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Περίληψη (Abstract) 

Ένα από τα βασικά μεγέθη της φορολογίας στην Ελλάδα είναι η φορολόγηση των εισοδημάτων 

που αποκτούν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2238/94, ο οποίος ίσχυσε μέχρι την 

31/12/2013, προβλέπονταν οι εξής πηγές εισοδήματος: 

ΠΗΓΗ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Α–Β Εισόδημα από ακίνητα 

Γ Εισόδημα από κινητές αξίες 

Δ Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 

Ε Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις 

ΣΤ Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

Ζ Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4172/2013,ο οποίος ισχύει από 1/1/2014) οι πηγές 

εισοδήματος μετονομάσθηκαν σε κατηγορίες εισοδημάτων οι οποίες είναι οι εξής: 

 εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 

 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

 εισόδημα από κεφάλαιο 

 εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 

Ο τρόπος ένταξης, τήρησης και ενημέρωσης των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων και 

της έκδοσης και διαχείρισης των λογιστικών στοιχείων, στις περιπτώσεις άσκησης εμπορικής 

δραστηριότητας, ή ελευθερίου επαγγέλματος, αναφέρονταν στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων 

& Στοιχείων (Κ.Β.Σ), ο οποίος ίσχυσε μέχρι 31/12/2012 και του Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ο οποίος ίσχυσε από 1/1/2013 - 31/12/2014. 

Από τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2015 και μετά για την τήρηση των 

τηρούμενων λογιστικών βιβλίων και την έκδοση των λογιστικών στοιχείων στις περιπτώσεις 

άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4308/2014(περί 

των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων), καταργώντας τις διατάξεις τόσο του του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, όσο και του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων 

(Κ.Β.Σ) 

Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει τις αλλαγές οι οποίες εφαρμόζονται 

στην χώρα μας σχετικά με την τήρηση των βιβλίων των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα 
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Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά ισχύουν με βάση τον Ν.4308/2014 

(ΦΕΚ 251 Α /24.11.2014), για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2015, μετά την 

κατάργηση του ΚΒΣ και του ΚΦΑΣ. 

Η δομή της παρούσας εργασίας διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Κάθε μέρος χωρίζεται 

σε κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο αποτελείται, από ενότητες και κάθε ενότητα από υποενότητες 

με αντίστοιχη παράθεση παραδειγμάτων για την καλλίτερη κατανόηση των εννοιών, όπως 

εμφανίζονται στον πίνακα των περιεχομένων. Η εργασία αυτή ξεκινά με τον πρόλογο και 

ακολουθούν τα επιμέρους μέρη. 

Πρόλογος. 

Στον πρόλογο γίνεται μια γενική αναφορά στο περιεχόμενο της εργασίας και στους νόμους που 

θα αναφερθούμε. 

Α Μέρος. 

Το Α μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τις εισαγωγικές έννοιες για τις διακρίσεις των νομικών 

οντοτήτων, οι οποίες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς 

και τα κριτήρια προσδιορισμού του μεγέθους των οντοτήτων αυτών. 

Επίσης γίνεται προσέγγιση των λογιστικών συστημάτων και των λογιστικών αρχείων, 

που υποχρεούνται να τηρούν οι οικονομικές οντότητες καθώς επίσης και αναφορά στους 

τρόπους τήρησης των λογιστικών αρχείων 

Β Μέρος. 

Το Β μέρος περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τις οποίες υποχρεούνται να 

συντάσσουν οι νομικές οντότητες ανάλογα με το χαρακτηρισμό τους καθώς και ο τρόπος 

σύνταξής τους, καθώς επίσης και τους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων των 

οντοτήτων όπως επίσης και στην προσέγγιση της διαφοράς μεταξύ φορολογικής και λογιστικής 

τόσο των υποχρεώσεων όσο και των εσόδων και τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης 

φορολογίας. 

Επίσης περιλαμβάνει τις παρεχόμενες απαλλαγές κατά κατηγορία μεγέθους οντοτήτων, 

κατά την σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων, καθώς τα πρόσωπα τα οποία 

απαλλάσσονται από τις διατάξεις του νόμου περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 

Γ Μέρος 

Στο Γ μέρος γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των ομίλων των επιχειρήσεων, στον τρόπο 

σύνταξης, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις υπόχρεες και τις μη υπόχρεες 
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οντότητες για την ενσωμάτωση των οικονομικών τους στοιχείων στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

Δ Μέρος. 

Στο Δ μέρος γίνεται αποτύπωση των συμπερασμάτων, διατυπώνονται γνώμες και απόψεις και 

γίνεται αναφορά στην επιλεγείσα βιβλιογραφία. 
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Πρόλογος 

Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωζώνη αναφορικά με τις ακολουθούμενες λογιστικές 

πολιτικές καθορίζεται από την οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τέταρτη οδηγία, 

78/660/EEC) /1978 και (Έβδομη οδηγία, 83/349/ΕΕC)/1983 για τις απλές και ενοποιημένες 

καταστάσεις αντίστοιχα, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με τα 

Προεδρικά Διατάγματα 498/87 και 409/86. Η νέα Οδηγία (2013/34/EE του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων 

ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου), αντικαθιστά τις προαναφερθείσες ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Ο Ν.4308/2014 περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ενσωματώνει στο 

εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ, και υιοθετεί τον τρόπο 

ένταξης, τήρησης και ενημέρωσης των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων και περιγράφει το 

είδος και τον τρόπο έκδοσης, λήψης και διαχείρισης των λογιστικών στοιχείων μετά και την 

κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ), ο οποίος ίσχυσε μέχρι 31/12/2012 και 

του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ο οποίος ίσχυσε από 

1/1/2013 – 31/12/2014. 

Ο παρόν νόμος έχει σαν σκοπό να απλοποιήσει, να εκσυγχρονίσει και να συμπληρώσει 

τους λογιστικούς κανόνες της χώρας μας, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο λειτουργικό, 

σαφές και απλοποιημένο το οποίο θα εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις και οντότητες. 

Το νέο λογιστικό πλαίσιο που διαμορφώνει ο νέος νόμος Ν.4308/2014 περί των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων έχει σαν σκοπό αφενός να αυξήσει την δυνατότητα της 

σύγκρισης της λογιστικής και χρηματοοικονομικής δραστηριότητας και αφετέρου να 

περιορίσει την μεγάλη υπάρχουσα λογιστική πολυνομία, η οποία απεικονίζεται με την ύπαρξη 

πολλών κλαδικών λογιστικών σχεδίων. 
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ΜΕΡΟΣ Α 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

1.1. Επιχειρήσεις Που Εφαρμόζουν Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), όπως αυτά αναφέρονται στον Ν.4308/24.11.2014 

(αριθμός ΦΕΚ 251 Α /24.11.2014), έχουν σκοπό να περιγράψουν τις οικονομικές καταστάσεις 

που συντάσσουν οι οικονομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 

ανάλογα με το μέγεθός τους, τον τρόπο σύνταξής τους, το περιεχόμενο αυτών των 

καταστάσεων καθώς, τα εφαρμοζόμενα λογιστικά συστήματα ενημέρωσης των τηρούμενων 

λογιστικών αρχείων (βιβλία). 

Επίσης περιγράφει την κατηγοριοποίηση των ομίλων από πλευράς μεγέθους και τον 

τρόπο σύνταξης των συντασσόμενων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Οι οντότητες οι οποίες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον Ν.4308/2014, είναι οι εξής: 

1. Οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 34/2013, ήτοι οι 

παρακάτω οντότητες: 

α. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ), της 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), της ετερόρρυθμης (ΕΕ) κατά μετοχές 

εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ). 

β. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης 

εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν 

περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα εκ των ανωτέρω (ΑΕ, 

ΕΠΕ, ΕΕ κατά μετοχές και ΙΚΕ) είτε έχουν τη μορφή άλλου νομικού τύπου 

συγκρίσιμου με τα προηγούμενα νομικά πρόσωπα. 

2. Οι παρακάτω οντότητες που δεν αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 34/2013, και οι 

οποίες βάσει της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας υποχρεούνται στην τήρηση 

λογιστικών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών νομικών προσώπων. 

Οι οντότητες αυτές είναι: 

Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση καθώς 

επίσης οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού 
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δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, και οποιαδήποτε 

άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και γενικά 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

3. Οι Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή 

ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, στην περίπτωση 

που δεν έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν το άρθρο 156 του Ν.4270/2014 (δηλαδή δεν 

εφαρμόζουν το Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Διακυβέρνησης). 

Ενώ εάν οι ανωτέρω αναφερόμενες οντότητες εμπίπτουν στην εφαρμογή του 

άρθρου 156 του νόμου 4270/2014 (δηλαδή όταν εφαρμόζουν το Λογιστικό Σχέδιο της 

Γενικής Διακυβέρνησης), χρησιμοποιούν το οικείο σχέδιο λογαριασμών που 

προβλέπεται από το κλαδικό λογιστικό τους σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 156 του Ν.4270/2014 και δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου.(περί υιοθέτησης του νέου σχεδίου λογαριασμού) ενώ εφαρμόζουν μόνο τις 

διατάξεις των άρθρων 3 έως και 15 του παρόντος νόμου (Λογιστικά Αρχεία, 

Παραστατικά Πωλήσεων). 

1.1.1 Εξαίρεση 

Τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν τις εφαρμόζουν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες με τις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) όπως αυτός ίσχυσε από 

1/1/2013 - 31/12/2014 με βάση τις διατάξεις του Ν.4093/12(Άρθρο 1 παράγραφος Ε, εδάφιο 

Ε1) ήταν υπόχρεες στην τήρηση βιβλίων. 

Δηλαδή, από 1/1/2015 δεν προκύπτει υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος νόμου, και 

ιδίως υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και σύνταξης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες: 

1. αποκτούν πραγματική - φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή και  

2. ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους εντός της Ελληνικής επικράτειας ή 

πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. 

Συνεπώς, από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα πρόσωπα αυτά παύουν να έχουν τις 

αναφερόμενες υποχρεώσεις που άλλως προκύπτουν από αυτό το νόμο. 
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Στην περίπτωση που προκύψει ή θεωρηθεί ότι οι επιχειρήσεις αυτές αποκτούν εισόδημα 

στην Ελλάδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα έχουν υποχρέωση τήρησης του 

Ν.4308/2014 (Περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων). 

1.2 Επιχειρήσεις Που Εφαρμόζουν Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς(ΔΠΧΑ) 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) εφαρμόζονται από τις 

οντότητες οι οποίες έχουν την υποχρέωση της σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους 

καταστάσεων (ατομικές ή ενοποιημένες) βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 

Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, από τις 

οικονομικές οντότητες, γίνεται είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά. 

1.2.1 Υπόχρεες Οντότητες Για Την Εφαρμογή Των Διεθνών Προτύπων Χρηματο-

οικονομικής Αναφοράς 

Υποχρεωτικά εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

1. Οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, οι οποίες είναι οντότητες που υπόκειται στον 

Ελληνικό νόμο και περιλαμβάνουν: 

α. Τις οντότητες των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε 

οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

γ. Τα πιστωτικά ιδρύματα. 

δ. Τις οντότητες που καθορίζονται από τη νομοθεσία ως δημοσίου ενδιαφέροντος 

οντότητες, με βάση τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέγεθος ή τον 

αριθμό των απασχολούμενων. 

2. Οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και είναι θυγατρικές οντότητας, 

οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 

κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή 

αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του 

ενεργητικού ή του μέσου όρου των εργαζόμενων της μητρικής. 

3. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής 

επάρκειας. 
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4. Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 

5. Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

6. Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του. 

7. Οι ανώνυμες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. 

8. Οι ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. 

9. Οι οντότητες χαρτοφυλακίου. 

10. Οι οντότητες που έχουν αυτή την υποχρέωση βάσει άλλης νομοθετικής διάταξης. 

1.2.2 Προαιρετική Εφαρμογή Των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Ανα-

φοράς 

Οποιαδήποτε άλλη οντότητα υποκείμενη στον παρόντα νόμο μπορεί, με απόφαση της 

διοίκησής της, να εφαρμόζει προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική για πέντε 

συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. 

Όταν μια οντότητα εφαρμόζει προαιρετικά το λογιστικό πλαίσιο των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στον υπολογισμό των πέντε ετών για την 

υποχρέωση παραμονής σε αυτό το λογιστικό πλαίσιο προσμετρείται και η πρώτη περίοδος 

εφαρμογής, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη η συγκριτική περίοδος της πρώτης 

εφαρμογής. 

Παράδειγμα 

Η επιχείρηση «Α» επιλέγει την προαιρετική τήρηση των βιβλίων της βάσει των Δ.Λ.Π. από 

1/1/2015. Η ημερομηνία αυτή είναι η «Ημερομηνία Πρώτης Εφαρμογής». Η ημερομηνία 

1/1/2014είναι η «Ημερομηνία Μετάβασης ή η ημερομηνία της συγκριτικής περιόδου πρώτης 

εφαρμογής». 

Έτσι θα συνταχθεί πρώτα με βάση τα Δ.Λ.Π. ο ισολογισμός έναρξης και οι οικονομικές 

καταστάσεις έναρξης, με ημερομηνία 31/12/2014(δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα από την 

ημερομηνία του ισολογισμού της πρώτης εφαρμογής που είναι η 31/12/2015, χωρίς 

δημοσίευση αυτών των οικονομικών καταστάσεων). 

Στην συνέχεια με 31/12/2015 θα συνταχθεί ο ισολογισμός και οι πρώτες οικονομικές 

καταστάσεις από την έναρξη εφαρμογής των Δ.Λ.Π. 

Συνεπώς η επιχείρηση «Α» έχει την υποχρέωση τήρησης των βιβλίων της βάσει των 

ΔΛΠ, για τις χρήσεις από 2015 – και 2019. 
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Οι οντότητες που επιλέγουν να συντάξουν τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους 

βάσει των Δ.Π.Χ.Α., συντάσσουν και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους 

βάσει των ιδίων προτύπων, όταν υποχρεούνται σε σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομι-

κών καταστάσεων. 

1.3. Υποχρεώσεις Των Επιχειρήσεων Που Τηρούν Τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Προαιρετικά Ή Υποχρεωτικά. 

Οι οντότητες που υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζουν από τον παρόντα νόμο, μόνον τις διατάξεις 

που αναφέρονται: 

1. στην τήρηση των Λογιστικών Αρχείων και των Παραστατικών Διακίνησης και 

Πωλήσεων 

2. στην παροχή επεξηγηματικών πληροφοριών για τις συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν 

κατά την περίοδο από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο της οντότητας, για 

τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες 

διασφάλισης, για συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές μη ελεγκτικές 

υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά κατηγορία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

2.1 Η Χρησιμότητα Της Ένταξης Σε Κατηγορία Μεγέθους 

Η ένταξη μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές της 

υποχρεώσεις σε ότι αφορά: 

1. τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει 

2. τις απλοποιήσεις και τις απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, καθώς και 

από την παροχή ορισμένων πληροφοριών του προσαρτήματος. 

