθξηβέζηεξσλ απνηειεζκάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
επηρείξεζεο ζηελ ρξήζε, κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ην Γ.Λ.Π. 8.

8.7. ΟΗ ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ Χ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ45
χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16, ε δαπάλε ησλ απνζβέζεσλ επηβαξχλεη ζε θάζε ρξήζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ, φκσο, ηα νηθνλνκηθά νθέιε ελφο παγίνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή άιισλ ζηνηρείσλ, ηφηε ε δαπάλε απνζβέζεσο ηνπ
πξψηνπ παγίνπ απνηειεί κέξνο ηνπ θφζηνπο ησλ άιισλ παγίσλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε.
Δπνκέλσο, ε δαπάλε απνζβέζεσο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ παγίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ
αμία ησλ παγίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζία.

44
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8.8. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ «ΜΖ ΑΠΟΒΔΖ»46
Πνιιέο επηρεηξήζεηο, θαη θπξίσο κεγάιεο πνιπεζληθέο, δελ θαηαρσξνχλ απνζβέζεηο γηα
νξηζκέλα θηήξηά ηνπο, φπσο είλαη ηα θαηαζηήκαηα, ηα γξαθεία θαη ηα μελνδνρεία. Οη
εηαηξείεο απηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ελφο

«πνιπέμνδνπ θαη

πξνγξακκαηηζκέλνπ ζρεδίνπ επηδηνξζψζεσλ θαη ζπληήξεζεο» νη ζπγθεθξηκέλεο ελζψκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο:
α) έρνπλ πνιχ πςειή ππνιεηκκαηηθή αμία, πνπ πιεζηάδεη ην χςνο ηνπ θφζηνπο ηνπο
β) έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή.
Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ιφγσλ, ην πνζφ ηεο απφζβεζεο είλαη αζήκαλην.
Ζ πεξίπησζε απηή έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηνο νξθσηνχο ειεγθηέο, θαζψο ε
ρξήζε απηή ησλ Γ.Λ.Π. ελάληηα ζηνπο βαζηθνχο ηνπο θαλφλεο, νδεγεί ηνπο ειεγθηέο ζηελ
έθδνζε έθζεζεο κε επηθχιαμε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην 2003 κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Λ.Π.
16 θαζσξίζηεθε απφ ην .Γ.Λ.Π. φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ,
ε νπνία ζα αλαζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, απμεζεί θαη γίλεη
ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή ηνπ αμία, ην πνζφ ηεο απφζβεζεο είλαη κεδέλ κέρξηο
φηνπ ε ππνιεηκκαηηθή αμία κειινληηθά κεησζεί ζε πνζφ κηθξφηεξν ηεο ινγηζηηθήο αμίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9ν: Ζ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
9.1.

ΣΟ

ΒΗΒΛΗΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΧΝ

ΣΧΝ

ΠΑΓΗΧΝ

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΧΝ47
Βάζε ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 4 θαη 5 ηνπ Κ.Β.., γηα φιεο ηηο απνγξαθέο πξηλ ηελ 31.12.2002
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
«4. Γηα θάζε πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ ηνπιάρηζηνλ:
α) ε αμία θηήζεο ή ην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπ, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο επεθηάζεσλ
ή πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ, β) νη απνζβέζεηο ηνπ, θαη γ) ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ.
Όηαλ ν επηηεδεπκαηίαο ηεξεί ζεσξεκέλα βηβιία - κεηξψα πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
θαη απνζβέζεσλ κπνξεί λα θαηαρσξεί ζηελ απνγξαθή ηελ πην πάλσ αλάιπζε, θαηά νκνεηδείο
θαηεγνξίεο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
ε πεξίπησζε νινζρεξήο απφζβεζεο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δηαηεξείηαη ζηελ
απνγξαθή αλαπφζβεζηε αμία ελφο ιεπηνχ ηνπ επξψ, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία.
5. Καη’ εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, γηα ηα έπηπια θαη ζθεχε
κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ, θαηά ζπληειεζηή απνζβέζεσλ, ην ζπλνιηθφ
πνζφ ηεο αμίαο θηήζεο ηνπο, νη απνζβέζεηο θαη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο.»
Γηα φιεο ηηο απνγξαθέο απφ 1.1.2003 θαη κέρξη θαη ζήκεξα, βάζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 4 ηνπ
λ.3052/2002 ηζρχνπλ ηα εμήο:
«4. Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ, θαηά νκνεηδείο
θαηεγνξίεο, ηνπιάρηζηνλ κε ηα εμήο ζηνηρεία: α) αμία θηήζεο ή θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο,
πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο επεθηάζεσλ ή πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ, β) απνζβέζεηο, θαη
γ) αλαπφζβεζηε αμία.
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ε πεξίπησζε νινζρεξνχο απφζβεζεο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δηαηεξείηαη ζην
κεηξψν πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαπφζβεζηε αμία ελφο ιεπηνχ ηνπ επξψ, φηαλ ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία.
5. Καη’ εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, γηα ηα έπηπια θαη ζθεχε
κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ, θαηά ζπληειεζηή απνζβέζεσλ, ην ζπλνιηθφ
πνζφ ηεο αμίαο θηήζεο ηνπο, νη απνζβέζεηο θαη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο.»
Δμάιινπ, φπσο νξίδεη θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε θαηαρψξεζε ζην κεηξψν παγίσλ
ησλ πξνθαηαζθεπαδφκελσλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε
ην ζπλνιηθφ πνζφ θφζηνπο θάζε είδνπο παγίσλ, ελψ δελ είλαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε ηνπ
θφζηνπο απηνχ.
Με βάζε ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε, φινη νη επηηεδεπκαηίεο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, κεηά
ηελ θαζνιηθή ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο αζεψξεηνπ κεηξψνπ παγίσλ απφ 1.1.2003,
θαηαρσξνχλ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνπο ζηνηρεία ζε θαηεγνξίεο, θαηεγνξηνπνηψληαο ηα
θπξίσο κε βάζε ηα παξαθάησ θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά:
α) ηελ αμία θηήζεο ή ην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο, πξνζαπμεκέλε κε ηηο δαπάλεο επεθηάζεσο,
πξνζζεθψλ ή βειηηψζεσλ
β) ηηο απνζβέζεηο ηνπο
γ) ηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπο.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο απνγξαθέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
31.12.2002, αζρέησο αλ ην ηεξνχκελν κεηξψν παγίσλ ήηαλ ζεσξεκέλν ή αζεψξεην.
Ζ ελεκέξσζε ηφζν ηνπ Μεηξψνπ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, φζν θαη ηνπ
Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηελ
πξνζεζκία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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9.2. ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ48
Πξνθεηκέλνπ κία επηρείξεζε λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θαη λα κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη, λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία
ηεο αμίαο θηήζεο ηνπο θαη ηηο απνζβέζεηο ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ γεληθφηεξε χπαξμή ηνπο,
είλαη ππνρξεσκέλε λα ηεξεί ην ιεγφκελν Μεηξψν Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. ην
κεηξψν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ηειεπηαία αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πάγησλ
ζηνηρείσλ, δειαδή ε αλάιπζή ηνπο ζε ηξηηνβάζκηνπο ή ηεηαξηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο.
Ο ηξφπνο ηήξεζεο ηνπ κεηξψνπ είλαη ζηελ δηθαηνδνζία θαη ηελ θξίζε ηεο εθάζηνηε
επηρεηξήζεσο. Ωζηφζν, είλαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρνληαη
ζηνλ κεηξψν. Σα ζηνηρεία απηά είλαη:


Σα ζηνηρεία πνπ εμαηνκηθεχνπλ ην πάγην (νλνκαηνινγία, δηαθξηηηθά ζηνηρεία,θ.ά.)



Σα ζηνηρεία ηεο ινγηζηηθήο ηνπ εληάμεσο (ηίηινη, θσδηθνί, θηι)



Ζ αξρηθή αμία θηήζεσο θαη νη κεηαβνιέο ηεο (πξνζζήθεο, βειηηψζεηο, κεηψζεηο),
θαζψο θαη ε αηηηνινγία θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θηήζεσο.



Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο.



Ζ εκεξνκελία αξρήο ηεο ρξήζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπσο θαη ε εκεξνκελία αξρήο
ηεο αδξαλνπνίεζήο ηνπ.



Ζ ηπρφλ θηήζε ηνπ κε επεξγεηηθή θνξνινγηθή δηάηαμε.



Ο θσδηθφο αξηζκφο ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο ηνπ ινγαξηαζκνχ απνζβέζεσλ.



Οη ινγηζκέλεο απνζβέζεηο, ηα ζηνηρεία ηεο ινγηζηηθήο ηνπο εγγξαθήο θαη νη
αληηινγηζκέλεο απνζβέζεηο.



48

Σα ζηνηρεία θαη ε αηηία ηεξκαηηζκνχ ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δσήο.
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Σα ζηνηρεία ηεο Δχινγεο Αμίαο ηνπο
 Αλαπξνζαξκνζκέλε αμία
 Απνκεησκέλε αμία
 Τπνιεηκκαηηθή αμία
 Ωθέιηκε δσή
 πληειεζηήο απφζβεζεο
 Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (δαπάλε)
 Απνζβεζκέλε αμία
 Αλαπφζβεζηε αμία


Σα ζηνηρεία ηνπ Απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο
 Γηαθνξά επαλεθηίκεζεο
 Εεκίεο απνκείσζεο (θαηαρσξεκέλεο ζηε ρξέσζε ηεο «Γηαθνξάο
επαλεθηίκεζεο)
 Πξαγκαηνπνηεκέλε

«Γηαθνξά

επαλεθηίκεζεο»

(κεηαθεξφκελε

απεπζείαο ζηα «Απνηειέζκαηα εηο λέν»
 Τπφινηπν «Γηαθνξάο επαλεθηίκεζεο»
Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρείξεζεο, δίλαηαη ε δπλαηφηεηα ηεο νκαδνπνηήζεσο ησλ
ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε νκνεηδή πάγηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φηαλ θξίλεηαη
απαξαίηεην, ην θάζε πάγην ζα κπνξεί εμαηνκηθεχεηαη.
Ζ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Παγίσλ (ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηκέλα)

μεθίλεζε λα είλαη

ππνρξεσηηθή απφ ηελ 1.1.2003 θαη έπεηηα θαη ηεξείηαη ζε αζεψξεην βηβιίν, ζε θαξηέιεο ή ζε
κεραλνγξαθηκέλεο θαηαζηάζεηο. Αληηζέησο, κέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν φια ηα κεηξψα πνπ
ηεξνχζαλ νη επηρεηξήζεηο φθεηιαλ λα είλαη ζεσξεκέλα. Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε
ζπκπεξηέιαβε θαη ηα κεηξψα πνπ έιεγαλ ζηηο 31.12.2002, αθνχ ε πξνζεζκία ε πξνζεζκία
ελεκέξσζεο θαη ζεψξεζήο ηνπ έιεγε ηελ 1.1.2003.
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Ζ εμαίξεζε ζηνλ παξαπάλσ θαλφλα εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην Μεηξψν Παγίσλ
κίαο επηρείξεζεο είλαη ζπλελσκέλν κε άιια ζεσξεκέλα βηβιία απηήο. Σν Μεηξψν
Παγίσλζηελ πεξίπησζε απηή εμαθνινπζεί λα ηεξείηαη ζεσξεκελν θαη φρη αζεψξεην.

Ζ θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν Παγίσλ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ
θπξηφηεηα ηξίησλ δελ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε, βάζε ηεο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγίνπ
Οηθνλνκηθψλ Δγγ. 1087193/740/2.12.2004.
ρεηηθά κε ηηο θαξηέιεο, ζηελ κία πιεπξά ηνπο παξαθνινπζείηαη ην θφζηνο θηήζεσο θαη νη
κηαβνιέο ηνπ παγίνπ θαη ζηελ άιιε πιεπξά νη θαη’ είδνο απνζβέζεηο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ
πξψηε κεραλνγξαθηκέλε ηήξεζε επηηξέπεηαη λα θαηαρσξεζνχλ ζπγθεληξσηηθά γηα ην θάζε
πάγην ε αμία θηήζεηο θαη νη απνζβέζεηο ζσξεπηηθά, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ρεηξφγξαθν
κεηξψν παγίσλ.

9.3. ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ
ΣΟΗΥΔΗΧΝ49
Σν άξζξν 7 παξ.7 ηνπ Κ.Β.. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 Πξ. 1 ηνπ λ. 3301/2004,
θάλεη ιφγν γηα ην Φνξνινγηθφ Μεηξψν ησλ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, ην νπνίν
επηβάιιεη ζε φιεο εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. ζηηο νηθνλνκηθέο
ηνπο θαηαζηάζεηο λα ην εθαξκφδνπλ. Σν κεηξψν απηφ κπνξεί λα είλαη ελζσκαηνκέλν ζην
Μεηξψν Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ.
Σν Φνξνινγηθφ Μεηξψν ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ
απαξαίηεησλ θαηαρσξήζεσλ ζηνλ Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο Βάζεο
θαη ζηνλ Πίλαθα Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ, ζην βαζκφ πνπ, βάζε ησλ Γ.Λ.Π.,
πξνθχπηνπλ δηαθνξέο θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη δηαθνξέο
απηέο ελδέρεηαη λα πξνθχπηνπλ είηε ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο πξν ησλ απνζβέζεσλ
αμίαο ησλ παγίσλ είηε ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ηνπο απνζβέζεσλ.

49

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Β’, Δ.αθέιιε,
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Ζ εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγίνπ Οηθνλνκηθψλ 1017162/Πνι. 1025/16.02.2005 δηεπθξηλίδεη φηη:
«Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο
ησλ Γ.Λ.Π., ηεξεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Β.. ην
θχξην Μεηξψν Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ
πξνηχπσλ απηψλ. Όκσο πξνθχπηεη ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο
Β΄ηεο λέαο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Β.. φπσο ηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
θνηλνπνηεκέλνπ άξζξνπ, λα ηεξεί θαη ηδηαίηεξν Φνξνινγηθφ Μεηξψν Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ
ηνηρείσλ.
Σν Φνξνινγηθφ Μεηξψν Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ είλαη αζεψξεην, φπσο θαη ην
Μεηξψν Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, θαη ελεκεξψλεηαη κέρξη ην θιείζηκν ηνπ
Ηζνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε΄ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17
ηνπ Κ.Β.., φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ άξζξνπ.
ην κεηξψν απηφ θαηαρσξνχληαη κφλν ηα πάγηα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ ηεο εθαξκνγήο
ησλ Γ.Λ.Π., είηε σο πξνο ηελ αξρηθή ηνπο αμία πξν ησλ απνζβέζεσλ (ηηκή θηήζεο), είηε σο
πξνο ηηο απνζβέζεηο. Γηα θάζε πάγην πνπ δηαθνξνπνηείηαη θαηαρσξείηαη ε θνξνινγηθή ηνπ
αμία, νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο (ζπληειεζηήο θαη αμία απφζβεζεο) θαη ε θνξνινγηθή
αλαπφζβεζηε αμία απηνχ.
Σν λέν απηφ κεηξψν κπνξεί λα κελ ηεξείηαη φηαλ ηα δεδνκέλα ηνπ θαηαρσξνχληαη
δηαθεθξηκέλα ζην (θχξην) Μεηξψν Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα
κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π.».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10ν: ΣΟ ΚΛΔΗΗΜΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ
10.1. ΣΟ ΚΛΔΗΗΜΟ ΣΖ ΥΡΖΖ50
Με ην θιείζηκν θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ε εθάζηνηε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα
πξνβεί ζε νξηζκέλεο ειεγθηηθέο θαη ινγηζηηθέο εξγαζίεο βαζηδφκελεο ζηα ελζψκαηα πάγηα
ζηνηρεία ηεο. Απνηεινχλ κία ζεηξά ππνρξεσηηθψλ ελεξγεηψλ, βάζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ν
απνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ πξνεγήζεθε, αλαθνξηθά κε ηηο ελζψκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδνο.
Οη ειεγθηηθέο θαη ινγηζηηθέο απηέο εξγαζίεο ηέινπο ρξήζεο είλαη νη αθφινπζεο:


Ζ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ Δλζψκαησλ Πάγησλ ηνηρείσλ κε ηηο δηάθνξεο
κεηαβνιέο πνπ ππέζηεη ν θαηάινγνο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, φπσο αγνξέο,
πσιήζεηο, βειηηψζεηο, θαηαζηξνθέο, θ.ά. Σν ρξνληθφ πεξηζψξην δηεθπεξαίσζεο
ηεο ε ιφγσ εξγαζίαο είλαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηνπ Ηζνινγηζκνχ.



Ζ ελεκέξσζε ηνπ Βηβιίνπ Δπελδχζεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. θαη έιεγρνο
γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ αξρψλ πνπ νξίδνπλ φινη νη
αλαπηπμηαθνί λφκνη πνπ ηα αθνξνχλ.



Ζ έξεπλα γηα ηπρφλ θαηαρψξεζε δαπαλψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ.



Ο εληνπηζκφο ησλ παγίσλ πνπ ε επηρείξεζε δελ εθκεηαιιεχεηαη πιένλ, θαζψο
θαη κεηαθνξά ηεο αμίαο θηήζεο θαη ησλ απνζβέζεψλ ηνπο απφ ηνπο
ινγαξηαζκνχο εληφο εθκεηάιιεπζεο ζε απηνχο εθηφο εθκεηάιιεπζεο.



Ζ εθθαζάξηζε φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ αθνξνχλ πάγηα ζηνηρεία ηα νπνία
πσιήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Δπίζεο, πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο θαη θαηαρψξεζε απηνχ ζηνπο
αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ ινγαξηαζκνχ 81.



50

Δάλ πξαγκαηνπνηεζεί πψιεζε αθηλήηνπ ζε ηηκή κηθξφηεξε ηεο αληηθεηκεληθήο
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ηνπ αμίαο, ηφηε ε ρξεκαηηθή δηαθνξά ησλ ηηκψλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε σο
ινγηζηηθή δηαθνξά θαηά ηελ ζχληαμε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.


Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ
εγγξαθψλ ζηε γεληθή ινγηαζηηθή. Δπηπιένλ, θαηαρψξεζε ησλ απνζβέζεσλ ζην
Μεηξψν Πάγησλ ηνηρείσλ θαη δηαπίζησζε φηη ζηα πιήξσο απνζβεζκέλα πάγηα
έρεη αθεζεί ζε θάζε έλα απφ απηά ελαπνκείλνπζα αμία έλα ιεπηφ ηνπ επξψ
(€0,01).



Ζ ζπκθσλία ησλ ζπλνιηθψλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ γεληθήο ινγηζηηθήο
(αμία θηήζεο, απνζβέζεηο, αλαπφζβεζην πνζφ) κε ηα ππφινηπα ησλ ζπλνιηθψλ
αζξνηζκάησλ γηα θάζε πάγην ζηνηρείν ηνπ Μεηξψνπ Πάγησλ ηνηρείσλ.



Ζ θαηαρψξεζε ζην Βηβιίν Απνγξαθψλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ κφλν
κε βάζε ηελ αμία ηνπο ζε νκνεηδείο θαηεγνξίεο πνπ ζα είλαη αληίζηνηρεο ησλ
ινγαξηαζκψλ γεληθήο ινγηζηηθήο ησλ παξαθάησ ζπλνιηθψλ κεγεζψλ: α) αμίαο
θηήζεο ή θφζηνπο θαηαζθεπήο, πξνζαπζμεκέλα κε ηηο δαπάλεο επεθηάζεσο,
πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ, β) απνζβέζεσλ, γ) αλαπφζβεζηεο αμίαο παγίνπ.



Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο επηρεηξήζεσο.



Ζ δηαπίζησζε ηνπ εάλ ππήξρε ή φρη ε πξφβιεςε ππνηίκεζεο ζηνηρείνπ, ηνπ
νπνίνπ ε αμία ππνηηκήζεθε θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα αλαηηκεζεί θαη πάιη.



Ζ θαηαρψξεζε ζην Πξνζάξηεκα φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηεί ν λ.2190/1920
γηα ηα πάγηα.



Ζ εκθάληζε ησλ παγίσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ, φπσο νξίδεη ην ππφδεηγκα ηνπ
Δ.Γ.Λ..