2.2 Κριτήρια Καθορισμού Του Μεγέθους Των Οντοτήτων 

Οι οντότητες κατατάσσονται σε κατηγορία μεγέθους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Τα 

κριτήρια για την ένταξη σε κατηγορίες είναι τα εξής: 

1. Το Σύνολο ενεργητικού 

Σαν «Σύνολο ενεργητικού» θεωρείται το αντίστοιχο μέγεθος του υποδείγματος 

ισολογισμού ο οποίος συντάσσεται κατά κατηγορία οντότητας. 

2. Ο Κύκλος εργασιών 

Το ποσό του κονδυλίου καθαρός κύκλος εργασιών του υποδείγματος της κατάστασης 

αποτελεσμάτων η οποία συντάσσεται κατά κατηγορία οντότητας. 

Με την έννοια «Κύκλος εργασιών» θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις 

συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας. Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο 

εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, 

πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που 

εισπράττονται υπέρ τρίτων, όπως και η αξία των αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που 

πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου. 

3. Ο μέσος όρος προσωπικού 

Στην έννοια του προσωπικού, περιλαμβάνονται οι έχοντες έμμισθη σχέση αλλά και τα 

πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, όπως 

δικηγόροι, λογιστές ή μηχανικοί όταν είναι πλήρους απασχόλησης και ανεξάρτητα του 

τρόπου που αμείβονται (π.χ. με τιμολόγιο). 
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Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απασχολούμενοι με μίσθωση από άλλη 

οντότητα καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, εφόσον απασχολούνται στην 

οντότητα και αμείβονται από αυτή. Δεν λαμβάνονται υπόψη εκπαιδευόμενοι και 

σπουδαστές που απασχολούνται με συμβάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και 

εργαζόμενοι που έχουν λάβει γονική άδεια. 

Ο μέσος όρος του προσωπικού υπολογίζεται στη βάση πλήρους απασχόλησης 

σε ημερήσια και ετήσια βάση, για όλους τους εργαζόμενους που έχουν ή τεκμαίρεται 

ότι έχουν εργασία έμμισθης απασχόλησης. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου 

προσωπικού, ποσοστά μικρότερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και 

ποσοστά μεγαλύτερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω. 

Παράδειγμα 

Μία οντότητα απασχολεί 6 άτομα σε πλήρη απασχόληση, 10 άτομα πλήρους ετήσιας 

απασχόλησης αλλά μερικής ημερήσιας απασχόλησης τεσσάρων ωρών&4 άτομα με εποχιακή 

απασχόληση 6 μηνών αλλά πλήρους ημερήσιας απασχόληση. Να υπολογισθεί ο μέσος όρος 

προσωπικού. 

Απάντηση 

Ο μέσος όρος προσωπικού της ανωτέρω αναφερόμενης οντότητας που απασχολήθηκε στην 

περίοδο είναι: 

�6 ×
12
12

×
8
8�

+ �10 ×
12
12

×
4
8�

+ �4 ×
6

12
×

8
8�

= 6 + 5 + 2 = 13 άτοµα 

2.3 Ταξινόμηση Των Οντοτήτων Βάσει Μεγέθους 

Για τους λογιστικούς σκοπούς αυτού του νόμου, δηλαδή για τον προσδιορισμό των λογιστικών 

υποχρεώσεων των οντοτήτων που υποχρεούνται στην εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων 

του παρόντος νόμου, το παρόν άρθρο ταξινομεί τις υποκείμενες οντότητες με βάση το μέγεθός 

τους στις παρακάτω κατηγορίες: 

2.3.1 Πολύ Μικρές Οντότητες 

Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους 

δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

1. Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 €. 

2. Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 €. 

3. Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα 
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2.3.2 Μικρές Οντότητες 

Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα 

τρία κριτήρια: 

1. Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 €. 

2.  Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 €. 

3. Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα. 

2.3.3 Μεσαίες Οντότητες 

Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και 

οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο 

τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

1. Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 €. 

2. Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 €. 

3. Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα. 

2.3.4 Μεγάλες Οντότητες 

Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

1. Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 €. 

2. Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 €. 

3. Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα. 

2.4 Προϋποθέσεις Ένταξης Σε Κατηγορία Μεγέθους 

Η ένταξη στην κάθε κατηγορία γίνεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία κατά την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού. 

Όταν μία επιχείρηση, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, υπερβαίνει 

τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω, επί δύο τουλάχιστον συνεχείς 

χρήσεις, η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο 

εν λόγω διαδοχικών περιόδων. 
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Διάστημα μικρότερο του πλήρους έτους 

Σε περίπτωση ύπαρξης περιόδου διάφορης του δωδεκάμηνου, ο κύκλος εργασιών για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου υπολογίζεται κατ’ αναλογία σε ετήσια βάση. Διευκρινίζεται 

ότι χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ή μεγαλύτερο λογίζεται ως μήνας, ενώ χρονικό 

διάστημα μικρότερο των 15 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια περίοδο για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το 

διάστημα αυτό. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η ένταξη σε κατηγορία γίνεται με βάση τις 

επόμενες δύο πλήρεις ετήσιες περιόδους. 

2.4.1 Αλλαγή Κατηγορίας Μεγέθους 

Όταν μία επιχείρηση κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, παύει να υπερβαίνει 

τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω, επί δύο τουλάχιστον συνεχείς 

χρήσεις, η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο 

εν λόγω διαδοχικών περιόδων. 

2.5 Ειδικές Εντάξεις Οντοτήτων 

2.5.1 Οντότητες Που Δεν Αναφέρονται Στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 34/2013 

Οι οντότητες που δεν αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 34/2013 στις οποίες ανήκουν, η 

ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση, οι αστικές εταιρείες 

κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι 

δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, 

που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, 

οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, 

συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών νομικών προσώπων εφόσον αποκτούν εισόδημα 

από επιχειρηματική δραστηριότητα. και υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων, 

εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος 

εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 €. 

Δηλαδή για τις οντότητες αυτές για τον χαρακτηρισμό του μεγέθους τους σαν μικρές 

επιχειρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη τα άλλα δύο κριτήρια των ορίων των πολύ μικρών 

οντοτήτων (σύνολο ενεργητικού ≤ 350.000 € και μέσος όρος προσωπικού ≤50 ατόμων). 
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2.5.2 Επιχειρήσεις Εμπορίας Υγρών Καυσίμων 

Οι επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο υγρών καυσίμων, (όταν έχουν την νομική 

μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ατομικής επιχείρησης) θεωρούνται 

πολύ μικρές οντότητες, με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το 

όριο των μικρών οντοτήτων (8.000.000 €). Για αλλαγή κατηγορίας απαιτείται υπέρβαση του 

ανωτέρω ορίου για δύο συνεχόμενες περιόδους. 

Οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχίσουν να θεωρούνται ως πολύ μικρές οντότητες με βάση 

αποκλειστικά το κριτήριο του κύκλου εργασιών, εφόσον δηλαδή δεν υπερβαίνει το όριο του 

κύκλου εργασιών των 8.000.000 € για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους, έστω και εάν τα 

άλλα δύο κριτήρια είναι υψηλότερα των ορίων των πολύ μικρών οντοτήτων (σύνολο 

ενεργητικού 350.000 €, και καθαρός κύκλος εργασιών 700.000 €). 

Εάν η οντότητα αυτή υπερβεί το όριο του κύκλου εργασιών των 8.000.000 € θεωρείται 

πλέον μικρή οντότητα και συντάσσει και ισολογισμό, εκτός εάν υπερβαίνει και τα όρια για 

χαρακτηρισμό της σαν μεσαία οντότητα. ή μεγάλη οντότητα. 

Διευκρινίζεται ότι η εμπορία υγραερίου εμπίπτει στη δραστηριότητα των πρατηρίων 

υγρών καυσίμων, δεδομένου ότι το υγραέριο διατίθεται ως καύσιμο από τα εν λόγω πρατήρια 

με τον ίδιο τρόπο όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Συνεπώς, συνυπολογίζονται στο 

όριο των 8.000.000 € από πωλήσεις υγρών καυσίμων (κίνησης – θέρμανσης) και οι πωλήσεις 

υγραερίου. 

Όποια οντότητα εμπορίας καυσίμων διατηρεί και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή πα-

ροχής υπηρεσιών, δηλαδή ασκεί και άλλες δραστηριότητες, για την ένταξη σε κατηγορία 

βιβλίων λαμβάνεται το σύνολο του κύκλου εργασιών από όλες τις δραστηριότητες. 

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό 

έτος 2015 στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, ανεξάρτητα από το ύψος του κύκλου 

εργασιών τους. Οι εν λόγω οντότητες θα τηρούν για το φορολογικό έτος 2015 απλογραφικά 

βιβλία και γενικότερα θα έχουν τις υποχρεώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων 

2.5.3 Επιχειρήσεις Καπνοβιομηχανικών Προϊόντων 

Οι πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων εντάσσονται αποκλει-

στικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2015 στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, 

ανεξάρτητα από το ύψος του κύκλου εργασιών τους. Οι εν λόγω οντότητες θα τηρούν για το 

φορολογικό έτος 2015 απλογραφικά βιβλία και γενικότερα θα έχουν τις υποχρεώσεις των πολύ 

μικρών οντοτήτων. 
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2.5.4. Πίνακας Κατηγοριοποίησης Επιχειρήσεων Και Τα Αντίστοιχα Κριτήρια 

Προϋπόθεση η κάλυψη 2 από τα 3 ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Πολύ μικρές Επιχειρήσεις 
εκτός οδηγίας 34/2013 

Δεν λαμβάνεται 
υπόψη 

Μέχρι 1.500.000 € Δεν λαμβάνεται 
υπόψη 

Μικρές Επιχειρήσεις 
εκτός οδηγίας 34/2013 

Δεν λαμβάνεται 
υπόψη 

Περισσότερα από 
1.500.000 € 

Δεν λαμβάνεται 
υπόψη 

Πολύ μικρές Επιχειρήσεις 
οδηγίας 34/2013 

Μέχρι 350.000 € Μέχρι 700.000 € Μέχρι 10 άτομα 

Μικρές Επιχειρήσεις 
οδηγίας 34/2013 

Από 350.001 € έως 
4.000.000 € 

Από 700.001 € έως 
8.000.000 € 

Από 11 μέχρι 50 
άτομα 

Μεσαίες Επιχειρήσεις 
οδηγίας 34/2013 

Από 4.000.001 € 
έως 20.000.000 € 

Από 8.000.001 € 
έως 40.000.000 € 

Από 51 μέχρι 
250 άτομα 

Μεγάλες Επιχειρήσεις  Περισσότερα από 
20.000.000 € 

Περισσότερα από 
40.000.000 € 

Πάνω από 250 
άτομα 

Τα κριτήρια μεγέθους ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2015. 

Τα μεγέθη της επιχείρησης (κύκλος εργασιών, ενεργητικό και μέσος όρος προσωπικού) 

των δύο τελευταίων ετήσιων περιόδων πριν την εφαρμογή του παρόντος νόμου αποτελούν 

τη βάση για να κριθεί η ταξινόμηση της επιχείρησης βάσει μεγέθους του παρόντος νόμου. 

Για την περίοδο του 2015 το μέγεθος της οντότητας θα κριθεί με βάση τα νέα 

ποσοτικά κριτήρια και τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ετών 2013 

και 2014, όπως δημοσιεύθηκαν για εκείνα τα έτη. 
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2.6 Παραδείγματα 

Παράδειγμα 1 

Μία Ανώνυμη επιχείρηση για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012, 2013 & 2014 εμφανίζει τα εξής 

μεγέθη: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2014 2013 2012 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.200.000,00 € 6.100.000,00 € 6.050.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.400.000,00 € 2.650.000,00€ 2.700.000,00 € 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 59 48 57 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιχείρηση θα καταταγεί στις μικρές επιχειρήσεις. για το 

έτος 2015 για τους λογιστικούς σκοπούς αυτού του νόμου, διότι δεν υπερβαίνει για δύο 

συνεχόμενες περιόδους, δύο από τα κριτήρια του παρόντος νόμου δηλαδή: Προσωπικό 50 

άτομα, Σύνολο Ενεργητικού 4.000.000,00 € και Κύκλο Εργασιών 8.000.000,00€. (υπερβαίνει 

μόνο το κριτήριο του προσωπικού και για μία μόνο περίοδο). 

Η συγκεκριμένη επιχείρηση κατά την ενημέρωση των λογιστικών αρχείων, θα 

ακολουθεί διπλογραφικό σύστημα λόγω της νομικής της μορφής. 

Παράδειγμα 2 

Μία ατομική επιχείρηση για τις διαχειριστικές χρήσεις 2013 & 2014 εμφανίζει τα εξής μεγέθη: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2013 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.450.000,00 € 1.750.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 310.000,00 € 305.000,00€ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6 7 

Η συγκεκριμένη επιχείρηση επειδή είναι εταιρεία εκτός της οδηγίας 34/2013 για την ένταξη σε 

κατηγορία οντοτήτων χρησιμοποιεί το μοναδικό κριτήριο του τζίρου (1.500.000,00 €). 

Άρα για το έτος 2015 θεωρείται «μικρή» διότι δεν έχει κατέλθει κάτω από το όριο του 

κύκλου εργασιών 1.500.000 € για δύο συνεχόμενες χρήσεις, (2014 & 2013). Εάν το έτος 2015 

πραγματοποιήσει τζίρο κάτω του 1.500.000,00 € τότε, στη χρήση 2016 θα θεωρηθεί πολύ 

μικρή, διότι θα έχει κατέλθει κάτω από το όριο του κύκλου εργασιών 1.500.000 € για δύο 

συνεχόμενες χρήσεις (2014 & 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

& ΣΤΟΙΧΕΙΑ., ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΊΩΝ & 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.  

3.1 Έννοια Λογιστικών Αρχείων & Λογιστικών Στοιχείων 

Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν τόσο τα τηρούμενα «λογιστικά αρχεία» (βιβλία) όσο και 

τα «λογιστικά στοιχεία» (παραστατικά). 

3.1.1 Περί Λογιστικών Αρχείων 

Τα λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται πληροφορίες 

αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, 

παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία 

(λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται δεδομένα των συναλλαγών και γεγονότων. 

Ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών αρχείων είναι: 

1. οι βάσεις δεδομένων ενός συστήματος πληροφορικής και οι αναλυτικές και 

συγκεντρωτικές αναφορές που παράγει, όπως τα κλασικά λογιστικά βιβλία 

(ημερολόγια, αναλυτικά και συγκεντρωτικά καθολικά και αναλυτικές απογραφές 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) 

2. οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιεί μια βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση 

για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών της 

3. αρχεία στα οποία παρακολουθούνται τα αποθέματα και οι κινήσεις τους κατά ποσότητα 

ή και αξία 

4. τα κοστολογικά δεδομένα μιας περιόδου στα οποία αποτυπώνεται η συγκέντρωση του 

κόστους και η κατανομή της στους τελικούς φορείς (προϊόντα και υπηρεσίες) 

5. αναλυτικά υπολογιστικά φύλλα σε οποιαδήποτε μορφή, στα οποία γίνεται επεξεργασία 

δεδομένων για παραγωγή στοιχείων προς αυτούσια χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία 

6. μισθοδοτικές καταστάσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξή τους, 

όπως παρουσιολόγια και πίνακες εγκεκριμένων μισθών και παροχών 

7. τα παντός είδους τηρούμενα πρακτικά των διαφόρων οργάνων διοίκησης της οντότητας 
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8. τα στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει μια οντότητα τα οποία συνοδεύουν τη διακίνηση 

των αποθεμάτων της 

9. τα τιμολόγια και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδει η οντότητα, ή τρίτος για 

λογαριασμό της, για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών 

10. τα στοιχεία που εκδίδονται για την πληρωμή ή την είσπραξη χρημάτων και χρεογράφων 

11. τα στοιχεία (παραστατικά) που λαμβάνει η οντότητα από τρίτους στα πλαίσια της 

λειτουργίας της, όπως στοιχεία διακίνησης αγαθών, τιμολόγια αγοράς, στοιχεία 

πληρωμών και εισπράξεων και αντίγραφα κίνησης λογαριασμών 

12. οι παντός είδους συμβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της 

λειτουργίας της 

13. τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία με το προσωπικό της και τους τρίτους, 

περιλαμβανομένων των φορολογικών ασφαλιστικών και λοιπών εποπτικών και 

ρυθμιστικών αρχών 

14. έγγραφα συντασσόμενα για κάλυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη φορολογική 

(π.χ. δηλώσεις Φ.Π.Α) ή άλλη νομοθεσία. 

3.1.2 Περί Λογιστικών Στοιχείων 

Τα λογιστικά στοιχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται 

πληροφορίες αναγκαίες για την παρακολούθηση της διακίνησης των αγαθών για οποιοδήποτε 

σκοπό και της αποκόμισης εσόδων από τις οικονομικές οντότητες, με βάση τα οποία 

ενημερώνονται τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία και δημιουργούνται οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

Ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών στοιχείων είναι: 

1. Τα στοιχεία παρακολούθησης των διακινούμενων αποθεμάτων 

2. Τα στοιχεία τιμολόγησης των πωλούμενων ειδών, ή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

3. Τα απλοποιημένα τιμολόγια 

4. Τα συγκεντρωτικά τιμολόγια 

5. Οι εκδιδόμενες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών 

6. Τα ηλεκτρονικά εκδιδόμενα τιμολόγια 
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3.2 Περιεχόμενο, Τρόπος Τήρησης & Ονοματολογία Των Λογιστικών Συστη-

μάτων 

Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα διάφορα λογιστικά αρχεία αλλά και τις 

διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, 

καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική 

αξία όσο και τη φορολογική βάση εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, 

περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση 

αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της 

οντότητας. 

Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, 

ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων και τη 

διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων. Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται με 

ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. 

Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων 

πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική αλλά τα λογιστικά 

βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα. 

Το σχέδιο των λογαριασμών που προτείνεται με τον Ν.4308/2014 είναι υποχρεωτικό 

σε ότι αφορά την ονοματολογία, το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών 

(ανάλυση – ταξινόμηση σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, κ.λπ.), καθώς και το 

περιεχόμενό τους, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4308/2014. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΙΔΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

4.1 Είδη Λογιστικών Συστημάτων Για Ενημέρωση Των Αρχείων 

Τα λογιστικά συστήματα, που εφαρμόζονται για την ενημέρωση των βασικών αρχείων, 

διακρίνονται σε διπλογραφικά και σε απλογραφικά. 

4.2 Περί Διπλογραφικού Συστήματος 

Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί διπλογραφικό σύστημα για την 

παρακολούθηση των ανωτέρω αναφερόμενων αρχείων. 

Στην περίπτωση αυτή τηρεί: 

1. Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο). 

2. Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό). 

3. Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων και 

πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ισοζύγιο). 

Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν: 

1. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες 

2. ΟΕ και ΕΕ των οποίων όλα τα άμεσα ή έμμεσα μέλη είναι είτε οντότητες της περ. α’ 

της παρ. 2 του άρθρου 1, είτε άλλες οντότητες συγκρίσιμου νομικού τύπου με τις 

οντότητες της περίπτωσης αυτής, δηλαδή έχουν περιορισμένη ευθύνη. 

3. Οι οντότητες που δεν αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 34/2013 και οι οποίες είναι: 

Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση καθώς επίσης 

οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι 

συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, και οποιαδήποτε άλλη 

οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Ακόμη εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις 

προσώπων και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 

1.500.000 € 
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4. Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης (οντότητα της 

παρ 2 (γ) του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική επιχείρηση κ.λπ.) 

με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 8.000.000,00 €. 

5. Κερδοσκοπικές ή μη οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από αυτό ή 

τελούν υπό την εποπτεία αυτού (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην 

εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν.4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης). 

6. Οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού από 

άλλη νομοθεσία. 

4.2.1 Σχέδιο Λογαριασμών Το Οποίο Εφαρμόζεται Για Την Τήρηση Διπλογραφι-

κών Βιβλίων, Σύμφωνα Με Τον Ν.4308/2014 (Περί Ελληνικών Λογιστικών Προ-

τύπων) 

Για τον τρόπο ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων των οντοτήτων, παρουσιάζεται ένα νέο 

και ενιαίο σχέδιο λογαριασμών το οποίο εφαρμόζεται από όλες τις οντότητες που τηρούν τα 

λογιστικά τους αρχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. 

Το προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών χρησιμοποιείται τουλάχιστον στην 

ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, και στο περιεχόμενό 

τους για την ενημέρωση των λογιστικών αρχείων των φορολογικών ετών που αρχίζουν από την 

1/1/2015 και μετά. 

Εναλλακτικά του προτεινόμενου σχεδίου λογαριασμών με βάση τον Ν 4308/2014, κάθε 

οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο 

λογαριασμών, το οποίο τηρούσε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 (Γενικό λογιστικό σχέδιο, 

κλαδικό σχέδιο τραπεζικών επιχειρήσεων, κλαδικό σχέδιο ασφαλιστικών επιχειρήσεων). 

4.3 Περί Απλογραφικού Συστήματος 

Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, μπορεί, αντί του λογιστικού συστήματος των 

διπλογραφικών βιβλίων, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα 

(βιβλία εσόδων – εξόδων) για την παρακολούθηση των ανωτέρω αναφερόμενων αρχείων, και 

ειδικότερα των εξής αρχείων: 

1. Έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, 

από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα. 

2. Κέρδη. 
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3. Αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών 

(πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων. 

4. Έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε 

ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και 

λοιπά έξοδα. 

5. Ζημίες. 

6. Φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος. 

Ενδεικτικά Απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν: 

1. Οι πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις. 

2. Οι οντότητες που δεν αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 34/2013, και οι οποίες 

είναι: 

Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση καθώς επίσης 

οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι 

συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, και οποιαδήποτε άλλη 

οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Ακόμη εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις 

προσώπων και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με κύκλο εργασιών μέχρι 1.500.000 €. 

3. Ο πωλητής (εμπορία) υγρών καυσίμων (ΟΕ, ΕΕ, ατομική επιχείρηση) με κύκλο 

εργασιών μέχρι και 8.000.000 €. (Ισχύει και για την εμπορία υγραερίου οπότε 

συνυπολογίζονται στο όριο των 8.000.000 € από πωλήσεις υγρών καυσίμων (κίνησης 

– θέρμανσης) και οι πωλήσεις υγραερίου). Τα προαναφερόμενα όρια ισχύουν γενικά 

για την οντότητα και συνεπώς, όποιος διατηρεί και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών 

ή παροχής υπηρεσιών, δηλαδή ασκεί και άλλες δραστηριότητες, για την ένταξη σε 

κατηγορία βιβλίων λαμβάνεται το σύνολο του κύκλου εργασιών από όλες τις 

δραστηριότητες. 

4.4 Επεξηγήσεις 

1. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων 

λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα. Η λογιστική παρακολούθηση των 

υποκαταστημάτων μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας 

σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές. 
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2. Δαπάνες που πραγματοποιούνται από ιδρυτή οντότητας πριν από τη σύστασή της στο 

όνομά του αλλά ρητά και τεκμηριωμένα για λογαριασμό της, μεταφέρονται στα αρχεία 

της οντότητας μετά τη σύστασή της. 

3. Επί προαιρετικής ένταξης στο διπλογραφικό σύστημα, η οντότητα δύναται να 

επανέλθει στο απλογραφικό οποτεδήποτε και χωρίς κανένα περιορισμό. Δεν 

επιτρέπεται η αλλαγή λογιστικού συστήματος στη διάρκεια μιας ετήσιας 

(διαχειριστικής) περιόδου (φορολογικό έτος). 

4. Η τήρηση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήματος γίνεται σε 

κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του δεδουλευμένου. Δηλαδή, 

αναγνωρίζονται και καταχωρούνται οι επιπτώσεις των συναλλαγών και γεγονότων όταν 

προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά 

4.5 Άλλα Λογιστικά Αρχεία 

Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων βασικών λογιστικών αρχείων οι οντότητες τηρούν και τα 

εξής λογιστικά αρχεία: 

4.5.1 Αρχείο Ενσώματων Και Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

Εδώ παρακολουθούνται αναλυτικά για κάθε πάγιο, η αξία κτήσης του καθώς και κάθε 

μεταβολή του (προσθήκη, αναπροσαρμογή, απομείωση, διαγραφή και απόσβεση).  

Στο αρχείο αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσμένα πάγια τα οποία 

εξακολουθούν να πληρούν τον ορισμό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, είτε εξακολουθούν 

να είναι σε λειτουργία είτε όχι. 

Με την έννοια προσθήκη εννοείται οποιαδήποτε επαύξηση της αξίας του παγίου 

περιουσιακού στοιχείου. 

Με την έννοια αναπροσαρμογή εννοείται, η αύξηση ή η μείωση του υπολοίπου ενός 

στοιχείου του ισολογισμού ως αποτέλεσμα επανεκτίμησης της αξίας του, βάσει των ρυθμίσεων 

του νόμου αυτού, όπως η επιμέτρηση στην εύλογη αξία. 

Με την έννοια εύλογη αξία, εννοείται η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου 

ή διακανονισμού μιας υποχρέωσης, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό 

κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία μέτρησης. 

Με την έννοια απομείωση εννοείται το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. 
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Με την έννοια απόσβεση εννοείται η συστηματική κατανομή της αποσβεστέας αξίας 

ενός στοιχείου στην ωφέλιμη ζωή του. 

4.5.2 Αρχείο Επενδύσεων Σε Χρεωστικούς Τίτλους, Σε Τίτλους Καθαρής Θέσης 

Και Σε Λοιπούς Τίτλους 

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα στοιχεία με σύντομη περιγραφή και 

αναφορά της ποσότητας και της λογιστικής αξίας τους. 

4.5.3 Αρχείο Ιδιόκτητων Αποθεμάτων 

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής στα οποία 

περιλαμβάνονται: 

 Τα κατεχόμενα για πώληση αποθέματα κατά την συνήθη δραστηριότητα της οντότητας. 

 Τα κατεχόμενα αποθέματα σε μορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν 

για την παραγωγική διαδικασία ή για την προσφορά υπηρεσιών). 

Τα κατεχόμενα αποθέματα καταχωρούνται διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. 

Τα κατεχόμενα αποθέματα καταχωρούνται με σύντομη περιγραφή του είδους, ανά μονάδα 

μέτρησης και ποσότητας. 

Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο 

που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας. 

Για την επιμέτρηση των αποθεμάτων και τον προσδιορισμό της αξίας τους ισχύουν τα 

εξής: 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Στο κόστος κτήσης των 

αποθεμάτων περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται, προκειμένου να 

φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

Στις παραγωγικές επιχειρήσεις το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας 

προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει: 

1. Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 

σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω στοιχείο και 

2. μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το 

εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. 
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Το κόστος διανομής και το κόστος διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 

Στην περίπτωση που απαιτείται σημαντική περίοδος χρόνου προκειμένου να καταστούν τα 

αποθέματα έτοιμα για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεμάτων 

μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το μέρος που οι τόκοι αυτοί 

αναλογούν στα εν λόγω αποθέματα και για την προαναφερθείσα περίοδο. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη 

αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος. 

Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη 

μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή άλλη τεκμηριωμένα γενικά αποδεκτή μέθοδο. 

Η χρήση της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται. 

Η επελεγείσα μέθοδος αποτίμησης χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια 

φύση και χρήση από την οντότητα. Για αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση διαφορετικές 

μέθοδοι μπορεί να δικαιολογούνται. 

Το κόστος αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών 

ή υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται με τη μέθοδο 

του εξατομικευμένου κόστους. 

 Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας 

μπορούν να αντιμετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου. 

4.5.4 Αρχείο Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων 

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία, με σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση, και 

της λογιστικής τους αξίας. 

4.5.5 Αρχείο Αποθεμάτων Τρίτων 

Η οντότητα που έχει στην κατοχή της αποθέματα κυριότητας άλλης οντότητας τηρεί αρχείο 

στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα σχετικά αποθέματα, κατά είδος και ποσότητα και 

διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο (όπως τηρεί το αρχείο των ιδιόκτητων αποθεμάτων). 
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4.5.6 Αρχείο Λογαριασμών Υποχρεώσεων 

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι υποχρεώσεις, με αναφορά της 

ποσότητας και της λογιστικής τους αξίας. 

4.5.7 Αρχείο Περιουσιακών Στοιχείων Και Υποχρεώσεων Σε Ξένο Νόμισμα 

Στο αρχείο αυτό παρακολουθείται η ποσότητα των μονάδων του ξένου νομίσματος για τα 

επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται στο νόμισμα αυτό. 