Ζ έξεπλα γηα δηαπίζησζε ηεο ινγηζηηθήο θαηαρψξεζεο ησλ εκπξάγκαησλ βαξψλ
επί ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, φπσο θαη ε εκθάληζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.



Σέινο, ε έξεπλα γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ νθεηιψλ ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.
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10.2. ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ51
Βάζε ησλ φζσλ νξίδεη ην Γ.Λ.Π.1, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη κε ηα
Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, γηα λα είλαη πιήξεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα
παξαθάησ:
1. ηνλ Ηζνινγηζκφ
2. ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο
3. ηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πνπ λα απεηθνλίδεη έλα απφ ηα δχν:


φιεο ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ



ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, πιελ εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο
κε ηνπο θαηφρνπο κεηνρψλ νη νπνίνη δξνπλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ

4. ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ
5. ηηο εκεηψζεηο κε ηελ πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο
θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηα Γ.Λ.Π., ζχκθσλα κε ην
λ.2190/1920 είλαη:
1. νη Αλψλπκεο εηαηξίεο κε κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο εηζεγκέλεο ζην
ρξεκαηηζηήξην
2. νη κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο πνπ ελνπνηνχληαη
Πξναηξεηηθά, ζε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ
λα πξνβνχλ θαη νη αθφινπζνη ηχπνη επηρεηξήζεσλ, βάζε ηνπ λ.2190/1920:
1. Οη κε εηζεγκέλεο θαη νη κε ζπλδεδεκέλεο κε απηέο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ., εθφζσλ:
 ε εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γ.. ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ θαη ε
απφθαζε απηή πάξζεθε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2190/1920.
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 Ζ εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
ζπλερφκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο.
2. Ζ πξναηξεηηθή πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. απφ ηελ κεηξηθή επηρείξεζε πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά ηελ πηνζέηεζε ησλ
Πξνηχπσλ θαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, εληφο θαη
εθηφο ζπλφξσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ αιινδαπή ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π.

10.3. ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΔΝΧΜΑΣΧΝ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΧΝ52
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη
λα πξνεγεζεί ε απνηίκεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο απηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην άξζξν 139
παξ. 2 ηνπ λ.2190/1920 νξίδεη πσο:


Ζ απνηίκεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κίαο επηρείξεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε
βάζε ηα φζα νξίδνπλ ηα Πξφηππα.



Γηα φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνθχπηνπζα αμία είλαη κεγαιπηεξε ηεο
αληηθεηκεληθήο, ζα πξέπεη ε δηαθνξά απηή λα απνδεηθλχεηαη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη
απφ εθηηκεηέο κε αδηακθηζβήηεην θχξνο. Παξάιιεια, νη εθζέζεηο ησλ εθηηκεηψλ
νθείινπλ λα ηίζεληαη ππφςε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ
νξηζηεί γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Με βάζε ην Γ.Λ.Π. 16 ε απνηίκεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο
κνλάδνο γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ζ αμία απηή πξέπεη λα εθηηκάηαη απφ ηνπο
εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνπλ ηα Γ.Λ.Π..
Γηα ηελ απνθπγή δηιεκκάησλ φζσλ αθνξά ην πνηφο θαλφλαο ηζρχεη έλαληη ησλ άιισλ ζε
θάζε πεξίπησζε απνηηκήζεσο, θαζηζηάηαη ζαθέο φηη νη θαλφλεο απνηίκεζεο πνπ πξνβιέπνπλ
ηα Γ.Λ.Π. ππεξηζρχνπλ ησλ θαλφλσλ απνηίκεζεο ηφζν ηνπ λ.2190/1920 φζν θαη ησλ ινηπψλ
πθηζηάκελσλ λφκσλ.

52
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χκθσλα ινηπφλ κε ην άξζξν 139 παξ. 1 ηνπ λ.2190/1920, φζεο επηρεηξήζεηο ζπληάζνπλ
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π.:


Καηέρνπλ ην δηθαίσκα ηεο απνθιίζεσο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Γ.Λ.. θαη ησλ
αληίζηνηρσλ θιαδηθψλ ζρεδίσλ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα
ηελ θξίλεη αλαγθαία γηα ηελ απξφζθνπηε εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ.



Δίλαη ππνρξεσκέλεο λα απνθιίλνπλ, θάζε θνξά πνπ νη πθηζηάκελνη απφ ηνπο λφκνπο
θαλφλεο απνηίκεζεο ησλ επί κέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έξρνληαη αληηκέησπνη
κε ηνπο θαλφλεο απνηίκεζεο πνπ επηβάιινπλ ηα Γ.Λ.Π..



Δλψ εθαξκφδνληαη νη παξαπάλσ απνθιίζεηο, δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
ππνρξεσηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ρεδίνπ Λνγαξηαζκψλ πνπ επηβάιιεη ην Δ.Γ.Λ..,
θαζψο θαη ησλ θιαδηθψλ Λνγηζηηθψλ ρεδίσλ, γηα πξάμεηο δηαθνξεηηθέο απφ ην
πεξηεγρφκελν ησλ ινγαξηαζκψλ.



ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ εηδηθέο αλάγθεο ησλ Γ.Λ.Π., γίλεηαη ρξήζε
θαηλνχξησλ ινγαξηαζκψλ βαζηζκέλσλ ζηελ θξίζε ηεο εθάζηνηε επηρεηξήζεσο.

10.4. Ο ΗΟΛΟΓΗΜΟ53
Ο Ηζνινγηζκφο απνηειεί κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία φια ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεγεηηθνχ, ηνπ
Παζεηηθνχ θαη ηεο Καζαξήο Θέζεο κίαο επηρείξεζεο παξνπζηάδνληαη παξάιιεια ζε κία
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Σν ελεξγεηηθφ ζπλζέηνπλ φια ηα ζηνηρεία εθείλα ζηελ θαηνρή κίαο επηρείξεζεο, ηα νπνία
φληαο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ κία αμία εθθξαζκέλε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Δπηπιένλ,
ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηαθφξσλ
αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Παζεηηθφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο καθξνπξφζεζκεο θαη
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βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κίαο επηρείξεζεο πξνο ηνπο ηξίηνπο κε ηνπο νπνίνπο
ζπλαιιάζεηαη. Οη ππνρξεψζεηο απηέο νθείινπλ λα εμνθιεζνχλ, κε ηελ παξάιιειε ζπζία
θάπνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή εηδάιισο κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ ππνρξεψζεσλ απφ
πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο.
Δπίζεο, ε Καζαξή Θέζε (ή αιιηψο Κεθάιαην) είλαη ζηελ νπζία ην πνζφ πνπ εηζθέξνπλ
αξρηθά νη κέηνρνη ή ηδηνθηήηεο θαη αληηπξνζσπεχεη ην κεξίδην επί ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν θαηέρεη έθαζηνο, αλάινγα κε ην αξρηθφ πνζφ ηεο
ζπλεηζθνξάο ηνπ.
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζπγθαηαιέγνληαη ζην Δλεξγεηηθφ κίαο επηρεηξήζεσο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνία Με Κπθινθνξνχληα ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ. ηελ νκάδα απηή
πεξηιακβάλνληαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη κφληκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε
θπζηθή χπαξμε. Υσξίδνληαη ζηα απνζβέζηκα θαη ζηα κε απνζβέζηκα πάγηα ζηνηρεία,
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.
ηνλ Ηζνινγηζκφ εκθαλίδνληαη αθφκε θαη νξηζκέλνη αληίζεηνη ινγαξηαζκνί, φπσο γηα
παξάδεηγκα ηα απνζβεζζέληα θηήξηα. Οη ινγαξηαζκνί απηνί κεηψλνπλ ην ππφινηπν δηαθφξσλ
ζηνηρείσλ, είηε ηνπ Δλεξγεηηθνχ είηε ηνπ Παζεηηθνχ, πνπ εκθαλίδεη ν Ηζνινγηζκφο.

10.4.1.