4.6 Τήρηση Αρχείου Ιδιοκτήτων Αποθεμάτων Των Οντοτήτων Οι Οποίες 

Είναι Εκτός Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 34 

Οι πολύ μικρές οντότητες οι οποίες είναι εκτός της οδηγίας 34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 

οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών δεν υπερβαίνει το ποσό των 

150.000 € έχουν τη δυνατότητα να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους στο τέλος 

της περιόδου. Στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου που δεν 

διενεργούν απογραφή ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Αν το φορολογικό έτος είναι μικρότερο του 12μήνου (πχ. έναρξη κατά τη διάρκεια της 

περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την υποχρέωση διενέργειας απογραφής αποθεμάτων 

υπολογίζεται με αναγωγή σε ετήσια βάση. 

Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια περίοδο για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το 

διάστημα αυτό. 

Δηλαδή για την διαπίστωση της υποχρέωσης της τήρησης αρχείου ιδιόκτητων 

αποθεμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα των δύο προηγούμενων διαχειριστικών 

χρήσεων, όπως συμβαίνει για την διαπίστωση του μεγέθους των οντοτήτων, αλλά τα έσοδα 

αποκλειστικά του προηγούμενου έτους 

Χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των (15) ημερών λογίζεται ως μήνας ενώ χρονικό 

διάστημα που είναι μικρότερο των 15 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Παραδείγματα 

Παράδειγμα 1 

Η επιχείρηση «Α», η οποία λειτουργεί με την μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας, έκανε έναρξη 

εργασιών την 20/5/2015 και στο διάστημα από 20/5- 31/12/2015 πραγματοποίησε ακαθάριστα 

έσοδα ύψους 90.000,00 €. Ποια η υποχρέωσή της για την τήρηση αρχείου ιδιόκτητων 

αποθεμάτων εκ μέρους της επιχείρησης «Α», από την 1/1/2016 και μετά. 

Απάντηση 

Δεδομένου ότι η επιχείρηση «Α», έκανε έναρξη εργασιών εντός του 2015( 20/5/2015) για τον 

προσδιορισμό της υποχρέωσης τήρησης ιδιόκτητου αρχείου αποθεμάτων από την 1/1/2016 θα 

πρέπει να γίνει αναγωγή των πραγματοποιηθέντων εσόδων σε δωδεκάμηνο διάστημα με την 

προϋπόθεση ότι ο μήνας έναρξης δεν θα ληφθεί υπόψη (έναρξη μετά την 15 του μήνα). Άρα 

πραγματικά λαμβανόμενοι μήνες 7 

Έ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 𝜎𝜎𝛿𝛿𝜎𝜎𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎𝛿𝛿ή𝜈𝜈𝜎𝜎𝜈𝜈 = 90.000,00 ×
12
7

= 154.285,00 > 150.000,00 

Συνεπώς η επιχείρηση «Α», από την 1/1/2016 θα τηρήσει αρχείο ιδιόκτητων 

αποθεμάτων διότι τα αναγόμενα έσοδα σε δωδεκάμηνο διάστημα ύψους 154.285,00 € είναι 

μεγαλύτερα του απαιτούμενου ορίου για την τήρηση του αρχείου αυτού (150.000,00 €) 

Παράδειγμα 2 

Η επιχείρηση «Β», η οποία λειτουργεί με την μορφή της ατομικής επιχείρησης έκανε έναρξη 

εργασιών την 20/9/2015 και στο διάστημα από 20/9- 31/12/2015 πραγματοποίησε ακαθάριστα 

έσοδα ύψους 120.000,00 €. Ποια η υποχρέωσή για την τήρηση αρχείου ιδιόκτητων 

αποθεμάτων εκ μέρους της επιχείρησης «Β», από την 1/1/2016 και μετά. 

Απάντηση 

Δεδομένου ότι η επιχείρηση «Β», έκανε έναρξη εργασιών εντός του τους 2015( 20/9/2015) για 

τον προσδιορισμό της υποχρέωσης τήρησης ιδιόκτητου αρχείου αποθεμάτων από την 1/1/2016 

δεν θα γίνει αναγωγή των πραγματοποιηθέντων εσόδων σε δωδεκάμηνο διάστημα διότι το 

πραγματικό διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης «Β» είναι μικρότερο από τέσσερις μήνες 

και τα λαμβανόμενα έσοδα είναι τα πραγματοποιηθέντα στο διάστημα 20/9-31/12/2015. 

Συνεπώς η επιχείρηση «Β» από την 1/1/2016 δεν θα τηρήσει αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων 

διότι τα πραγματοποιηθέντα έσοδα ύψους 120.000,00 € είναι μικρότερα του απαιτούμενου 

ορίου για την τήρηση του αρχείου αυτού (150.000,00 €) 
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Υποχρέωση τήρησης αρχείου αποθεμάτων από τις οντότητες οι οποίες είναι εκτός της 

οδηγίας 34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όταν μια οντότητα η οποία είναι εκτός της οδηγίας 34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγει, 

σύμφωνα με το νόμο, να διενεργήσει απογραφή σε μία περίοδο, ενώ δεν έχει την υποχρέωση 

και δεν διενεργούσε, αναλαμβάνει την υποχρέωση για διενέργεια απογραφής και για τις τρεις 

τουλάχιστον επόμενες ετήσιες περιόδους. 

Όταν μια οντότητα η οποία είναι εκτός της οδηγίας 34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγει 

να διενεργήσει (προαιρετικά) φυσική απογραφή σε μια περίοδο για τον προσδιορισμό των 

αποτελεσμάτων (κόστος πωληθέντων), ενώ δεν έχει την υποχρέωση και δεν διενεργούσε, για 

τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της περιόδου αυτής το απόθεμα έναρξης θεωρείται 

μηδέν. Δηλαδή, από τα ακαθάριστα έσοδα της ανωτέρω περιόδου θα εκπέσουν μόνο οι αγορές 

της περιόδου για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων  

Εάν το σύνολο των αγορών των προηγούμενων χρήσεων έχει εκπέσει φορολογικά και 

συνεπώς δεν μπορεί να εκπέσει εκ νέου προσμετρούμενο στο απόθεμα έναρξης της νέας 

περιόδου. 

Όταν μια οντότητα οποία είναι εκτός της οδηγίας 34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγει 

να παύσει να διενεργεί φυσική απογραφή σε μια περίοδο, ενώ διενεργούσε προαιρετικά. το 

απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου στην οποία διενεργήθηκε απογραφή δεν λαμβάνεται 

υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου στην οποία δεν διενεργείται 

απογραφή. Δηλαδή, στην πρώτη αυτή περίοδο στην οποία δεν διενεργείται απογραφή η 

οντότητα (και εφεξής) θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο τις αγορές της περιόδου για 

τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών (ζημιών). 

4.7 Χρόνος Ενημέρωσης Των Λογιστικών Αρχείων 

Ο χρόνος ενημέρωσης των τηρούμενων λογιστικών αρχείων, των οντοτήτων εξαρτάται από 

την υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού. 

Στην περίπτωση που η οντότητα συντάσσει ισολογισμό: 

Η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το 

αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. 

Στην περίπτωση που η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό: 

Η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού 

τριμήνου γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου. 
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Η ενημέρωση των βιβλίων στα χρονικά όρια που θέτει η παράγραφος αυτή αφορά την 

καταχώρηση των εκδιδόμενων και λαμβανόμενων παραστατικών. Η υποχρέωση του άρθρου 

αυτού εκπληρούται όταν η οντότητα καταχωρεί εντός των τιθέμενων χρονικών ορίων, από τη 

λήξη του μήνα ή τριμήνου κατά περίπτωση, είτε τη λογιστική είτε τη φορολογική βάση. 

Εξυπακούεται ότι η καταχώρηση λογιστικής και φορολογικής φάσης δύναται να 

πραγματοποιείται και ταυτόχρονα, εντός των χρονικών ορίων ενημέρωσης των λογιστικών 

αρχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

5.1 Στοιχεία Διακίνησης 

5.1.1 Έκδοση Και Τίτλος Του Στοιχείου Διακίνησης 

Για την αποστολή ή την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων, εκδίδεται σε κατάλληλο 

χρόνο, στοιχείο διακίνησης το οποίο συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους 

και διαφυλάσσεται από τους αντισυμβαλλόμενους, πλην των ιδιωτών. 

Το παραστατικό διακίνησης μπορεί να φέρει το τίτλο: «Παραστατικό Διακίνησης», 

«Δελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», «Έγγραφο διακίνησης μη 

τιμολογηθέντων αποθεμάτων», «Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης», κλπ. 

5.1.2 Περιπτώσεις Μη Έκδοσης Παραστατικού Διακίνησης 

Δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού διακίνησης στις εξής περιπτώσεις: 

1. Όταν εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο πώλησης που συνοδεύει τα αγαθά κατά τη διακίνησή 

τους. 

2. Επί ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικού απαιτείται να υπάρχει πρόσβαση στα 

δεδομένα του στοιχείου στη διάρκεια της διακίνησης για ελεγκτικούς σκοπούς. 

3. Επί παράδοσης αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς, είτε του ειδικού είτε του 

κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφόσον το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται από τον 

παραλήπτη αυτών (οντότητα). Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του παραστατικού 

διακίνησης παραδίδεται ή αποστέλλεται στον παραγωγό. 

4. Για την διακίνηση αγοραζομένου γάλακτος που παραλαμβάνεται από αγρότες-

παραγωγούς (κτηνοτρόφοι), ανεξάρτητα εάν οι παραγωγοί αυτοί εντάσσονται στο 

κανονικό ή ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., δύναται να εκδίδεται από τις παραλαμβάνουσες 

οντότητες το παραστατικό διακίνησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 

8 και 9 του άρθρου 5. Εναλλακτικά, η παραλαμβάνουσα οντότητα δύναται να 

καταχωρεί σε κατάσταση. 

5. Για τις παραλαβές διαφόρων αποθεμάτων από διαφορετικά πρόσωπα. 

6. Για τη διακίνηση ελαιοκάρπου από τους ελαιώνες των παραγωγών - αγροτών προς τα 

ελαιοτριβεία για έκθλιψη. 
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7. Για την διακίνηση αγαθών από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 του άρθρου 39, μεταξύ των οποίων είναι και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος 

Φ.Π.Α., δεδομένου ότι δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, δεν 

υποχρεούνται στην παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των 

αποθεμάτων τους. 

8. Για την διακίνηση κατεστραμμένων αποθεμάτων με σκοπό την απόρριψη αυτών. 

9. Για τις διακινήσεις των αποθεμάτων, τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου συνεχούς ροής, 

δηλαδή για τις διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος 

και θερμικής ενέργειας. 

10. Για τη διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών προς τα ΕΛ.ΤΑ. και τους συνδρομητές 

από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών. 

11. Για τη διακίνηση άχρηστων ή ακατάλληλων εμπορευμάτων, προϊόντων ή 

υπολειμμάτων (π.χ. περισυλλογή και διακίνηση προς καταστροφή ή ανακύκλωση, 

ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενσωματώνουν 

καμία εμπορευματική αξία), σε χώρους απόρριψης (π.χ. χωματερές, κ.λπ.). 

12. Για τις διακινήσεις βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών από λιανοπωλητές που 

διαθέτουν τα εμπορεύματα τους αποκλειστικά σε κινητές λαϊκές αγορές, σε παζάρια και 

στο πλανόδιο εμπόριο (πλανόδιοι πωλητές – κινητά καταστήματα), υπό την 

προϋπόθεση ότι φέρουν μαζί τους τα παραστατικά αγορών των αποθεμάτων τους 

(επισημαίνεται ότι, η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τις διακινήσεις αγροτικών 

προϊόντων, προς και από τις λαϊκές αγορές). 

13. Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις φαρμάκων, οπτικών και λοιπών ειδών 

στο δημόσιο ή σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, όταν τα πωλούμενα είδη παραδίδονται 

στους ασφαλισμένους. 

14. Για τη διακίνηση υλικών εκσκαφής (μπάζα) είτε αυτά διακινούνται με ιδιόκτητα 

φορτηγά ή οχήματα τρίτου, καθόσον τα είδη αυτά δεν συμπληρώνουν τα εννοιολογικά 

χαρακτηριστικά των αποθεμάτων. 

15. Για τη διακίνηση από τα γραφεία τελετών ειδών που έχουν σχέση με το αντικείμενο 

των εργασιών των εν λόγω γραφείων με τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητά τους. 

5.1.3 Περί Συγκεντρωτικού Στοιχείου Διακίνησης 

Όταν η παραδιδόμενη ποσότητα καθορίζεται από τον παραλήπτη στο εκδιδόμενο στοιχείο 

διακίνησης, στη θέση των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι». 
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5.2 Στοιχεία Πώλησης 

Τα εκδιδόμενα στοιχεία πώλησης είναι το τιμολόγιο πώλησης το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και 

η απόδειξη λιανικής πώλησης. 

5.2.1 Τιμολόγιο Πώλησης 

5.2.1.1 Έκδοση Και Τίτλος Του Τιμολογίου Πώλησης 

Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για 

κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που 

υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το 

τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών 

που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό. 

Τιμολόγιο, εκδίδεται για πωλήσεις προς άλλη οντότητα που ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα ή το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ή αγρότες 

του ειδικού καθεστώτος του Φ.Π.Α. ή για εξαγωγές. 

Η απαιτούμενη αποδοχή του τιμολογίου πώλησης (ή έγγραφου που εξομοιώνεται με 

τιμολόγιο) εκ μέρους του παραλήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση 

μπορεί να διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό. Ενδεικτικά, η 

εξόφληση του τιμολογίου θεωρείται ως έμμεση αποδοχή αυτού. 

Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε 

ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο. 

O όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκατασταθεί ανάλογα με τις καθιερωμένες πρακτικές 

στους διάφορους κλάδους της οικονομίας. 

5.2.1.2 Εννοια Αυτοτιμολόγησης 

Με την έννοια αυτοτιμολόγηση εννοείται, η έκδοση τιμολογίου από τον λήπτη των αγαθών η 

των υπηρεσιών, ή από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή. 

Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης του τιμολογίου παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 

για την τεκμηρίωση και καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, έγκαιρα για 

την εκπλήρωση υπ’ αυτού κάθε νόμιμης υποχρέωσης. Η παροχή των σχετικών πληροφοριών 
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δύναται να γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατ’ επιλογή των εμπλεκόμενων μερών. Η 

παροχή της πληροφόρησης μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 

5.2.1.3 Περί Τροποποιητικού Τιμολογίου 

Τροποποιητικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και 

αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο για την διόρθωση διαφορών αξίας που υπήρχαν στο 

αρχικά εκδοθέν τιμολόγιο (αναγραφή μικρότερης αξίας σε σχέση με την ορθή). 

5.2.1.4 Περί Πιστωτικού Τιμολογίου 

Στις περιπτώσεις εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο. 

Τέτοιες διαφορές μπορεί να είναι η διαπίστωση ελλειμμάτων κατά την αποστολή και 

παράδοση των αγαθών, λανθασμένου υπολογισμού αξίας, λανθασμένη αναγραφή επωνυμίας, 

εσφαλμένης χρέωσης Φ.Π.Α. επί του αρχικά εκδοθέντος τιμολογίου και τυχόν άλλες διαφορές, 

που έχουν σχέση και επηρεάζουν το περιεχόμενο του αρχικού τιμολογίου. 

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται από πωλητή 

των αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για την έκδοση 

τιμολογίου.Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών 

αρχείων της οντότητας. 

5.2.1.5 Εκδοση Τιμολογίου Από Το Δημόσιο Και Λοιπούς Φορείς 

Τo Δημόσιο, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί 

δημοσίου δικαίου δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις δραστηριότητες ή πράξεις, 

τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω και αν για αυτές τις δραστηριότητες ή 

πράξεις εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση αυτή 

παρέχεται με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης 

Αξίας. 

5.2.1.6 Τιμολόγιο Για Συναλλαγές Με Πρόσωπα Μη Υπόχρεα Στην Έκδοση Τιμολογίων, 

Ή Με Πρόσωπα Που Δεν Εκδίδουν Τιμολόγια. 

Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν συναλλάσσονται ως 

αγοραστές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου, υποχρεούνται σε έκδοση 

σχετικού παραστατικού προς τεκμηρίωση της συναλλαγής. 
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5.2.1.7 Πώληση Αγαθών Μέσω Τρίτων 

Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας και εκδίδει το σχετικό παραστατικό 

πώλησης για λογαριασμό της. Επίσης εκδίδει  έγγραφο (εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή, για τις πωλήσεις για λογαριασμό της οντότητας. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις 

απαιτούμενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον εκδότη στην οντότητα έγκαιρα, για την 

εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης. 

5.2.1.8 Πωλήσεις Αγροτικών Προϊόντων Από Τρίτο Για Λογαριασμό Αγρότη Παραγωγού 

Εξαιρετικά, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό αγρότη 

παραγωγού, η εεκκαθάριση  εκδίδεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 

5.2.1.9 Μη Έκδοση Τιμολογίου 

Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, 

εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου. Η συναλλαγή 

δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η 

τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που 

περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο). 

5.2.1.10 Απλοποιημένο Τιμολόγιο 

Το απλοποιημένο τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται όταν: 

1. το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 €, ή 

2. το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και 

αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο. 

5.2.1.11 Χρόνος Έκδοσης Του Τιμολογίου 

Ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου πώλησης έχει ως εξής κατά περίπτωση: 

Πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 

Εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής 

αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. 

Συνεχιζόμενη παροχή αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου 

Εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της 

σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή 

το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. 
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Παράδειγμα. 

Επιχείρηση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμφωνεί με επιχείρηση για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την χρονική περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2015 μέχρι την 31 

Μαΐου. Αν η συμφωνία προβλέπει: 

α. Την καταβολή της συνολικής αμοιβής ύψους 30.000,00 €, με την ολοκλήρωση του 

διαστήματος της παροχής υπηρεσίας, ήτοι την 31 Μαΐου 2016. 

β. Την καταβολή ανά τρίμηνο της αναλογίας της αμοιβής του τριμήνου στην συνολική 

αμοιβή. 

γ. Την καταβολή ανά μήνα της αναλογίας της αμοιβής του μήνα στην συνολική αμοιβή. 

Πότε θα εκδοθούν τα παραστατικά στοιχεία πώλησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά 

περίπτωση. 

Απάντηση. 

α. Η καταβολή της αμοιβής γίνεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ήτοι την 31 Μαΐου 

2016. 

Το τιμολόγιο θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι την 15 Ιουνίου 2016, με αξία 30.000,00 €. 

Στην περίπτωση αυτή, τόσο η επιχείρηση που παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

όσο και η επιχείρηση που δέχεται τις υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει να αναγνωρίσουν 

αντίστοιχα στα έσοδά και τα έξοδά τους ανάλογα, την αναλογία που αντιστοιχεί στο 

έτος 2015. 

Το ποσό αυτό είναι 30.000,00 € / 3 μήνες = 10.000,00 €. 

β. Την καταβολή ανά τρίμηνο της αναλογίας της αμοιβής του διμήνου στην συνολική 

αμοιβή. 

Το τιμολόγιο για τις αναλογούσες παρεχόμενες υπηρεσίες του τρίμηνου διαστήματος 

από 1 Οκτωβρίου 2015 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015, ήτοι ποσό 10.000,00 € θα πρέπει 

να εκδοθεί μέχρι την 15 Ιανουαρίου 2016. 

γ. Την καταβολή ανά μήνα της αναλογίας της αμοιβής του μήνα στην συνολική αμοιβή, 

Το τιμολόγιο για τις αναλογούσες παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε μήνα θα πρέπει να 

εκδοθεί μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, ήτοι μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2015 

για τις αναλογούσες υπηρεσίες του Οκτωβρίου, ύψους 3.750,00 (30.000/8 μήνες) 

Το ίδιο ποσό θα πρέπει να τιμολογηθεί μέχρι την 15η του Δεκεμβρίου 2015 για τις 

αναλογούσες υπηρεσίες του Νοεμβρίου, κλπ. 

Απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας 

Με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού 
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Παράδειγμα. 

Έστω ιδιώτης ο οποίος στις 15/9/2015 εγγράφεται σε γυμναστήριο και καταβάλλει την ετήσια 

συνδρομή του, ύψους 500,00 ευρώ.. Το γυμναστήριο υποχρεούται να εκδόσει το αντίστοιχο 

παραστατικό αξίας 500,00 ευρώ την 15/9/2015 , καθώς με την καταβολή της συνδρομής 

αποκτήθηκε και το δικαίωμα για την λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, από τον 

συγκεκριμένο ιδιώτη , για τον επόμενο χρόνο 

Σε περίπτωση έκδοσης Συγκεντρωτικού Τιμολογίου 

Εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου 

πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που 

συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. 

Παράδειγμα 

Μία επιχείρηση πραγματοποίησε διαδοχικές επαναλαμβανόμενες πωλήσεις για το διάστημα 

από 1 /2/2015 μέχρι την 15/3/2015, τα σχετικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδοθούν ως εξής: 

Για τις παραδόσεις από 1/2-28/2/2015, μέχρι την 15/3/2015, ενώ για τις παραδόσεις από 

1/3-15/3/2015 μέχρι την 15/4/2015. 

Αγοραστής αγαθών ή Υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ 

Εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η 

αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η 

οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση. 

Παράδειγμα 

Έστω ότι η επιχείρηση Α παραδίδει αγαθά σε ΝΠΔΔ, τα οποία διακινεί με “Συνοδευτικό μη 

τιμολογηθέντων προϊόντων”, στις 10/64/2015. Η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα 

να τιμολογήσει τα συγκεκριμένα αγαθά έως 31/12/2015. 

5.2.2 Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 

Όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή δεν θεωρούνται ως «ηλεκτρονικά 

τιμολόγια». 

Τα τιμολόγια που δημιουργούνται μέσω λογιστικού λογισμικού ή μέσω λογισμικού 

επεξεργασίας κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται σε έντυπη μορφή δεν είναι 

ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αντίθετα, τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, 
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σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να 

θεωρηθούν ως ηλεκτρονικά τιμολόγια. 

Ενδεικτικά σαν ηλεκτρονικά τιμολόγια θεωρούνται τα εξής: 

 Τιμολόγια ως δομημένα μηνύματα (όπως XML)  

 Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο αρχείο PDF (Portable Document 

Format) 

 Τηλεομοιοτυπία που λαμβάνεται σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή (με δεδομένο 

ότι απαιτείται έκδοση και λήψη σε ηλεκτρονική μορφή). 

Είναι δυνατή η αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε έναν μορφότυπο και η 

μετατροπή τους 

Ένα τιμολόγιο θεωρείται ότι εκδόθηκε, όταν ο υπόχρεος για την έκδοση αυτού το έχει διαθέσει 

κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να παραληφθεί από τον πελάτη. 

 Με μεταβίβαση απευθείας στον πελάτη 

 Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

 Μέσω ενός ασφαλούς συνδέσμου, ή 

 Μεταβίβαση έμμεσα 

α. μέσω ενός ή περισσότερων παρόχων υπηρεσιών, ή 

β. μέσω διαδικτυακής πύλης ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου με την προϋπόθεση να 

είναι προσβάσιμο για τον πελάτη 

Αναγκαία προϋπόθεση αναγνώρισης του ηλεκτρονικού τιμολογίου 

Απαραίτητη προϋπόθεση αναγνώρισης του Η.Τ είναι αποδοχή του από το λήπτη των 

τιμολογούμενων αγαθών ή υπηρεσιών. 

 Η αποδοχή δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο. 

 Η αποδοχή μπορεί να είναι επίσημη ή ανεπίσημη, ή 

 Να γίνεται με σιωπηρή συμφωνία, για παράδειγμα μέσω της επεξεργασίας ή πληρωμής. 

5.2.3 Εκδιδόμενα Στοιχεία Για Την Λιανική Πώληση Αγαθών Ή Υπηρεσιών 

5.2.3.1 Έκδοση Και Ονομασία Των Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης 

Για πωλήσεις προς ιδιώτες καταναλωτές, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται, αντί του 

τιμολογίου πώλησης που θα περιλάμβανε το σύνολο των πληροφοριών (ενδείξεων) που 

αναφέρονται στα τιμολόγια, παραστατικό λιανικής πώλησης. 
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Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης μπορεί να έχουν την ονομασία «Απόδειξη», «Απόδειξη 

λιανικής», «Απόδειξη λιανικής πώλησης», «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών», «Απόδειξη λιανικών 

συναλλαγών». 

Κάθε έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες του παραστατικού λιανικής πώλησης 

εξομοιώνεται με παραστατικό λιανικής πώλησης (π.χ. συμβόλαια μεταβίβασης αγαθών, 

λογαριασμοί, εισιτήρια, τραπεζικά παραστατικά, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.). 

Δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού στοιχείου λιανικής για την είσπραξη αμοιβής από 

συμβολαιογράφους, εφόσον η αμοιβή αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο. (Το συμβόλαιο 

εξομοιώνεται με στοιχείο λιανικής βάσει των στοιχείων που περιέχει.) Το ίδιο ισχύει αναλογικά 

και με τις ίδιες προϋποθέσεις για κάθε άλλο υπόχρεο (π.χ. δικαστικοί επιμελητές). 

5.2.3.2 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής Πώλησης 

Εκδίδεται στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών. 

5.2.3.3 Έκδοση Παραστατικού Λιανικής Πώλησης Από Τρίτο Μέρος 

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτο μέρος της έκδοσης 

παραστατικών λιανικής πώλησης η οποία δυνατότητα δεν περιορίζεται στην έκδοση εισιτηρίων 

για θεάματα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ., όπως ίσχυε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 αλλά 

παρέχεται ανεξαιρέτως, χωρίς κανένα περιορισμό για το είδος της λιανικής πώλησης. 

Η ανάθεση δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη σχετική ευθύνη για την έκδοση 

αποδείξεων αλλά και κάθε ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το τρίτο πρόσωπο που 

εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης για λογαριασμό της οντότητας, οφείλει να αποστέλλει 

εγκαίρως στην οντότητα τα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης. 

Η ανάθεση προϋποθέτει προηγούμενη συμφωνία. 

5.2.3.4 Χρόνος Έκδοσης Των Στοιχείων Λιανικής Πώλησης 

Πώληση αγαθών 

Εκδίδεται κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδοση των 

πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος 

του επόμενου μήνα από την παράδοση 

Συνεχιζόμενη παροχή αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου 

Το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το 

μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την 

ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου. 
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Απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας 

Με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού. 

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών 

Εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. 

Χρόνος Έκδοσης Στοιχείων Λιανικής Πώλησης 

Στις λιανικές πωλήσεις αγαθών η έκδοση παραστατικού διακίνησης από τον πωλητή δεν 

μεταθέτει το χρόνο έκδοσης του παραστατικού λιανικής πώλησης. 

Το στοιχείο αυτό πρέπει να εκδίδεται και πάλι κατά την παράδοση ή την έναρξη της 

αποστολής των αγαθών. Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η παράδοση των 

πωλούμενων αγαθών στον ιδιώτη – αγοραστή γίνεται από τρίτο (τριγωνική παράδοση από τον 

προμηθευτή ή αποστολή από αποθηκευτή κ.λπ.), τα στοιχεία λιανικής πώλησης μπορούν να 

εκδοθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση των αγαθών. 

Όταν εκδίδεται παραστατικό λιανικής, δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού 

διακίνησης. 

5.2.4 Περί Φορολογικών Μηχανισμών. 

Οι εκδιδόμενες αποδείξεις λιανικής πώλησης, ή παροχής υπηρεσιών, εκδίδονται μέ την χρήση 

φορολογικής ταμειακής μηχανής, ή όταν εκδίδονται μηχανογραφικά, με σχετική σήμανση από 

φορολογικό μηχανισμό. 

Οι οντότητες μπορούν να εκδίδουν τα στοιχεία των λιανικών τους πωλήσεων, με την 

χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού παρόχου έκδοσης στοιχείων λιανικής, αντί να χρησιμοποιούν 

φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς. 

Στην περίπτωση πραγματοποίησης λιανικών πωλήσεων περιστασιακά, μπορεί να 

εκδίδονται τα στοιχεία της λιανικής πώλησης χειρόγραφα, ή μηχανογραφικά χωρίς σήμανση 

από φορολογικό μηχανισμό.  

Παράδειγμα. 

Ένα εργοστάσιο υποδημάτων που πουλά λιανικώς στους εργάτες του δεν υποχρεούται να 

χρησιμοποιεί φορολογικό μηχανισμό. 

Στην περίπτωση όμως που λειτουργεί πρατήριο για την λιανική πώληση, τότε υπάρχει 

η υποχρέωση της χρήσης φορολογικού μηχανισμού. 
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Στην περίπτωση που επιλέγεται η έκδοση τιμολογίου για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών ή την 

παροχή υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται μηχανογραφικά με σήμανση από φορολογικό 

μηχανισμό. 

Στην περίπτωση που υπάρχει απαλλαγή από την χρήση του φορολογικού μηχανισμού, 

και επιλέγεται η έκδοση τιμολογίου για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, 

τότε το τιμολόγιο εκδίδεται είτε χειρόγραφο, είτε μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από 

φορολογικό μηχανισμό. 