ΣΑ

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

ΚΑΗ

ΣΑ

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

ΣΟΤ

ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ
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Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη πνιιά θαη κεγίζηεο ζεκαζίαο,
θαζψο καο παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη δηεπθνιχλνπλ ζηελ ιήςε δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ
απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ κε ηηο ινηπέο
πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο καο
δίλεη ηελ επθαηξία λα πάξνπκε αθφκα θαιχηεξεο απνθάζεηο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο καο
ελέξγεηεο.
Έλα άιιν πιενλέθηεκα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη φηη καο πιεξνθνξνχλ γηα
ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ καο ελδηαθέξεη, γηα
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο θαηά πνζφ θαη θαηεγνξία θαη ηηο ελδερφκελεο
54
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πεγέο θεθαιαίνπ. Μάιηζηα, φζσλ αθνξά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε
καο φηη ν Ηζνινγηζκφο είλαη θαη ε κνλαδηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ καο πιεξνθνξεί γη’
απηά.
Σέινο, κε ηελ ζχγθξηζε ηνπ Κπθινθνξηαθνχ Δλεξγεηηθνχ κε ησλ Με Κπθινθνξνχλησλ
ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ πξνθχπηεη ν βαζκφο παγηνπνηήζεσο ηεο πεξηνπζίαο κίαο επηρείξεζεο.
Όπσο επίζεο, κε ηελ ζχγθξηζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κε ηα Ίδηα Κεθάιαηα ή θαη ηηο
Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο κπνξνχκε λα ιάβνπκε κία πνιχηηκε πιεξνθφξεζε,
δηαζέζηκε θαη πάιη κφλν κέζν ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Ηζνινγηζκφο παξνπζηάδεη θαη νξηζκέλα αξλεηηθά ζηνηρεία ζηελ
ρξήζε ηνπ. Σν θπξηφηεξν απφ απηά, ζρεηηθά κε ηα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία, είλαη ην γεγνλφο
φηη ιακβάλεη ππφςε ηνπ κφλν ην ηζηνξηθφ ηνπο θφζηνο, δειαδή ηελ αμία θηήζεο ηνπο, θαη φρη
ηηο ηξέρνπζεο αμίεο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, αθήλεη απ’ έμσ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ
παίδεη ν πιεζσξηζκφο ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ ζηνηρείσλ.
Δπίζεο, πνιιά απφ ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ είλαη θαηά πξνζέγγηζε θαη
φρη αθξηβή. Παξαδείγκαηνο ράξε, νη απνζβέζεηο νη νπνίεο κε φπνηα κέζνδν θαη αλ
ππνινγίδνληαη βαζίδνληαη ζε απιέο εθηηκήζεηο.
Σέινο, έλα αθφκε αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη φηη ηφζν ε σθέιηκε δσή φζν θαη
ε ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ είλαη πνζά πνπ έρνπλ ζηεξηρζεί ζε πξνζεγγίζεηο
θαη είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ επαθξηβψο. Σν γεγνλφο απηφ, φκσο, έρεη επίπησζε ζηελ
πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπκε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κίαο
επηρείξεζεο, θαζψο δελ ζπλππνινγίδεη ηπρφλ κεηαηξνπέο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζηελ
εθηίκεζή ηνπο ζην κεζνδηάζηεκα απφ ηελ απφθηεζε κέρξη ηελ απνκείσζή ηνπο.
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10.4.2. ΟΗ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ55
1. Ο Ηζνινγηζκφο απνηειεί έλαλ ελδεηθηηθφ θαηάινγν ζηνηρείσλ κε δηαθνξεηηθφ είδνο
θαη ιεηηνπξγία. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφο, νχηε πεξηέρεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο θνλδπιίσλ
πνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη μερσξηζηά.
2. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο πξνζζήθεο ινγαξηαζκψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο,
ην είδνο ή ε ιεηηνπξγία ελφο ζηνηρείνπ ή κίαο νκάδαο ζηνηρείσλ ζα εμππεξεηνχζε
θαιχηεξα ζηελ παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεσο ηεο επηρείξεζεο αλ εκθαληδφηαλ
μερσξηζηά ζηνλ Ηζνινγηζκφ.
3. Ζ πξνζζήθε ινγαξηαζκψλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε
 ηνπ είδνπο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ
 ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κέζα ζηελ επηρείξεζε
 ηνπ πνζνχ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ ππνρξεψζεσλ
4. Οη ηίηινη ησλ ινγαξηαζκψλ, ε δίαηαμή ηνπο θαη νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ
λα αιιάμνπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κία θαιχηεξε παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο.
5. Όηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ρσξίδνληαη ζε Κπθινθνξνχληα θαη Με
Κπθινθνξνχληα θαη νη ππνρξεψζεηο ζε Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο, νη
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απηαηήζεηο δελ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη νχηε ζην
Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ νχηε ζηηο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο.
6. Σέινο, αλαθνξηθά θαη κε ην Γ.Λ.Π. 16, ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ βάζεσλ απνηίκεζεο
γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγξίεο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνδεηθλχεη φηη ην
είδνο θαη ε ιεηηνπξγία θάζε θαηεγνξίαο είλαη δηαθνξεηηθή θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη λα
εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθή γξακκή.
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Παξάδεηγκα: Οη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ελζψκαησλ παγίσλ κπνξνχλ λα ηεξνχληαη
ινγηζηηθά ζην θφζηνο ή ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε ηνπο αμία, φπσο νξίδεη ην Γ.Λ.Π. 16.

10.4.3. ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ56
Καηαξράο, έλαο ζχληνκνο νξηζκφο γχξσ απφ ηελ έλλνηα «ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ» ζα ήηαλ φηη
αθνξά έλαλ πφξν, ν νπνίνο ειέγρεηαη απφ κία νληφηεηα θαη ε ρξήζε ηνπ έρεη ζαλ ζθνπφ λα
νδεγήζεη ζηελ εηζξνή κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειηψλ ζε απηή.
Δπνκέλσο, έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαηαρσξείηαη ζην Δλεξγεηηθφ
φηαλ:
1) είλαη πηζαλφ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ λα εηζξεχζνπλ
ζηελ επηρείξεζε
2) ην θφζηνο ηνπ γηα ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα απνηηκεζεί βάζηκα.
Σα πάγηα ζηνηρεία απνηεινχλ ζπλήζσο ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηειηθά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ
ρξεκνηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε. Δπίζεο, ην εάλ κία δαπάλε αληηπξνζσπεχεη ζηνηρείν ηνπ
ελεξγεηηθνχ ή ησλ εμφδσλ, επεξεάδεη

αξθεηά ηα εκθαληδφκελα απνηειέζκαηα

εθκεηαιιεχζεσο ηεο νληφηεηαο.
Γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ηνπ πξψηνπ απφ ηα δχν πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα,
επηρείξεζε πξέπεη λα εθηηκήζεη ην θαηά πφζν είλαη βέβαην φηη ζα εθκεηαιιεπηεί ηηο
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κειινληηθέο σθέιεηεο, κε βάζε ηηο ελδείμεηο πνπ έρεη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε. Δάλ
είλαη αξθεηά ζίγνπξε, ηφηε ζα κπνξεί λα πξνρσξήζεη κε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη ζηελ
πηνζέηεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ απφ απηή ηεο ηελ ελέξγεηα. Δηδάιισο, κπνξεί λα αθπξψζεη
ηελ ζπλαιιαγή ηνπ παγίνπ θαη επνκέλσο λα κελ ην θαηαρσξήζεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο.
Σν δεχηεξν θξηηήξην ηεο θαηαρψξεζεο πιεξείηαη άκεζα, θαζψο ε αγνξά ηνπ παγίνπ
ζπλεπάγεηαη

ηελ

απνδνρή

ηνπ

θφζηνπο

ηνπ

ζηνηρείνπ.

ηελ

πεξίπησζε

ησλ

ηδηνθαηαζθεπαδφκελσλ παγίσλ, αμηφπηζηε απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ζπλαιιαγέο κε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ απφθηεζε ησλ
πιηθψλ, ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θφζηνο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ελφο ζηνηρείνπ.
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ελδέρεηαη λα απνθηεζνχλ γηα ιφγνπο πεξηβαιινληηθνχο ή γηα
ιφγνπο αζθάιεηαο. Ζ απφθηεζε απηή, παξ’ φιν πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ηα κειινληηθά
νηθνλνκηθά νθέιεελφο ήδε ππάξρνληνο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελδέρεηαη λα είλαη
απαξαίηεηα ζηελ νληφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νηθνλνκηθά νθέιε θαη απφ άιια πάγηα
ζηνηρεία ηεο ζην κέιινλ.
ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ηα πάγηα απηά ζπγθεληξψλνπλ ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά
γηα ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζην ελεξγεηηθφ. Πην αλαιπηηθά, πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα
κειινληηθέο νηθνλνκηθέο νθέιεηεο ζηελ επηρείξεζε, πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ ζα είρε απφ
ηα ζρεηηθά πάγηα θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ απφθηεζή ηνπο.
Ωζηφζν, ε θαηαρψξεζε ηέηνησλ παγίσλ ζην ελεξγεηηθφ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζσλ ε
ινγηζηηθή ηνπο αμία, καδί κε απηή ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ, είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ ηελ
ζπλνιηθή αμία θηήζεο ησλ παγίσλ απηψλ, καδί κε ηα ζρεηηθά πάγηα ζηνηρεία.
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10.4.4. ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΑΛΔΗΦΖ ΑΠΟ ΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ57
Έλα πάγην ζηνηρείν ζα πξέπεη λα απαιείθεηαη απφ ην ελεξγεηηθφ θαη θαη’ επέθηαζε απφ ηνλ
Ηζνινγηζκφ κίαο επηρεηξήζεσο, φηαλ απνζχξεηαη νξηζηηθά απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή
δηαλέκεηαη θαη δελ αλακέλνληαη μαλά νηθνλνκηθά νθέιε απφ απηφ.
Όζσλ αθνξά ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφζπξζε ή ηελ δηαλνκή κίαο
ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεσο, πξνζδηνξίδνληαη βάζε ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα
ζην εθηηκψκελν θαζαξφ πξντφλ απφ ηελ απφζπξζε ή ηελ δηάζεζε θαη ζηελ ινγηζηηθή αμία
ηνπ ζηνηρείνπ. Σν πνζφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο θαηαρσξείηαη ζηα έμνδα ή ζηα έζνδα ηνπ
ινγαξηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ.

10.5. ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ
ΣΗ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΒΑΖ ΣΟΤ Γ.Λ.Π. 16 58
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπκε λα ζπγθεληξψζνπκε ηηο θαηάιιειεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηηο
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ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ δηθαηνδνζία κίαο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη
ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16 αξρηθά λα ππάξρεη έλα Μεηξψν Παγίσλ. Σν Μεηξψν απηφ ζα
πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν κε θάζε πηζαλή ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πάγησλ
ζηνηρείσλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ζχληαμε ησλ εκεηψζεσλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο
κνλάδνο.
Ζ αιήζεηα είλαη πσο ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη απφ ηηο δπζθνιφηεξεο, θαζψο απαηηείηαη
φρη κφλν έλα κεγάιν πιήζνο πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη δηαθνξεηηθή δνκή, δηαθνξεηηθή
επεμεξγαζία θαη δηαθνξεηηθέο θαξηέιεο θίλεζεο γηα θάζε έλα απφ ηα ελζψκαηα πάγηα
ζηνηρεία πνπ ζπλαληψληαη ζηελ επηρείξεζε.
Όζσλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαπξνζαξκνζκέλα πάγηα ζηνηρεία, πξέπεη λα
δηεπθξηληζηεί φηη ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζαλ ηα πάγηα λα κελ είραλ αλπξνζαξκνζηεί
πνηέ.
Σν Γ.Λ.Π. 16, αλαθεξφκελν ζηηο γλσζηνπνηήζεη πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζηηο εκεηψζεηο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, επηζεκαίλεη ηα παξαθάησ:
Παξ 73: «Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα γλσζηνπνηνύλ γηα θάζε θαηεγνξία ησλ
ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ:
α) ηηο βάζεηο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πξν απνζβέζεσλ
ινγηζηηθήο αμίαο,
β) ηηο κεζόδνπο απόζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ,
γ) ηηο σθέιηκεο δσέο ή ηνπο ζπληειεζηέο απόζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ,
δ) ηελ πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία θαη ηε ζπζζσξεπκέλε απόζβεζε (ζπλαζξνηδόκελσλ ησλ
ζπζζσξεπκέλσλ δεκηώλ απνκείσζεο) αξρήο θαη ηέινπο πεξηόδνπ θαη
ε) κία ζπκθσλία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαηά ηελ αξρή θαη ιήμε ηεο πεξηόδνπ πνπ δείρλεη:
I.
II.

πξνζζήθεο
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερόκελα πξνο πώιεζε ή πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε νκάδα δηάζεζεο πνπ θαηαηάζζεηαη σο θαηερόκελε πξνο
πώιεζε ζύκθσλα κε ην Γ.Π.Χ.Π. 5 θαη άιιεο δηαζέζεηο,
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III.

απνθηήζεηο κέζσ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλελώζεσλ,

IV.

απμήζεηο ή κεηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από αλαπξνζαξκνγέο, ζύκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 31, 39 θαη 40 θαη από δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ή
αλαζηξάθεθαλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ζύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36,

V.
VI.
VII.
VIII.

δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36,
δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαζηξάθεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36,
απνζβέζεηο,
ηηο θαζαξέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ κεηαηξνπή ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην ιεηηνπξγηθό λόκηζκα ζε δηαθνξεηηθό λόκηζκα
παξνπζίαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηηο κεηαηξνπήο ζπλαιιάγκαηνο ηεο αιινδνπήο
επηρείξεζεο ζην λόκηζκα παξνπζίαζεο ηεο αλαθέξνπζαο νληόηεηαο θαη

IX.

άιιεο κεηαβνιέο.»

Παξ. 74: «Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα απνθαιύπηνπλ επίζεο:
α) ηελ ύπαξμε θαη ηα πνζά πεξηνξηζκώλ ζηνπο ηίηινπο θαη ζηηο ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ
θέξνπλ βάξε γηα εμαζθάιηζε ππνρξεώζεσλ,
β) ην πνζό ησλ δαπαλώλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ ησλ
ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ,
γ) ηα πνζά ησλ ζπκβαηηθώλ δεζκεύζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί γηα ηελ απόθηεζε ελζώκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ θαη
δ) αλ δε γλσζηνπνηείηαη μερσξηζά ζηελ όςε ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ, ην
πνζό ηεο απνδεκίσζεο από ηξίηα κέξε γηα ζηνηρεία ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ
απνκεηώζεθαλ, ράζεθαλ ή εγθαηαιήθζεθαλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα, όηαλ
αλαγλσξίδεηαη.
Παξ. 75: «Ζ επηινγή ηεο κεζόδνπ απόζβεζεο θαη ε εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ είλαη ζέκαηα θξίζεο. Σπλεπώο, ε γλσζηνπνίεζε ησλ πηνζεηεκέλσλ
κεζόδσλ θαη ησλ εθηηκήζεσλ ηεο σθέιηκεο δσήο ή ησλ ζπληειεζηώλ απνζβέζεσλ, παξέρεη
ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πιεξνθνξίεο, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα εμεηάδνπλ
ηηο πνιηηηθέο πνπ έρεη επηιέμεη ε δηνίθεζε θαη λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο κε άιιεο νληόηεηεο. Γηα
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παξεκθεξείο ιόγνπο, είλαη απαξαίηεην λα γλσζηνπνηνύληαη:
α) ε απόζβεζε, είηε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, είηε σο κέξνο ηνπ θόζηνπο άιισλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο πεξηόδνπ θαη
β) ηηο κεζόδνπο απόζβεζεο.»
Παξ. 76: «Σύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 8, ε νληόηεηα γλσζηνπνηεί ην είδνο θαη ηελ επίδξαζε κηαο
κεηαβνιήο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο πνπ έρεη επίδξαζε ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ή πνπ αλακέλεηαη λα
έρεη επίδξαζε ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο. Γηα ηηο ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ηέηνηα
γλσζηνπνίεζε κπνξεί λα πξνθύςεη από κεηαβνιέο ησλ εθηηκήζεσλ αλαθνξηθά κε:
α) ηηο ππνιεηκκαηηθέο αμίεο,
β) ην εθηηκώκελν θόζηνο απνζπλαξκνιόγεζεο, απνκάθξπλζεο θαη απνθαηάζηαζεο ζηνηρείσλ
ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ,
γ) ηηο σθέιηκεο δσέο θαη
δ) ηηο κεζόδνπο απόζβεζεο.»
Παξ. 77: «Αλ ζηνηρεία ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ εκθαλίδνληαη κε αλαπξνζαξκνζκέλεο
αμίεο, ζα γλσζηνπνηνύληαη ηα εμήο:
α) ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο αλπξνζαξκνγήο,
β) αλ ρξεζηκνπνηήζεθε αλεμάξηεηνο εθηηκεηήο
γ) νη κέζνδνη θαη νη ζεκαληηθέο παξαδνρέο πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
εύινγσλ αμηώλ,
δ) ε έθηαζε θαηά ηελ νπνία νη εύινγεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξίζηεθαλ δηα απεπζείαο
παξαπνκπή ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ελεξγνύο αγνξάο ή πξόζθαηεο ζπλαιιαγέο ζε θαζαξά εκπνξηθή
βάζε ή εθηηκήζεθαλ κε ηελ ρξήζε άιισλ ηερληθώλ απνηίκεζεο,
ε) γηα θάζε αλαπξνζαξκνζκέλε θαηεγνξία ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ηε ινγηζηηθή αμία
πνπ ζα είρε αλαγλσξηζηεί αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεξνύληαλ ινγηζηηθά βάζεη ηεο κεζόδνπ
ηνπ θόζηνπο θαη
ζη) ηα πιενλάζκαηα αλπξνζαξκνγήο, πνπ λα δείρλνπλ ηε κεηαβνιή απηώλ γηα ηελ πεξίνδν θαη
θάζε πεξηνξηζκό ζηε δηαλνκή ηνπ ππνινίπνπ ζηνπο κεηόρνπο.»
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Παξ. 78: «Σύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36, επηπξόζζεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη από ηελ
παξάγξαθν 73 (ε) (iv) κέρξη (vi), ε νληόηεηα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
απνκεησκέλεο ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο.
Παξ. 79: «Οη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί επίζεο λα ζεσξήζνπλ ρξήζηκεο
γηα ηηο αλάγθεο ηνπο ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
α) ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε πξόζθαηξε αδξάλεηα,
β) ηελ πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ησλ νινζρεξώο απνζβεζκέλσλ ελζώκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ, πνπ είλαη αθόκε ζε ρξήζε,
γ) ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ έρνπλ απνζπξζεί από ηελ ελεξγό
ρξήζε θαη θαηέρνληαη πξνο πώιεζε ζύκθσλα κε ην Γ.Π.Χ.Π. 5,
δ) ηελ εύινγε αμία ησλ ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ όηαλ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή από
ηελ ινγηζηηθή αμία, εθόζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ θόζηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11ν: Ο ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ
ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ
11.1. Ο ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ59
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1/1/1987 κε ηελ ςήθηζε
ηνπ λ.1642/1986. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α. θαηαξγήζεθαλ ν θφξνο ηνπ θχθινπ
εξγαζηψλ, ην ραξηφζεκν ηηκνινγίσλ, νη δηάθνξνη θφξνη πνιπηειείαο, θαζψο θαη ε εηζθνξά
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ α.λ.843/1948.
Ο Φ.Π.Α. αληηπξνζσπεχεη έλαλ γεληθφ έκκεζν θφξν θαηαλάισζεο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη
πάλσ ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηφζν ηνλ αγαζψλ, φζν θαη ησλ ππεξεζίσλ ζε φια ηα ζηάδηα
ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ εηζαγσγή αγαζψλ είλαη ν θφξνο πνπ
επηβάιιεηαη απφ ηνλ εηζαγσγέα πξνο ηνλ αγνξαζηή.
Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.1642/1986 καδί κε ηηο απνθάζεηο θαη ηνπο λφκνπο πνπ αθνινχζεζαλ απφ
ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ έσο θαη ηνλ 9/2000 θσδηθνπνηήζεθαλ φια καδί ζε έλα εληαίν
θείκελν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2859/2000. Σν άξζξν 2 ηνπ ελ ιφγν λφκνπ επηζεκαίλεη φηη ην
αληηθείκελν ηνπ Φ.Π.Α. είλαη:
 Απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο, ε παξνρή ησλ αγαζψλ/ ππεξεζίσλ πνπ παξάγεη.
 Ζ εηζαγσγή αγαζψλ απφ ην ππνθείκελν.
 Ζ ελδνθνηλσηηθή απφθηεζε αγαζψλ απφ κία επηρείξεζε, λέσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ή
ε απφθηεζε αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε θφξνπο αλαπξνζαξκνζκέλνπο απφ ηνπο
επξσπατθνχο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο απφ ππνθείκελα θαη κε ζην Φ.Π.Α.
πξφζσπα.

59

αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Γ’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη

επαπμεκέλε
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Δ’, Δ.αθέιιε,
Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
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11.2. Ο Φ.Π.Α. ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΔΠΔΝΓΤΖ60
Ωο αγαζά επέλδπζεο νξίδνληαη:
1. Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία θπξηφηεηαο κίαο επηρείξεζεο, δειαδή εθείλα ηα νπνία
αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη απηή ηα εθκεηαιιεχεηαη δηαξθψο.
2. Οη δηάθνξεο θαηαζθεπέο, φπσο θηίξηα, νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη κελ απφ ηελ
επηρείξεζε, αιιά θπξηφηεηά ηνπο δελ αλήθεη ζε απηή. Δπνκέλσο, ε επηρείξεζε
θαηαβάιιεη ηνλ θφξν γηα αθίλεηα πνπ δελ ηεο αλήθνπλ, αιιά θαηέρεη λφκηκα ην
δηθαίσκα ρξήζεο ηνπο γηα ηνπιάρηζηνλ ελληά (9) ρξφληα.
Όζσλ αθνξά ηηο δαπάλεο γηα πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ησλ αγαζψλ επέλδπζεο, ππφθεηληαη
θαη απηέο ζε Φ.Π.Α., εθηφο απφ εθείλεο γηα επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε.
Ζ έθπησζε θφξνπ ζε απηή ηελ θαηεγνξία αγαζψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξηνδηθή δήισζε
ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν αγνξάζηεθε ην αγαζφ. Ζ έθπησζε επί ηνπ Φ.Π.Α. ππφθεηηαη ζε
πεληαεηή δηαθαλνληζκφ, μεθηλψληαο απφ ην έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο απφθηεζεο ηνπ
αγαζνχ επέλδπζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ηα αγαζά επέλδπζεο πάςνπλ νξηζηηθά λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ
επηρείξεζε ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν ηεο πεληαεηίαο, ηφηε ζεσξείηαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
θνξνινγεηέεο πξάμεηο θαη γίλεηαη εθάπαμ δηαθαλνληζκφο κέζα ζε εθείλν ηνλ ρξφλν.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ κέζα ζηελ πεληαεηία απφ ηελ απφθηεζή ηνπο δελ έρεη γίλεη έλαξμε
ρξήζεο ησλ αγαζψλ, ηφηε ζεσξείηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν ζε αθνξνιφγεηεο ελέξγεηεο
θαη πξαγκαηνπνηείηαη εθάπαμ δηαθαλνκηζκφο καδί κε ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηεο
πεξηφδνπ.
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αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2003), Σν Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ηφκνο Γ’, Δ.αθέιιε, Γεχηεξε έθδνζε βειηησκέλε θαη