5.2.4.1 Εξαιρέσεις Από Την Χρήση Φορολογικών Μηχανισμών 

1. Από την χρήση φορολογικών μηχανισμών για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής 

απαλλάσσονται οι οντότητες που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών: 

α. Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή 

φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς 

και οι γιατροί και οδοντίατροι. 

β. Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης. 

γ. Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ 

και συναφών, ή επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον 

εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ. 

δ. Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, 

που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο 

εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ. 

ε. Οι ασκούντες το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, 

ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, 

δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, 

γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, 

διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή 

ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή 

μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, 

σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, 

προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, 

αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, 

ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, 

λογοπαθολόγου, λογοπεδικού, διαιτολόγου, διατροφολόγου και εργοθεραπευτή. 
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στ. Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις 

δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 

ζ. Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και 

γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες),καθώς και ο κατασκευαστής 

επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων). 

η. Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, 

γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας. 

θ. Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, 

ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης 

κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης 

κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων 

κατοικιών, ή επιχείρηση μεταφοράς αγαθών. 

ι. Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα 

στοιχεία που εκδίδουν. 

ια. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά − πιστωτικά Ιδρύματα και τα 

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν. 

ιβ. Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο 

εκμεταλλευτής τουριστικού ταξιδιωτικού γραφείου. 

2. Ειδικά, οι οντότητες των περιπτώσεων α΄ και ε΄ έως και θ΄ της παραπάνω παραγράφου, 

απαλλάσσονται της υποχρέωσης χρησιμοποίησης φορολογικού ηλεκτρονικού 

μηχανισμού για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση 

ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 

του πελάτη. 

Οι οντότητες της περίπτωσης β΄ της παραπάνω παραγράφου εμπίπτουν στην 

ανωτέρω απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι αναγράφουν στις εκδιδόμενες αποδείξεις 

τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη. 

3. Όσοι από τους υπόχρεους της παραπάνω παραγράφου, εκτός από τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν 

φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση 

(κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό 

(π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή 



 

40 
 

ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση 

χρησιμοποίησης φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα 

ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών 

συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικού 

ηλεκτρονικού μηχανισμού. 

4. Για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την 

υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού 

ηλεκτρονικού μηχανισμού: 

α. Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου 

μέσω δικτύου, ύδατος πόσιμου μέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, 

θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, 

χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις 

είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το 

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας. 

β. Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής 

εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) 

σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου 

εμπορίου. 

γ. Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται «επί πιστώσει» από οντότητες 

που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. 

δ. Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές διατάξεις, 

απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη, κ.λπ.). 

ε. Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, 

χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς 

μέσω θεραπευτηρίων. 

5. Οι παρακάτω πολύ μικρές οντότητες του Ν.4308/2014 απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού 

μηχανισμού: 

α. Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν 

υπηρεσίες αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων 
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υπηρεσιών. Στην απαλλαγή εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι 

στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, 

κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών. 

β. Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 

λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 

Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια 

υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης. 

γ. Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του 

Ν.2859/2000. 

5.2.5 Βλάβη Φορολογικού Μηχανισμού 

Στην περίπτωση που υπάρχει διακοπή της λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού λόγω 

βλάβης της φορολογικής μνήμης, η κατασκευάστρια εταιρεία του μηχανισμού, που έχει την 

τεχνική υποστήριξη ή την άδεια καταλληλότητας, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά 

την έκδοση της τεχνικής αναφοράς βλάβης φορολογικής μνήμης, να δηλώσει αυτήν την βλάβη 

στο taxinet, με κωδικό παύσης 25. 
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ΜΕΡΟΣ Β
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις εξαρτώνται από τον καθορισμό του μεγέθους των 

οντοτήτων. Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό τους οι οντότητες συντάσσουν τις εξής οικονομικές 

καταστάσεις κατά περίπτωση. 

6.1 Πολύ Μικρές Και Μικρές Οντότητες 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων είναι οι εξής: 

1. Ο Ισολογισμός ή κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

2. Η Κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3. Το Προσάρτημα. 

Οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται να καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική 

κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Οι πολύ μικρές οντότητες που λειτουργούν με την μορφή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας, της 

Ομόρρυθμης Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα μπορούν να καταρτίζουν 

μόνο την ανωτέρω αναφερόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων. 

6.2 Μεσαίες Οντότητες 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων οντοτήτων είναι οι εξής: 

1. Ο Ισολογισμός ή κατάσταση χρηματοοικονομικής θέση. 

2. Η Κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3. Η Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης. 

4. Το Προσάρτημα. 

6.3 Μεγάλες Οντότητες 

1. Ο Ισολογισμός ή Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

2. Η Κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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3. Η Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης. 

4. Η Κατάσταση χρηματοροών. 

5. Το Προσάρτημα. 

6.4 Κανόνες Σύνταξης Των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

6.4.1 Θεμελιώδεις παραδοχές 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 

παραδοχές: 

 του δουλευμένου σύμφωνα με την οποία οι συναλλαγές και τα γεγονότα αναγνωρίζονται 

λογιστικά, όταν πραγματοποιούνται και όχι όταν εισπράττονται ή εξοφλούνται και  

 της συνέχισης της δραστηριότητας σύμφωνα με την οποία η παραδοχή αυτή αξιολογείται 

τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με βάση τη θεμελιώδη παραδοχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας, τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιμετρώνται, 

σύμφωνα με τις αναφερόμενες μεθόδους επιμέτρησης του κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης, στον νόμο περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 

Όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται με βάση τη θεμελιώδη παραδοχή 

της συνέχισης της δραστηριότητας τότε: 

1. Τα περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες τους. 

2. Οι υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψεων, επιμετρώνται στα ποσά που αναμένεται 

να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους. 

 6.4.2 Λογιστικές Πολιτικές - Λογιστικές Εκτιμήσεις - Λάθη 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται λογιστικές πολιτικές, 

δημιουργούνται λογιστικές εκτιμήσεις και διαπιστώνονται λάθη. 

6.4.2.1 Περί Λογιστικών Πολιτικών  

Με την έννοια λογιστικές πολιτικές εννοούνται οι συγκεκριμένες αρχές και οι κανόνες που 

εφαρμόζονται από μία οντότητα κατά την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών της 

καταστάσεων. 

Οι λογιστικές πολιτικές χρησιμοποιούνται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο, ώστε να 

διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
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Σαν λογιστικές πολιτικές, θεωρούνται: 

 Οι ακολουθούμενες αρχές επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων, 

 η ακολουθούμενη μέθοδος αποτίμησης των αποθεμάτων, 

 o τρόπος επιμέτρησης σε τιμές κόστους, ή σε τιμές εύλογης αξίας, 

 η τήρηση των λογιστικών αρχείων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Η διόρθωση των μεταβολών των πολιτικών, διενεργείται αναδρομικά, ως εξής, κατά κατηγορία 

στοιχείου: 

 Οι λογιστικές αξίες του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής θέσης, στην έναρξη και 

την λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου. 

 Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, στην συγκριτική 

περίοδο. 

 Οι αλλαγές της επιμέτρησης από την εύλογη αξία στο κόστος, με διόρθωση της συγκριτικής 

περιόδου. 

6.4.2.2 Περί Λογιστικών Εκτιμήσεων 

Με την έννοια λογιστικές εκτιμήσεις εννοούνται κρίσεις οι οποίες βασίζονται σε πρόσφατες 

διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποτίμηση των στοιχείων των 

οικονομικών καταστάσεων κατά προσέγγιση λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

Σαν λογιστικές εκτιμήσεις θεωρούνται, η αξία των επισφαλών απαιτήσεων, η αξία των 

απαξιωμένων αποθεμάτων, η ωφέλιμη ζωή των παγίων. 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά 

περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

6.4.2.3 Λάθη 

Ορισμένες φορές διαπιστώνονται λάθη προηγούμενων χρήσεων, τα οποία μπορεί να προέρχονται από 

αριθμητικά σφάλματα, κακή εφαρμογή λογιστικών μεθόδων, απάτης ή αβλεψίας. 

Η διόρθωση των σημαντικών λαθών των προηγούμενων χρήσεων γίνεται με διόρθωση του 

λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέο» και επαναδιατυπώνονται νέες διορθωμένες συγκριτικές 

καταστάσεις. 
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Η διόρθωση των μη σημαντικών λαθών των προηγούμενων χρήσεων, πραγματοποιείται στην 

χρήση που αποκαλύπτονται και συμπεριλαμβάνονται στον ισολογισμό και συνεπώς επηρεάζουν τα 

καθαρά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. 

Τα υπόλοιπα έναρξης του ισολογισμού σε κάθε περίοδο συμφωνούν με τα αντίστοιχα υπόλοιπα 

λήξης της προηγούμενης περιόδου, αφού αναγνωρισθούν οι μεταβολές λογιστικών πολιτικών και 

εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών. 

6.4.3 Γεγονότα Μετά Την Σύνταξη Του Ισολογισμού 

Γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου (ημερομηνία ισολογισμού, αλλά πριν από την 

ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο όργανο εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για 

δημοσιοποίηση). 

Τα γεγονότα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού και 

2. Μη διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

6.4.3.1 Διορθωτικά Γεγονότα Μετά Την Ημερομηνία Του Ισολογισμού 

Είναι τα γεγονότα που παρέχουν απόδειξη των συνθηκών που υπήρχαν κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Τα γεγονότα αυτά, αναγνωρίζονται στην κλειόμενη περίοδο, αναμορφώνουν τα 

κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

Τέτοια γεγονότα είναι: 

1. Η επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης μετά την ημερομηνία ισολογισμού. 

2. Η πτώχευση ενός πελάτη. 

3. Η πώληση αποθεμάτων σε τιμή μικρότερη της τιμής αποτίμησης. 

6.4.3.2 Μη Διορθωτικά Γεγονότα Μετά Την Ημερομηνία Του Ισολογισμού 

Είναι τα γεγονότα που παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες που προέκυψαν μετά την ημερομηνία 

ισολογισμού. 

Τα γεγονότα αυτά δεν αναμορφώνουν τα κονδύλια του ισολογισμού, αλλά εάν είναι σημαντικά 

γεγονότα πρέπει η οντότητα να γνωστοποιήσει την φύση του γεγονότος. 

Τέτοια γεγονότα είναι: 

1. Μία καταστροφή μιας μονάδας παραγωγής από πυρκαγιά. 

2. Μια ανακοίνωση για έναρξη μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση. 

3. Μία απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων. 



 

47 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7.1 Έννοια Επιμέτρησης Και Περιεχόμενο Των Συντασσόμενων Οικονομικών 

Καταστάσεων 

Με την έννοια επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων των οντοτήτων, θεωρείται, η διαδικασία 

προσδιορισμού της χρηματικής αξίας ενός στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά την 

αρχική του αναγνώριση ή μεταγενέστερα. 

Η επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων των οντοτήτων, μπορεί να πραγματοποιείται είτε 

σε τιμές κόστους κτήσης, είτε σε τιμές εύλογης αξίας. 

Με την έννοια κόστος κτήσης εννοείται: 

Επί των περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών 

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων ή η εύλογη αξία άλλου 

ανταλλάγματος που δίνεται κατά το χρόνο απόκτησης ή κατασκευής, πλέον δαπάνες αγοράς και μείον 

οποιαδήποτε μείωση του κόστους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για 

να έλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. 

Επί των υποχρεώσεων 

Το ποσό ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδυνάμων, ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που 

λαμβάνονται, ή βάρους που αναλαμβάνεται κατά τον χρόνο που προκύπτει η υποχρέωση, αφού ληφθεί 

υπόψη τυχόν πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με την δημιουργία της υποχρέωσης. 

Με την έννοια εύλογη αξία εννοείται: 

Η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού μιας υποχρέωσης, μεταξύ 

πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την 

ημερομηνία μέτρησης. 

Με την έννοια εύλογη παρουσίαση εννοείται: 

Η πιστή παρουσίαση των επιπτώσεων των συναλλαγών και άλλων γεγονότων της οντότητας, σύμφωνα 

με τους ορισμούς και τα κριτήρια αναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, του 

εισοδήματος (εσόδων και κερδών) και των εξόδων. 
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7.2 Τρόπος Επιμέτρησης Των Συντασσόμενων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ανάλογα με τον τρόπο επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων, συντάσσεται και ο αντίστοιχος 

Ισολογισμός (Ισολογισμός με απεικόνιση των στοιχείων του σε τιμές κόστους, Ισολογισμός με 

απεικόνιση των στοιχείων του σε εύλογες αξίες. 

Ειδικότερα για τα κάθε συντασσόμενη οικονομική κατάσταση, ισχύουν τα εξής. 

7.2.1. Ισολογισμός Ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Στον συντασσόμενο Ισολογισμό βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, εμφανίζονται οι 

ομάδες: 

1. Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία 

2. Αποθέματα 

3. Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

οι οποίες αποτελούν το Ενεργητικό του συντασσόμενου Ισολογισμού των οντοτήτων. 

4. Καθαρή θέση 

5. Υποχρεώσεις 

οι οποίες αποτελούν το Παθητικό του συντασσόμενου Ισολογισμού των οντοτήτων. 

Ειδικότερα για κάθε ομάδα του Ισολογισμού, ισχύουν τα εξής. 

7.2.1.1 Ομάδα 1 Ενσώματα Και Άυλα Μη Κυκλοφορούντα (Πάγια) Περιουσιακά Στοιχεία 

Με την έννοια πάγια, εννοούνται τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 

κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να προσφέρουν οφέλη για 

περισσότερα από ένα φορολογικό έτος. 

Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι λογαριασμοί: 

10 «Γη» 

11 «Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση» 

12 «Κτίρια-Τεχνικά έργα» 

13 «Μηχανολογικός εξοπλισμός» 

14 «Μεταφορικά μέσα» 

15. «Λοιπός εξοπλισμός» 

16 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

17 «Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία» 

18 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 
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7.2.1.1.1 Διακρίσεις Των Παγίων 

Α. Ανάλογα με την υλική τους υπόσταση τα πάγια διακρίνονται σε: 

1. Ενσώματα πάγια  

2. Άυλα πάγια. 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, είναι τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 

έχουν υλική υπόσταση, ενώ άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι τα μη εξατομικεύσιμα και μη 

νομισματικά περιουσιακά στοιχεία, χωρίς υλική υπόσταση. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι τα εξατομικεύσιμα περιουσιακά στοιχεία σε κάθε μία 

από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Είναι διαχωρίσιμο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται ή αποχωρίζεται από την οντότητα και 

να πωλείται, μεταβιβάζεται, εκμισθώνεται, ή ανταλλάσσεται, είτε από μόνο του ή μαζί με 

σχετική σύμβαση, περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. 

β. Προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, ανεξάρτητα του εάν τα δικαιώματα 

είναι μεταβιβάσιμα, ή διαχωρίσιμα από την οντότητα, ή από άλλα δικαιώματα και 

δεσμεύσεις. 

Β. Ανάλογα με τον τρόπο απόκτησής τους, τα πάγια διακρίνονται σε: 

1. Πάγια τα οποία αποκτήθηκαν με αγορά. 

2. Πάγια τα οποία αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση. 

3. Ιδιοπαραγόμενα πάγια. 

Το κόστος κτήσης των παγίων αυτών περιλαμβάνει: 

1. Πάγια τα οποία αποκτήθηκαν με αγορά: 

Το σύνολο των ποσών τα οποία καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους. 

2. Πάγια τα οποία αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση 

Σαν χρηματοδοτική μίσθωση εννοείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην οντότητα (μισθωτής), με χρηματοδοτική 

μίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας με το κόστος κτήσης που θα 

είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης 

υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα (υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης). 

Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά ως ιδιόκτητα 

στοιχεία. 
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Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε 

μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που 

αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. 

3. Ιδιοπαραγόμενα πάγια 

Είναι τα πάγια τα οποία ιδιοπαράχθηκαν, είτε από την ίδια την οντότητα, είτε από τρίτο μέρος 

για λογαριασμό της οντότητας, είτε από κοινού με κατά ένα μέρος από την οντότητα και από 

ένα τρίτο μέρος για λογαριασμό της. 

Το κόστος κτήσης των ιδιοπαραγόμενων ακινήτων, περιλαμβάνει: 

α. το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση 

λειτουργίας για την οποία προορίζεται. 

β. το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται 

άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. 

γ. μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν 

λόγω πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής. 

δ. την ενδεχόμενη επιβάρυνσή του με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που 

αναλογούν σε αυτό, στην περίπτωση ύπαρξης μακράς περιόδου, η, κατασκευής του. 

Τα κόστη της ιδιοπαραγωγής εμφανίζονται στους εξής υπολογαριασμούς του λογαριασμού 

80 «Έξοδα ιδιοπαραγωγής» της ομάδας 8 «Ιδιοπαραγωγή-υποκαταστήματα και αποτέλεσμα 

περιόδου». 

80.01 «Παροχές σε εργαζόμενους σε ιδιοπαραγωγή» 

80.02 «Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή» 

80.03 «Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή» 

80.04 «Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή» 

80.05 «Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή» 

Τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή είναι τεκμαρτό έσοδο που μειώνει τα έξοδα τα οποία 

εμφανίζονται με το συνολικό τους ποσό στην ομάδα 6.Στην περίπτωση Ημιτελών 

ιδιοπαραγόμενων παγίων, η επιμέτρηση, γίνεται στο κόστος που έχουν απορροφήσει κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

Γ Ανάλογα με τον τρόπο χρησιμοποίησής τους, τα πάγια διακρίνονται σε: 

Ειδικότερα εννοούνται σαν: 
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1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια 

Είναι τα πάγια τα οποία είναι είτε τα κατεχόμενα πάγια από την ίδια την οντότητα, είτε τα 

ανήκοντα πάγια στον μισθωτή στην περίπτωση, ύπαρξης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα 

οποία πάγια, χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας της οντότητας. 

2. Επενδυτικά πάγια. 

Είναι τα πάγια, τα οποία είναι είτε ιδιόκτητα από την ίδια την οντότητα, είτε ανήκουν στον 

μισθωτή στην περίπτωση, ύπαρξης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα οποία πάγια, έχουν σκοπό 

την εκμίσθωσή τους, είτε την δημιουργία ωφέλειας από ενδεχόμενη αύξηση της αξίας τους, 

είτε την από κοινού εκμίσθωσή τους και την δημιουργία ωφέλειας από ενδεχόμενη αύξηση της 

αξίας τους. 

7.2.1.1.2 Περί Αποσβέσεων Παγίων 

Με την έννοια απόσβεση, εννοείται η συστηματική κατανομή της αποσβεστέας αξίας ενός στοιχείου 

στην ωφέλιμη ζωή του. 

Με την έννοια ωφέλιμη ζωή, εννοείται η χρονική περίοδος που θα χρησιμοποιηθεί το πάγιο. 

Με την έννοια οικονομική ζωή, εννοείται η χρονική περίοδος της συνολικής ζωής του παγίου. 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται 

σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την 

οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. 

Η απόσβεση διενεργείται είτε με τη σταθερή μέθοδο είτε με τη φθίνουσα μέθοδο είτε με τη 

μέθοδο των παραγόμενων μονάδων. 

Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή 

υπόκεινται σε απόσβεση. Έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν 

υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση, δεν αποσβένονται. 

Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε 

απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης της 

αξίας τους. 

Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη 

Παράδειγμα υπολογισμού των αποσβέσεων. 

Η επιχείρηση «ΔΙΟΝ Α.Ε.», αγόρασε το 2015 μηχάνημα με αξία κτήσης 20.000,00 €. 

Η ωφέλιμη ζωή του μηχανήματος εκτιμάται στα τέσσερα (4) έτη και η υπολειμματική του αξία στα 

5.000,00 €  Οι εκτιμώμενες παραγόμενες μονάδες έχουν ως εξής κατά έτος χρησιμοποίησης. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 

1ο ΕΤΟΣ 300 33% 
2ο ΕΤΟΣ 250 28% 
3ο ΕΤΟΣ 200 22% 
4ο ΕΤΟΣ 150 17% 
ΣΥΝΟΛΟ: 900 100% 

Να υπολογισθούν οι ετήσιες αποσβέσεις του μηχανήματος με βάση: 

1. Την σταθερή μέθοδο 

2. Την φθίνουσα μέθοδο με ποσοστό ετήσιας απόσβεσης 30% 

3. Τις παραγόμενες μονάδες κάθε έτους. 

Απάντηση. 

1. Αποσβέσεις με την σταθερή μέθοδο. 

Το ετήσιο ποσό απόσβεσης είναι: 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 − 𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎
𝛺𝛺𝛺𝛺έ𝛶𝛶𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή

=
20.000,00 − 5.000,00

4
= 3.750,00 

και οι αποσβέσεις κατανέμονται ως εξής κατ’ έτος: 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
1ο 20.000,00 3.750,00 16.250,00 
2ο 20.000,00 3.750,00 12.500,00 
3ο 20.000,00 3.750,00 8.750,00 
4ο 20.000,00 3.750,00 5.000,00 

2. Αποσβέσεις με την φθίνουσα μέθοδο με ποσοστό ετήσιας απόσβεσης 30% 

Το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης υπολογίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού απόσβεσης στο εκάστοτε 

αναπόσβεστο υπόλοιπο και οι αποσβέσεις κατανέμονται ως εξής κατ’ έτος: 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 30% ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
1ο 20.000,00 6.000,00 14.000,00 
2ο 14.000,00 4.200,00 9.800,00 
3ο 9.800,00 2.940,00 6.860,00 
4ο 6.860,00 1.860,00 5.000,00 

Οι αποσβέσεις του 4ου έτους περιορίζονται στο ποσό των 1.860,00 € από το ποσό των 2.058,00 €, διότι 

οι συσσωρευμένες αποσβέσεις δεν μπορούν να υπερβούν την υπολειμματική αξία του μηχανήματος 

ύψους 5.000,00 €. 

3. Αποσβέσεις με βάση τις παραγόμενες μονάδες κάθε έτους 

Το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης υπολογίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής των 

παραγόμενων μονάδων του κάθε έτους στο σύνολο των παραγόμενων μονάδων στα έτη 

χρησιμοποίησης του μηχανήματος στην αξία (αξία κτήσης –υπολειματική αξία ) 
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Η υπολειματική αξία του παγίου μετά την διενέργεια των αποσβέσεων σε κάθε έτος = Αρχική 

αξία κτήσης – Συυσσωρευμένες αποσβέσεις 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1ο 15.000,00 33% 4.950,00 15.000,00 
2ο 15.000,00 28% 4.200,00 10.850,00 
3ο 15.000,00 22% 3.300,00 7.550,00 
4ο 15.000,00 17% 2.550,00 5.000,00 

7.2.1.1.3 Βελτίωση Παγίου 

Βελτίωση παγίου αποτελεί, μια δαπάνη, η οποία έχει σκοπό την επέκταση της ωφέλιμης οικονομικής 

ζωής του, ή τη βελτίωση της επίδοσής του, σε σχέση με την κατάσταση του παγίου κατά την αρχική 

του αναγνώριση. 

H βελτίωση ενός παγίου, μπορεί: 

1. Να αυξάνει την αξία του παγίου, αλλά να μην αυξάνει την ωφέλιμη ζωή του. 

Στην περίπτωση αυτή, αυξάνεται η αξία του παγίου και οι διενεργούμενες αποσβέσεις, 

πραγματοποιούνται στην νέα αξία του, αναλογικά με τα εναπομείναντα έτη της ωφέλιμης ζωής, 

μετά το έτος πραγματοποίησης της αύξησης της αξίας του. 

2. Να αυξάνει την ωφέλιμη ζωή του 

Στην περίπτωση αυτή, είτε αυξάνεται η αξία κτήσης του παγίου και οι διενεργούμενες 

αποσβέσεις, πραγματοποιούνται στην νέα αξία του, αναλογικά με τα εναπομείναντα έτη της 

ωφέλιμης ζωής, μετά το έτος πραγματοποίησης της αύξησης της αξίας του, είτε μειώνονται οι 

διενεργηθείσες συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

Παράδειγμα βελτίωσης παγίου. 

Ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, αγοράσθηκε το 2009 έναντι 70.000,00 €, η ωφέλιμη ζωή του είναι 4 

χρόνια και η υπολειμματική του αξία είναι 10.000,00 €. Το έτος 2011, πραγματοποιείται προσθήκη 

εξαρτήματος στο πάγιο, αξίας 50.000,00 €, η οποία: 

α. Αυξάνει την αξία του παγίου, αλλά δεν αυξάνει την ωφέλιμη ζωή του 

β. Αυξάνει την ωφέλιμη ζωή του κατά δύο (2) χρόνια. 

Να διενεργηθούν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές, βάσει των Ελληνικών λογιστικών προτύπων και 

για τις δύο ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις. 

Απάντηση 

α. Αύξηση της αξίας του παγίου, χωρίς αύξηση της ωφέλιμης ζωής του 

Οι αποσβέσεις του παγίου μέχρι και την 31/12/2011 (τελευταίες διενεργηθείσες αποσβέσεις πριν την 

βελτίωση) θα είναι: 
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𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 − 𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎
𝛺𝛺𝛺𝛺έ𝛶𝛶𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή

=
70.000,00 − 10.000,00

4
= 15.000,00 

για κάθε έτος από την απόκτηση μέχρι την βελτίωσή του και θα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 

30.000,00 κατά τα δύο πρώτα έτη. 

Η εγγραφή καταχώρησης της δαπάνης βελτίωσης, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2011, θα 

είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Πάγιο 50.000,00 €  

Ταμείο  50.000,00 € 

Καταχώρηση της αύξησης του παγίου το έτος 2011 

Μετά την παραπάνω εγγραφή η νέα αξία του παγίου είναι 120.000 € ( 70.000,00 € η αρχική 

αξία αγοράς + 50.000,00 € η αξία της βελτίωσής του) 

Οι αποσβέσεις που θα γίνουν για κάθε επόμενο έτος της υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής του, 

μετά την πραγματοποίηση της βελτίωσης θα είναι: 

𝛮𝛮έ𝜎𝜎 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 − 𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 − 𝛴𝛴𝜈𝜈𝜎𝜎𝜎𝜎𝛿𝛿𝛴𝛴𝛿𝛿𝜈𝜈𝛿𝛿έ𝜈𝜈𝛿𝛿𝜎𝜎 𝜎𝜎𝛶𝛶𝜎𝜎𝜎𝜎𝛼𝛼έ𝜎𝜎𝛿𝛿𝛶𝛶𝜎𝜎
𝛿𝛿𝜈𝜈𝜎𝜎𝛶𝛶𝜎𝜎𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝜈𝜈𝜎𝜎𝜈𝜈𝜅𝜅𝜎𝜎 έ𝜅𝜅𝜎𝜎 𝛿𝛿𝛺𝛺έ𝛶𝛶𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή𝜎𝜎

=

=
120.000,00 − 10.000,00 − 30.000,00

2
= 40.000,00

έ𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎�  

Οι καταχωρούμενες αποσβέσεις για κάθε έτος, θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις 40.000,00 €  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  40.000,00 € 

Καταχώρηση ετήσιων αποσβέσεων 

β. Αύξηση της ωφέλιμης ζωής του παγίου κατά δύο (2) χρόνια. 

1. Αύξηση της αξίας κτήσης του παγίου 

Η εγγραφή της αγοράς του παγίου είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

-2009- 

Πάγιο 70.000,00 €  

Ταμείο  70.000,00 € 

Καταχώρηση αγοράς παγίου 

Οι αποσβέσεις του παγίου για κάθε έτος θα είναι: 
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𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 − 𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎
𝛺𝛺𝛺𝛺έ𝛶𝛶𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή

=
70.000,00 − 10.000,00

4
= 15.000,00 

και θα εμφανίζονται με την εξής εγγραφή: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις 15.000,00 €  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  15.000,00 € 

Καταχώρηση ετήσιων αποσβέσεων 

Οι αποσβέσεις του παγίου μέχρι και την 31/12/2010 (τελευταίες διενεργηθείσες αποσβέσεις 

πριν την βελτίωση) θα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 30.000,00 € κατά τα δύο πρώτα έτη 

Η εγγραφή καταχώρησης της δαπάνης βελτίωσης, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2011, θα 

είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Πάγιο 50.000,00 €  

Ταμείο  50.000,00 € 

Καταχώρηση της αύξησης του παγίου το έτος 2011 

Μετά την παραπάνω εγγραφή η αξία του παγίου είναι 120.000, € (70.000,00 € η αρχική αξία 

αγοράς + 50.000,00 € η αξία της βελτίωσής του) 

Οι αποσβέσεις που θα γίνουν για κάθε επόμενο έτος της υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής του, 

μετά την πραγματοποίηση της βελτίωσης θα είναι: 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 − 𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎 − 𝛴𝛴𝜈𝜈𝜎𝜎𝜎𝜎𝛿𝛿𝛴𝛴𝛿𝛿𝜈𝜈𝛿𝛿έ𝜈𝜈𝛿𝛿𝜎𝜎 𝛢𝛢𝛶𝛶𝜎𝜎𝜎𝜎𝛼𝛼έ𝜎𝜎𝛿𝛿𝛶𝛶𝜎𝜎
𝛿𝛿𝜈𝜈𝜎𝜎𝛶𝛶𝜎𝜎𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝜈𝜈𝜎𝜎𝜈𝜈𝜅𝜅𝜎𝜎 έ𝜅𝜅𝜎𝜎 𝛿𝛿𝛺𝛺έ𝛶𝛶𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή𝜎𝜎 + έ𝜅𝜅𝜎𝜎 𝛿𝛿𝛶𝛶𝜎𝜎ύ𝛢𝛢𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 𝛿𝛿𝛺𝛺έ𝛶𝛶𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή𝜎𝜎

=

=
120.000,00 − 10.000,00 − 30.000,00

2 + 2
= 40.000,00

έ𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎�  

Οι καταχωρούμενες αποσβέσεις για κάθε έτος, θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις 40.000,00 €  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  40.000,00 € 

Καταχώρηση ετήσιων αποσβέσεων 

2. Μείωση των διενεργηθεισών συσσωρευμένων αποσβέσεων. 