επαπμεκέλε
αθέιιεο Η. Δκαλνχει (2009),Ο παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή. Λνγηζηηθφ- θνξνινγηθφ δίθαηνλ & ινγηζηηθή, ηφκνο Δ’, Δ.αθέιιε,
Σξίηε έθδνζε βειηησκέλε θαη επαπμεκέλε.
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11.3. Ο Φ.Π.Α. ΔΠΗ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ61
ηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κίαο επηρεηξήζεσο,
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε ή φρη ηνπ θφξνπ δηαδξακαηίδεη ην είδνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο εθηειεί ε ελ ιφγν επηρείξεζε. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ην εάλ νη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ππφθεηληαη ζην θφξν ή φρη, ζπλαληάκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
1. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε
2. Κακία δξαζηεξηφηεηα δελ ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε
3. Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε
1. Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ππόθεηληαη ζε θνξνιόγεζε
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα έθπησζεο 100%, γη’ απηφ θαη ην
ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ εθπίπηεη νιφθιεξν. Δπνκέλσο, ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. θαηαρσξείηαη
ζηελ ρξέσζε ηνπ αλάινγνπ ππνινγαξηαζκνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.00 «Φφξνο Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο».
Σν δηθαίσκα έθπησζεο επί ησλ αγνξαδφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ απνθαζίδεηαη θαηά ηνλ
ρξφλν έλαξμεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εθάζηνηε ελζψκαηνπ αγαζνχ. Παξάιιεια, ην πνζφ
ηεο έθπησζεο ππφθεηηαη ζε πεληαεηή (5) δηαθαλνληζκφ δηφηη ζεσξείηαη πσο ζα απνηειέζεη
αγαζφ επέλδπζεο γηα ηα επφκελα πέληε (5) ζπλαπηά έηε. Ζ πεληαεηία απηή μεθηλάεη λα
κεηξάεη απφ ηελ αξρή ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία μεθηλάεη λα γίλεηαη ρξήζε
ηνπ παγίνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ μεθηλήζνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ην πάγην ζηηο 31/12, ελψ ε
νηθνλνκηθή ρξήζε είλαη απφ 1/1 έσο 31/12, ηφηε ζαλ έλαξμε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ζηνηρείνπ ζα ζεσξεζεί ε 1/1 ηνπ ίδηνπ έηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αγαζφ αγνξάζηεθε πνιχ λσξίηεξα απφ φηη
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ επηρείξεζε, ζεκαίλεη φηη ν θφξνο ήδε εθπέζηεθε. Δάλ ζηελ πνξεία
ην αγαζφ ρξεζηκνπνηεζεί ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε, ηφηε νξζφο
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εθπέζηεθε ν Φ.Π.Α.. Αλ φκσο ρξεζηκνπνηεζεί ζε κε θνξνινγεηέεο δξαζηεξηφηεηεο, ηφηε ζα
πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε. Γειαδή, ην πνζφ απηφ ηνπ θφξνπ ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί
απηνχζην θαη εθάπαμ ζην Κξάηνο.
Παξάδεηγκα: έζησ ε επηρείξεζε «Κ» αγνξάδεη ζηηο 30/11/2006 κεράλεκα αμίαο 30.000 € θαη
ην Φ.Π.Α. ηνπ αλέξρεηαη ζηηο 6.000€. Ο θφξνο ζα εθπέζεη ηνλ κήλα ηεο αγνξάο. Ζ εγγξαθή
πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη είλαη ε αθφινπζε:
12ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-

ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΛΟΗΠΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ

30.000

12.00 Μεραλήκαηα
12.00.ΥΥ Μεράλεκα «Γ»
54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ- ΣΔΛΖ

6.000

54.00 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
54.00.ΥΥ Φφξνο αγνξάο πάγησλ ζηνηρείσλ
38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ

36.000

38.00 Σακείν
38.00.ΥΥ Σακείν
Αηηηνινγία: αγνξά κεραλήκαηνο γηα δξαζηεξηόηεηεο ππνθείκελεο ζε Φ.Π.Α.
2. Κακία δξαζηεξηόηεηα δελ ππόθεηηαη ζε θνξνιόγεζε
ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο θαζηζηάηαη ζαθέο θαη απφ ηα πξνεγνχκελα, δελ εθπίπηεη ν
Φ.Π.Α. επί ηεο αμίαο ησλ αγνξαδφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Άξα, δελ θαηαρσξείηαη ζηελ
ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.00 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, αιιά πξνζαπμάλεη ην θφζηνο
θηήζεο ησλ ελζψκαησλ αθηληνπνηήζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ.
Παξάδεηγκα: Έζησ ε επηρείξεζε «Ε» αγνξάδεη ην ίδην κεράλεκα κε ηελ επηρείξεζε «Κ»,
αιιά ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε αθνξνιφγεηεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν κεράλεκα απηφ έρεη
θφζηνο θηήζεο 30.000 € θαη ν θφξνο πνπ ηνπ αληηζηνηρεί αλέξρεηαη ζηηο 6.000 €. Θα
πξαγκαηνπνηεζεί ε εγγξαθή:
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12ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-

ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΛΟΗΠΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ

36.000

12.00 Μεραλήκαηα
12.00.ΥΥ Μεράλεκα «Γ»
38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ

36.000

38.00 Σακείν
38.00.ΥΥ Σακείν
Αηηηνινγία: αγνξά κεραλήκαηνο γηα δξαζηεξηόηεηεο κε ππνθείκελεο ζε Φ.Π.Α.
3. Οξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ππόθεηληαη ζε θνξνιόγεζε
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζπλαληάκε ηελ ζπλέλσζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ
ζε κία. Γειαδή, γηα ηηο θνξνινγεηέεο δξαζηεξηφηεηεο ν θφξνο ζα εθπίπηεη κε θαηαρψξεζή
ηνπ ζηελ ρξέσζε ηνπ 54.00. Αληίζεηα, γηα ηηο αθνξνιφγεηεο δξαζηεξηφηεηεο ην πνζφ ηνπ
θφξνπ πνπ ηνπο αλαινγεί ζα βαξαίλεη ην θφζηνο θηήζεο ησλ αγνξαδφκελσλ ελζψκαησλ
πάγησλ ζηνηρείσλ.
Παξάδεηγκα: Έζησ φηη ε επηρείξεζε «Β» αγνξάδεη ην ίδην κεράλεκα αμίαο 30.000 € κε
Φ.Π.Α. 6.000 € γηα ηε ρξήζε ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θνξνινγνχληαη θαηά 60%, ελψ
θαηά ην ππφινηπν 40% είλαη αθνξνιφγεηεο. Δπνκέλσο, νη 6.000 € πνπ αλαινγνχλ ζηνλ θφξν
ζα εθπίπηνπλ θαηά 60%, ελψ ζα επηβαξχλνπλ ην θφζηνο θηήζεο ηνπ παγίνπ θαηά 40%. Ζ
εγγξαθή πνπ ζα γίλεη είλαη ε αθφινπζε:

12ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-

ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΛΟΗΠΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ

32.400

12.00 Μεραλήκαηα
12.00.ΥΥ Μεράλεκα «Γ»
54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ- ΣΔΛΖ

3.600
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54.00 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
54.00.ΥΥ Φφξνο αγνξάο πάγησλ ζηνηρείσλ
38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ

36.000

38.00 Σακείν
38.00.ΥΥ Σακείν
Αηηηνινγία: αγνξά κεραλήκαηνο γηα δξαζηεξηόηεηεο ππνθείκελεο θαη κε ζε Φ.Π.Α.

11.4. Ο Φ.Π.Α. ΣΖΝ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΧΝ62
Πξψηνλ θαη θχξηνλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, σο θηίξηα νξίδνπκε ηα
θηίκαηα θαη ηηο ινηπέο θαηαζθεπέο, πνπ είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλεο κε ηα θηίζκαηα ή ην
έδαθνο. Δπηπιένλ, σο πξψηε εγθαηάζηαζε ιακβάλνπκε ππφςε ηελ πξψηε ρξεζηκνπνίεζε
ησλ θηηξίσλ κεηά ηελ αλέγεξζή ηνπο.
Γηα λα απνδφζνπκε ην Φ.Π.Α. ζηελ κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
1. Ζ κεηαβίβαζε λα αθνξά νινθιεξσκέλα ή εκηηειή θηίξηα ηνπ νηθνπέδνπ, καδί κε ην
νπνίν κεηαβηβάδνληαη.
2. Ζ παξάδνζε λα γίλεηαη απφ άηνκν πνπ λα ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α., δειαδή απφ ηνλ
εξγνιάβν πνπ ην θαηαζθεχαζε.
3. Ζ κεηαβίβαζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε αληαιιάμηκε αμία είηε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο,
είηε ζε είδνο.
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4. Ζ παξάδνζε ηνπ θηηξίνπ λα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο
εγθαηάζηαζεο ζε απηφ ηεο επηρεηξήζεσο.
5. Ζ άδεηα θαηαζθεπήο ηνπ αθηλήηνπ λα έρεη εθδνζεί απφ ηελ 1/1/2006 θαη έπεηηα.
ρεηηθά κε ην πνζνζηφ ηνπ Φ.Π.Α., ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ αλέξρεηαη ζε
19%, κε εμαίξεζε ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ φπνπ ην πνζνζηφ ηνπ Φ.Π.Α. είλαη κφιηο 9%.
Αλ ηψξα ζπλαληήζνπκε ηελ πεξίπησζε ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ θηηξίσλ απφ κία επηρείξεζε
κέζα ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν, ηζρχνπλ νη εμήο παξάκεηξνη:
 Αλ ην θηίξην πξννξίδεηαη λα θαιχςεη αλάγθεο θνξνινγεηέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
κφλν, ηφηε ν Φ.Π.Α. ησλ αγνξαδφκελσλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ εθπίπηεη 100%.
Δάλ φκσο έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη αλάγθεο ηφζν θνξνινγεηέσλ φζν θαη
αθνξνιφγεησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφηε Φ.Π.Α. ησλ αγνξαδφκελσλ πιηθψλ θαη ησλ
εξγαζηψλ εθπίπηεη θαηά ην πνζνζηφ πνπ ε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε θνξνινγεηέεο
πξάμεηο. Αληηζέησο, ν Φ.Π.Α. επί ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
αθνξνιφγεηεο δξαζηεξηφηεηεο βαξαίλεη ην θφζηνο ηνπ θηηξίνπ ππφ θαηαζθεπή.
 Αλ ε επηρείξεζε είλαη θαη ε πξψηε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην θηίξην κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηνπ, ην αθίλεην ζεσξείηαη αγαζφ επέλδπζεο θαη ν θφξνο αθνινπζεί ηελ
δηαδηθαζία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. (βι. πξνεγνύκελε
παξάγξαθν)
 Ο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α. θξίλεηηαηνλ πξψην ρξφλν ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ.

11.5. Ο Φ.Π.Α. ΣΖΝ ΠΧΛΖΖ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ63
ηελ πεξίπησζε ηεο πψιεζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φζσλ αθνξά ην Φ.Π.Α.
ζπλαληάκε δχν πεξηπηψζεηο.
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1. Γηαθνλνληζκφο ην πνζνχ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ δελ δηαθαλνλίζηεθε.
2. Με δηαθαλνληζκφο ηνπ πνζνχ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ δελ δηαθαλνλίζηεθε.
1. Γηαθνλνληζκόο ην πνζνύ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ δελ δηαθαλνλίζηεθε
Γηαθαλνληζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ δελ δηαθαλνλίζηεθε έρνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
πνζφ απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ επί ηεο αμίαο πψιεζεο ηνπ ελζψκαηνπ
παγίνπ. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ελ ιφγσ πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην παξαθάησ
παξάδεηγκα.
Παξάδεηγκα: έζησ φηη ε επηρείξεζε «Γ» αγνξάδεη κεράλεκα «Ο» αμίαο €20.000 ζηηο
02/02/2002, ην νπνίν έρεη σθέιηκε δσή 5 έηε. Σν πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζην
κεράλεκα είλαη 3.800 € θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ θαηά ην έηνο απφθηεζεο ηνπ παγίνπ. Ζ
επηρείξεζε ζα πσιήζεη ην κεράλεκα ζηηο 20/10/2005 πξνο 6.000 € κε αλαινγνχλ Φ.Π.Α.
1.140 €.
Σν πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. αλά έηνο αλέξρεηαη ζε: 3.800 : 5 = 760€
Ο θφξνο γηα ηα έηε 2002 έσο 2004 αλέξρεηαη ζε: 760 * 3 = 2.280 €
Ο θφξνο γηα ηα ελαπνκείλαληα έηε 2005 θαη 2006 αλέξρεηαη ζε: 760 * 2 = 1.520
Δπεηδή ην πνζφ ησλ 1.520 €, πνπ είλαη ν θφξνο πνπ δελ έρεη δηαθαλνληζηεί, είλαη κεγαιχηεξν
απφ ην πνζφ ησλ 1.140 €, δειαδή ηνλ θφξν απφ ηελ πψιεζε ηνπ παγίνπ, ζα ππάξμεη
δηαθαλνληζκφο ηνπ Φ.Π.Α.. Δπνκέλσο, κε ηελ πεξηνδηθή δήισζε ηνπ κήλα πψιεζεο ηνπ
παγίνπ ζα απνδνζεί ζην Γεκφζην ν θφξνο απφ ηελ πψιεζε ηνπ παγίνπ (1.140 €) θαη κε ηελ
εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηνπ 2005 ζα δνζεί θαη ην πνζφ ησλ 380 € (1.520 -1.140) πνπ
ππνιείπεηαη.
Σέινο, ην κήλα πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ε εμήο εγγξαθή, γηα
λα έρνπκε ζσζηά απνηειέζκαηα:
12ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-

ΛΟΗΠΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ

380

12.00 Μεραλήκαηα
12.00.ΥΥ Μεράλεκα «Ο»
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54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ- ΣΔΛΖ

380

54.00 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμηάο
54.00.90 Γηαθαλνληζηένο θφξνο παγίσλ
2. Με δηαθαλνληζκόο ηνπ πνζνύ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ δελ δηαθαλνλίζηεθε
Γηαθαλνληζκφο ηνπ πνζνχ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ δελ δηαθαλνλίζηεθε δελ γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε
φπνπ ην πνζφ απηφ είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε
ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
Παξάδεηγκα: έζησ φηη ε επηρείξεζε «Γ» αγνξάδεη κεράλεκα «Ο» αμίαο €20.000 ζηηο
02/02/2002, ην νπνίν έρεη σθέιηκε δσή 5 έηε. Σν πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζην
κεράλεκα είλαη 3.800 € θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ θαηά ην έηνο απφθηεζεο ηνπ παγίνπ. Ζ
επηρείξεζε ζα πσιήζεη ην κεράλεκα ζηηο 20/10/2005 πξνο 16.000 € κε αλαινγνχλ Φ.Π.Α.
3.040 €.
Σν πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. αλά έηνο αλέξρεηαη ζε: 3.800 : 5 = 760€
Ο θφξνο γηα ηα έηε 2002 έσο 2004 αλέξρεηαη ζε: 760 * 3 = 2.280 €
Ο θφξνο γηα ηα ελαπνκείλαληα έηε 2005 θαη 2006 αλέξρεηαη ζε: 760 * 2 = 1.520
Δπεηδή ην πνζφ ησλ 1.520 €, πνπ είλαη ν θφξνο πνπ δελ έρεη δηαθαλνληζηεί, είλαη κηθξφηεξν
απφ ην πνζφ ησλ 3.040 €, δειαδή ηνλ θφξν απφ ηελ πψιεζε ηνπ παγίνπ, δελ ζα ππάξμεη
δηαθαλνληζκφο ηνπ Φ.Π.Α.. Δπνκέλσο, ε επηρείξεζε απιψο ζα θαηαβάιιεη ζην Γεκφζην ην
πνζφ ησλ 3.040 €, ηνπ θφξνπ απφ ηελ πψιεζε ηνπ κεραλήκαηνο.
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11.6. Ο Φ.Π.Α. ΚΑΗ Ζ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΟΖ ΑΓΑΘΧΝ64
Γηα λα κπνξέζνπκε λα απνδφζνπκε ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ζε έλα αγαζφ,
ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε παξάδνζε ηνπ αγαζνχ απφ ηνλ πσιεηή ηνπ ζηνλ
αληηζπκβαιιφκελν αγνξαζηή ηνπ, πξφζσπα δειαδή πνπ ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α. θαηά ηηο
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2859/2000.
Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο πξάμεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ γίλεηαη πξαγκαηηθή παξάδνζε
αγαζνχ, φκσο ν λφκνο εμαθνινπζεί λα ηηο ζπγθαηαιέγεη ζηηο παξαδφζεηο. Οη πξάμεηο απηέο
έρεη θαζηεξσζεί λα νλνκάδνληαη Ππάξειρ Αςηοπάδοζηρ θαη ηνπο επηβάιιεηαη θαλνληθά θαη ν
Φ.Π.Α.
Όζσλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε πξνο ην Γεκφζην, θαζηζηάηαη ζαθέο φηη ζε φιεο νη πξάμεηο
απηνπαξαδφζεσο αγαζψλ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ ζην θξάηνο.
Ωο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλνπκε ππφςε καο ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ αγαζνχ ή φηαλ απηή δελ
είλαη γλσζηή, ιακβάλνπκε σο θξηηήξην ηελ ηηκή αγνξάο παξφκνησλ αγαζψλ. Αλ δελ ππάξρεη
ηηκή αγνξά, ηφηε βαζηδφκαζηε ζην θφζηνο ησλ αγαζψλ θαηά ησλ ρξφλν πξαγκαηνπνηήζεσο
ηεο απηνπαξαδφζεσο.
Ζ επηρείξεζε, ζε θάζε κία πεξίπησζε απηνπαξαδφζεσο, είλαη ππνρξεσκέλε απφ ηνλ Κ.Β..
λα εθδίδεη «εηδηθφ ζηνηρείν απηνπαξαδφζεσο αγαζψλ». ε απηφ, αλαγξάθεηαη ρσξηζηά ν
Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζην ζηνηρείν, ε έλδεημε «θφξνο κε εθπηπηφκελνο», αιιά θαη
νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ππάξρεη πνπ ν εθδφηεο ηελ ζεσξεί αλαγθαία.
Σν «εηδηθφ ζηνηρείν απηνπαξαδφζεσο αγαζψλ» είλαη αζεψξεην, εθδίδεηαη κε ηελ παξάδνζε
ηνπ αγαζνχ θαη θπιάζζεηαη ζηα αξρεία ηεο επηρείξεζεο γηα φζν ρξφλν πξνβιέπεη ν Κ.Β..
(άξζξν 21 παξ.2)
Δπηπιφλ, ν Κ.Β.. δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα εθδφζνπλ άιιν ζηνηρείν αμίαο
ηνπ Κ.Β.., αληί ηνπ ζηνηρείνπ απηνπαξαδφζεσο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ έθδνζή
ηνπ ζα θέξεη πάλσ ηνπ ηελ έλδεημε «απφδεημε απηνπαξάδνζεο».
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11.7. Ο Φ.Π.Α. ΚΑΗ Ζ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΟΖ ΣΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ65
Απηνπαξάδνζε αθηλήηνπ απνηειεί ε ηδηφρξεζε ηνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν λα ππάγεηαη ζε
Φ.Π.Α., απφ ην ίδην ην ππνθείκελν πνπ ην θαηέρεη γηα κε θνξνινγεηέα δξαζηεξηφηεηα.
Παξαδείγκαηνο ράξε ν εξγνιάβνο πνπ θαηαζθεχαζε ην αθίλεην θαη ην εθκεηαιιεχεηαη σο
ρψξν δηεμαγσγήο ζεκηλαξίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ηνπ
εηαηξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ παξέρεηαη ην δηθαίσκα έθπησζεο επί ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηνλ
εξγνιάβν.
Ο ππνθείκελνο ζην Φ.Π.Α. ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απηνπαξάδνζεο ζα πξέπεη θαηά ηελ
ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ λα ππνβάιιεη ηελ εηδηθή δήισζε ηνπ Φ.Π.Α., ελψ παξάιιεια κε ηελ
πεξηνδηθή ηνπ δήισζε ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη θαη ηνλ θφξν πνπ αλαινγεί ζην Κξάηνο.
Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε απηνπαξάδνζεο αθηλήηνπ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο
φπσο ηδηνθαηνίθεζε αθηλήηνπ, κίζζσζε, δσξεάλ παξαρψξεζε, θηι. αθηλήηνπ.
11.8. Ο Φ.Π.Α. ΚΑΗ Ζ ΑΤΣΟΠΑΡΑΓΟΖ ΣΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΔΠΔΝΓΤΖ66
Απηνπαξάδνζε αγαζψλ επέλδπζεο ζπλίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ηδηνθηήηεο αηνκηθήο
επηρείξεζεο ή κέινο πξνζσπηθήο εηαηξίαο ή Δ.Π.Δ. αλαιακβάλεη νξηζκέλα ελζψκαηα πάγηα
ζηνηρεία ή ηνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ, αιιά γηα ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ επηρείξεζε ή γηα
άιινλ θιάδν ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ,

εθδίδεηαη δειηίν απηνπαξάδνζεο ζην νπνίν

αλαγξάθεηαη ε αμία πνπ έρεη ην θάζε πάγην ζηνηρείν ηελ παξνχζα ζηηγκή ηεο παξάδνζεο.
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11.9. Ζ ΑΝΑΣΟΛΖ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ Φ.Π.Α.67
Βάζε ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 1 πεξ. δ΄ ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ έρεη ην
δηθαίσκα λα δηαηάμεη φηη ζε νξηζκέλεο βηνκεραλίεο ή βηνηερλίεο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
έθησζε ή επηζηξνθή θφξνπ, αιιά ζα δνζεί ην δηθαίσκα αλαζηνιήο ηεο πιεξσκήο ηνπ
Φ.Π.Α. πνπ ηνπο αλαινγεί.
Μία ηέηνηα απφθαζε απνηέιεζαη θαη ε Π. 2869/1987, ε νπνία πξνέβιεπε κεηαμχ άιισλ θαη
ηα εμήο:
 Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ εηζαγσγή ή ηελ

αγνξά ζην εζσηεξηθφ λένπ

κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ απφ ηηο βηνκεραλίεο, ηηο βηνηερλίεο, ηα
ιαηνκεία, ηα κεηαιιεία, ηα μελνδνρεία θαη ηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη
εληαγκέλεο (ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά) ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηνπ Φ.Π.Α.,
θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ επελδπηή (εηζαγσγέα- αγνξαζηή) κε ηελ πξψηε
πεξηνδηθά δήισζε πνπ ζα ππνβάιιεη κεηά ηελ αγνξά ή εηζαγσγή.
 ηνλ έλλνηα ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλνληαη ηα κεραλήκαηα, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα
ινηπά φξγαλα, καδί θαη ηα αληαιιαθηηθά ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνθηψληαη
καδί κε ηα κεραλήκαηα θαη ηα ινηπά φξγαλα ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ. ηνλ εμνπιηζκφ
κπνξνχκε επίζεο λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηα ζεξκνθήπηα φπσο θαη ηα κεραλήκαηα ,
εμαξηήκαηα, μχιηλεο ή κεηαιιηθέο θαηαζθεχεο θαη ινηπά φξγαλα ηα νπνία
ζπλνδεχνπλ ηα ζεξκνθήπηα.
 Ζ αμία ησλ απνθηεζέλησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ απμάλεη ηελ αμία ησλ θνξνινγηθψλ
εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηεο επηρείξεζεο ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο απφθηεζήο ηνπο.
Δπνκέλσο, ν Φ.Π.Α. πνπ ηνπο αλαινγεί πξνζαπμάλεη αληίζηνηρα θαη ηνλ θφξν
εηζξνψλ θαη ηνλ θφξν εθξνψλ ηεο πεξηφδνπ ηεο απφθηεζεο.
Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλαο επελδπηήο φηαλ επηζπκεί λα αγνξάζεη ή λα
εηζάγεη ηα πην πάλσ αγαζά κε ηελ κέζνδν ηεο αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. είλαη λα
ππνβάιιεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επηβνιή ηνπ Φ.Π.Α.,
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αίηεζε γηα λα δεηήζεη ηελ έγθξηζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε απηή ηελ πξάμε.
Ωζηφζν, ηείζεηαη θαη ν πεξηνξηζκφο γηα ην κέγεζνο ηεο απφθηεζεο αγαζψλ κε αλαζηνιή
θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α.. Με ην άξζξν 48 ηνπ λ.2093/1992 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο, ην κέγεζνο ηνπ Φ.Π.Α. ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 1.000.000 δξρ. (αληίζηνηρα 3.000 επξψ) γηα θάζε κεκνλσκέλε
ζπλαιιαγή.

11.10.

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ,

ΑΠΧΛΔΗΑ

ΚΑΗ

ΚΛΟΠΖ

ΣΧΝ

ΑΓΑΘΧΝ

ΔΠΔΝΓΤΖ68
Όηαλ ε επηρείξεζε έρεη λα αληηκεησπίζεη ηελ θινπή, ηελ θαηαζηξνθή ή ηελ απψιεηα ελφο
αγαζνχ επέλδπζεο, ηφηε ζεσξείηαη φηη ην επελδπηηθφ αγαζφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε
δξαζηεξηφηεηεο ππνθείκελεο ζε θφξν. Δπνκέλσο, ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ αγνξά ηνπ
ελζψκαηνπ ζηνηρείνπ εθπίπηεη 100%.
Με άιια ιφγηα, αλ ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. θαηά ηελ αγνξά ηνπ ζηνηρείνπ εθπέζηεθε 100%, δελ
επηζηξέθεηαη ζην Κξάηνο. Αλ φκσο, δελ εθπέζηεθε εθείλε ηελ ρξνληθή ζηηγκή αιιά
επηβάξπλε ηελ αμία θηήζεο ηνπ παγίνπ, ηφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηαθαλνληζκφο ηνπ θφξνπ
πνπ δελ εθπέζηεθε θαη ζα εθπίςεη ην πνζφ εθείλν ην νπνίν αλαινγεί ζηα ππνιεηπφκελα έηε
ηεο ππνρξεσηηθήο πεληαεηίαο.
Παξάδεηγκα: Έζησ φηη ην κεράλεκα «Γ» θφζηνο θηήζεο 30.000 € κε αλαινγνχλ Φ.Π.Α.
6.000 € εθιάπεθε ην έηνο 2009, δειαδή θαηά ην 4ν έηνο ηεο θαηνρήο θαη ρξήζεο ηνπ απφ ηελ
επηρείξεζε «Κ». Ζ επηρείξεζε ζα πξνβεί ζε δηαθαλνληζκφ γηα ην 40% ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ
πνπ δελ εθπέζηεθε κέρξη ηψξα θαη αλαινγεί ζηα δχν ελαπνκείλαληα έηε ηνπ πεληαεηνχο
δηαθνλνληζκνχ. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο απνζβέζεηο ηηο νπνίεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
κέρξη ην έηνο 2009 ην κεράλεκα, πνπ αλέξρνληαη ζην 60% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ αμίαο θηήζεσο,
δειαδή 18.000 €, νη εγγξαθέο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ε επηρείξεζε είλαη νη παξαθάησ:
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12ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-

ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΛΟΗΠΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ

18.000

12.99 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα- ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο- ινηπφο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο
12.99.00 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα
12ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-

ΛΟΗΠΟ

18.000

12.00 Μεραλήκαηα
12.00.ΥΥ Μεράλεκα «Γ»
Αηηηνινγία: απνζβέζεηο κεραλήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο από 2006 έσο θαη 2008.
54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ- ΣΔΛΖ

960

54.00 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
54.00.ΥΥ Φφξνο αγνξάο πάγησλ ζηνηρείσλ
12ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΛΟΗΠΟ

960

12.00 Μεραλήκαηα
12.00.ΥΥ Μεράλεκα «Γ»
Αηηηνινγία: επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ δελ επέζηεθε ζηελ επηρείξεζε
81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

13.440

81.02 Έθηαθηεο Εεκίεο
81.02.ΥΥ Εεκίεο απφ θινπή πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
12ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-

ΛΟΗΠΟ

13.440

12.00 Μεραλήκαηα
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12.00.ΥΥ Μεράλεκα «Γ»
Αηηηνινγία: Εεκίεο ιόγσ θινπήο πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σεκείσζε 1: ην πνζό ησλ 960 € πξνθύπηεη από ηελ πξάμε: 6000 * 40%= 2400
Καη έπεηηα 2400* 2/5= 960
Σεκείσζε 2: ην πνζό ησλ 13.440 € πξνθύπηεη από ηελ πξάμε:
(30.000 + 2.400) – (18.000 + 960) = 13.440
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
 ΒΗΒΛΗΑ
1. ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (1998), Αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο ΓΛΠ 28 Λνγηζηηθή Δπελδχζεσλ ζε
πγγελείο Δπηρεηξήζεηο ΓΛΠ 31 Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ Γηθαησκάησλ
ζε Κνηλνπξαμίεο, ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ σο κέινπο ηεο International
Accounting Standards Committee.
2. Σδαλάηνο Γεκήηξεο (2008), Σα δηεζλή ιoγηζηηθά πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη
δηαθνξέο ηνπο απφ ηα ειιεληθά, Καζηαληψηε, πξψηε έθδνζε.
3. Σδαλάηνο Γεκήηξεο (2008), Γεκηνπξγία ησλ ζεκεηψζεσλ (notes) ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη έιεγρνο ηεο πιεξφηεηάο ηνπο, Καζηαληψηε, πξψηε έθδνζε.
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