Η εγγραφή της αγοράς του παγίου είναι: 
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Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

-2009- 
Πάγιο 70.000,00 €  

Ταμείο  70.000,00 € 

Καταχώρηση αγοράς παγίου 

Οι αποσβέσεις του παγίου για κάθε έτος θα είναι: 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 − 𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎
𝛺𝛺𝛺𝛺έ𝛶𝛶𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή

=
70.000,00 − 10.000,00

4
= 15.000,00 

και θα εμφανίζονται με την εξής εγγραφή: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις 15.000,00 €  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  15.000,00 € 

Καταχώρηση ετήσιων αποσβέσεων 

Οι αποσβέσεις του παγίου μέχρι και την 31/12/2010 (τελευταίες διενεργηθείσες αποσβέσεις 

πριν την βελτίωση) θα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 30.000,00 € κατά τα δύο πρώτα έτη. 

Η εγγραφή καταχώρησης της δαπάνης βελτίωσης, ύψους 50.000,00 € που πραγματοποιήθηκε 

το έτος 2011, θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 30.000,00 €  

Πάγια 20.000,00 €  

Ταμείο  50.000,00 € 

Καταχώρηση της αύξησης του παγίου το έτος 2011 

Μετά την παραπάνω εγγραφή οι συσσωρευμένες αποσβέσεις είναι 0,00 € και η αξία του παγίου 

είναι 90.000,00 € 

Οι αποσβέσεις που θα γίνουν για κάθε επόμενο έτος της υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής του, 

μετά την πραγματοποίηση της βελτίωσης θα είναι: 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 − 𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 − 𝛴𝛴𝜈𝜈𝜎𝜎𝜎𝜎𝛿𝛿𝛴𝛴𝛿𝛿𝜈𝜈𝛿𝛿έ𝜈𝜈𝛿𝛿𝜎𝜎 𝛢𝛢𝛶𝛶𝜎𝜎𝜎𝜎𝛼𝛼έ𝜎𝜎𝛿𝛿𝛶𝛶𝜎𝜎
𝛿𝛿𝜈𝜈𝜎𝜎𝛶𝛶𝜎𝜎𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝜈𝜈𝜎𝜎𝜈𝜈𝜅𝜅𝜎𝜎 έ𝜅𝜅𝜎𝜎 𝛿𝛿𝛺𝛺έ𝛶𝛶𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή𝜎𝜎 + έ𝜅𝜅𝜎𝜎 𝛿𝛿𝛶𝛶𝜎𝜎ύ𝛢𝛢𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 𝛿𝛿𝛺𝛺έ𝛶𝛶𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή𝜎𝜎

=

=
90.000,00 − 10.000,00 − 0,00

2 + 2
=

80
4

= 20.000,00
έ𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎�  
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7.2.1.1.4 Απομείωση Αξίας Των Παγίων 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε 

έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Η αναγνώριση της ζημίας 

απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

Η απομείωση ενός παγίου, προσδιορίζεται στο χαμηλότερο ποσό μεταξύ της λογιστικής του 

αξίας και της ανακτήσιμης αξίας του. Η λογιστική αξία ενός παγίου είναι η διαφορά μεταξύ αξίας 

κτήσης και συσσωρευμένων αποσβέσεων. Η ανακτίμηση αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό, μεταξύ της 

εύλογης αξίας του παγίου και της αξίας χρήσης του. 

Σαν εύλογη αξία θεωρείται, η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού 

μιας υποχρέωσης, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά 

συνθήκες, κατά την ημερομηνία μέτρησης. Δηλαδή η εύλογη αξία εξομειούται με την καθαρή αξία 

πώλησής του, μειωμένη με τα έξοδα διάθεσής του. 

Σαν αξία χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου, θεωρείται η Παρούσα αξία μελλοντικών 

ταμειακών ροών που αναμένονται να προκύψουν από την χρήση του, προεξοφλημένη με το σχετικό 

επιτόκιο προεξόφλησης. 

Η απομείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα 

του χρόνου, ή, της κανονικής χρήσης του, μπορεί να προέρχεται: 

 Από δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της οντότητας 

 Από αύξηση των επιτοκίων της αγοράς, ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης 

 που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου 

 Από απαξίωση, ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου 

Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από 

τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο. 

Παράδειγμα απομείωσης. 

Ένα μηχάνημα έχει αξία κτήσης 10.000,00 €, συσσωρευμένες αποσβέσεις 4.000,00 €, η ωφέλιμη ζωή 

του είναι 5 χρόνια και η αναπόσβεστη αξία του, είναι 6.000,00 €. Η διοίκηση της εταιρείας, αναμένει 

βάσει λογικών παραδοχών οι οποίες στηρίζονται στην εκτίμηση των οικονομικών συνθηκών που θα 

επικρατούν στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του, εκτιμά την αξία κτήσης με βάση την παρούσα αξία 

των αναμενόμενων ροών, στο ποσό των 1.120,00€ 
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Η εταιρεία βάσει προσφοράς μπορεί να πωλήσει το μηχάνημα αντί 2.000,00 €. 

Να υπολογιστεί η ζημιά απομείωσης και η νέα λογιστική αξία του μηχανήματος και να 

καταχωρηθούν οι σχετικές εγγραφές. 

Απάντηση. 

Επειδή η τιμή πώλησης του μηχανήματος (2.000,00 €), είναι μικρότερη από τη λογιστική του αξία 

(6.000,00 €),υπάρχει απομείωσή του. 

Επομένως θα πρέπει να υπολογισθεί και η αξία χρήσης του, προκειμένου να επιλεγεί η 

μεγαλύτερη τιμή, μεταξύ αξίας κτήσης και τιμής πώλησης και να συγκριθεί με την λογιστική αξία. 

Σαν αξία χρήσης, θεωρείται η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένονται να 

προκύψουν από την χρήση του, προεξοφλημένη με το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης και ανέρχεται 

στο ποσό των 1.120,00 €. 

Η ανακτήσιμη αξία του μηχανήματος είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου 

(2.000,00 €) και της αξίας χρήσης του, (1,120,00 €) 

Η λογιστική αξία του μηχανήματος, προσδιορίζεται στο ποσό των 6.000,00 € (𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 −

𝛴𝛴𝜈𝜈𝜎𝜎𝜎𝜎𝛿𝛿𝛴𝛴𝛿𝛿𝜈𝜈𝛿𝛿έ𝜈𝜈𝛿𝛿𝜎𝜎 𝛢𝛢𝛶𝛶𝜎𝜎𝜎𝜎𝛼𝛼έ𝜎𝜎𝛿𝛿𝛶𝛶𝜎𝜎). 

Η απομείωση μηχανήματος, προσδιορίζεται στο χαμηλότερο ποσό μεταξύ της λογιστικής του 

αξίας(6.000,00 €) και της ανακτήσιμης αξίας του (2.000,00 €), ήτοι στο ποσό των 4.000,00 € 

Συνεπώς η ζημιά από την απομείωση του μηχανήματος είναι: 𝛬𝛬𝜎𝜎𝜊𝜊𝛶𝛶𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 −

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛢𝛢𝛶𝛶𝜎𝜎𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 = 6.000,00 − 2.000,00 = 4.000,00 €  

Μετά και από την αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης, η λογιστική αξία του παγίου, θα είναι: 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 − 𝛴𝛴𝜈𝜈𝜎𝜎𝜎𝜎𝛿𝛿𝛴𝛴𝛿𝛿𝜈𝜈𝛿𝛿έ𝜈𝜈𝛿𝛿𝜎𝜎 𝛢𝛢𝛶𝛶𝜎𝜎𝜎𝜎𝛼𝛼έ𝜎𝜎𝛿𝛿𝛶𝛶𝜎𝜎 (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές 

απομείωσης) 

Οι σχετικές εγγραφές θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

-1- 
Ζημιά απομείωσης παγίου 4.000,00 €  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  4.000,00 € 

Καταχώρηση ζημιάς απομείωσης 

-2- 
Αποτελέσματα χρήσης 4.000,00 €  

Ζημιά Απομείωσης παγίου  4.000,00 € 

Μεταφορά ζημιάς απομείωσης στα αποτελέσματα 
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7.2.1.1.5 Αναστροφή Ζημιών Απομείωσης. 

Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες, που τις προκάλεσαν 

παύουν να υφίστανται. 

Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να 

υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί, η ζημία απομείωσης. 

Ειδικά, η απομείωση της υπεραξίας δεν αναστρέφεται. 

Παράδειγμα. 

Ένα μηχάνημα αγοράστηκε την 10/1/2005 αντί 22.000,00 € μετρητοίς. 

Η ωφέλιμη ζωή του είναι 10 χρόνια και η υπολειμματική του αξία 2.000,00 €. Την 15/5/2010 

προκύπτει απομείωση του μηχανήματος ύψους 5.000,00 €. Την 20/6/2013 εξέλειπαν οι λόγοι της 

απομείωσής του και θα πρέπει να γίνει αναστροφή. 

Να γίνουν οι εγγραφές της ζημιάς απομείωσης και οι εγγραφές της αναστροφής της αξίας του. 

Απάντηση. 

Κατά την αγορά του παγίου (μηχάνημα), καταχωρείται η εγγραφή: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Μηχάνημα 22.000,00 €  

Ταμείο  22.000,00 € 

Η απόσβεση κάθε έτους είναι: 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 − 𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎
𝛿𝛿𝛺𝛺έ𝛶𝛶𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή

=
22.000,00 − 2.000,00

10
= 2000

έ𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎�  

Κατά το τέλος κάθε έτους καταχωρείται η εγγραφή των αποσβέσεων, ως εξής: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Μηχάνημα 2.000,00 €  

Ταμείο  2.000,00 € 

Κατά την 31/12/2009 το μηχάνημα παρουσιάζει: 

Αξία κτήσης: 22.000,00 € 

Σύνολο αποσβέσεων την 31/12/2009: 

5 𝜒𝜒𝛴𝛴ό𝜈𝜈𝛶𝛶𝜎𝜎 ×
2.000,00
έ𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎

= 10.000,00 € 

Λογιστική αξία: 12.000,00 € 

Την 15/5/2010 καταχωρείται η διαπιστούμενη απομείωση, ως εξής: 
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Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποτελέσματα χρήσης 5.000,00 €  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  5.000,00 € 

Η λογιστική αξία του παγίου την 31/12/2010 θα είναι: 

𝛬𝛬𝜎𝜎𝜊𝜊𝛶𝛶𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎 31/12/2009 − 𝛥𝛥𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝜅𝜅𝛿𝛿𝛥𝛥έ𝜈𝜈𝜅𝜅𝜎𝜎 𝜎𝜎𝛶𝛶𝜎𝜎𝛿𝛿𝛿𝛿ί𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎 = 12.000,00 − 5.000,00 =

= 7.000,00 € 

Η νέα λογιστική αξία του μηχανήματος της 31/12/2010 θα αποσβεσθεί ανάλογα με τα 

υπολειπόμενα έτη της ωφέλιμης ζωής του παγίου, ήτοι 5 χρόνια με ποσοστό απόσβεσης 20% έτος. 

Συνεπώς οι διενεργούμενες νέες αποσβέσεις του κάθε επόμενου έτους θα είναι: 

Αποσβέσεις (7.000,00 × 20%): 1.400,00 € 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις: 1.400,00 € 

Οι συνολικές αποσβέσεις που υπολογίστηκαν μέχρι της 31/12/2012 (3 χρόνια), θα είναι 

1.400,00 × 3 = 4.200,00 και η λογιστική αξία του μηχανήματος την ίδια ημερομηνία θα είναι 

Λογιστική αξία (31/12/2010)- Αποσβέσεις (2010-2012)= 7.000,00 – 4.200,00 = 2.800,00 € 

Εάν δεν είχε διαπιστωθεί απομείωση κατά την 15/5/2010 οι συνολικές αποσβέσεις μέχρι την 

31/12/2012 θα ήταν οι αποσβέσεις 8 ετών (2005-2012), ήτοι σύνολο: 

𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎 ×
8 𝛿𝛿ή𝜈𝜈𝛿𝛿𝜎𝜎

12 𝛿𝛿ή𝜈𝜈𝛿𝛿𝜎𝜎
= 16.000,00 € 

και η λογιστική του αξία την 31/12/2010, θα ήταν 20.000,00-16.000,00 = 4.000,00 € 

Ύστερα, από τα παραπάνω η ζημιά απομείωσης ύψους 5.000,00 € δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την λογιστική αξία εάν δεν είχε υπάρξει η απομείωση (4.000,00 €) και κατά συνέπεια η καταχωρηθείσα 

ζημιά απομείωσης των 5.000,00 € περιορίζεται στο ποσό της λογιστικής αξίας των 4.000,00 € και 

ταυτόχρονα δημιουργείται ένα έσοδο στην χρήση 2013 (το έτος αναστροφής της ζημιάς απομείωσης), 

ύψους 1.000,00 € (η διαφορά ζημιά απομείωσης και λογιστικής αξίας). 

Η διαφορά αυτή, η οποία αποτελεί έσοδο από την αναστροφή της απομείωσης, μεταφέρεται 

στα αποτελέσματα της χρήσης 2013 με την εξής εγγραφή: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 1.000,00 €  

Αποτελέσματα χρήσης  1.000,00 € 
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7.2.1.1.6 Επιμέτρηση Στην Εύλογη Αξία 

1. Εναλλακτικά της επιμέτρησης σε τιμές κόστους, παρέχεται η δυνατότητα τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία των οντοτήτων, να επιμετρώνται μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην 

εύλογη αξία τους. 

2. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ενός κονδυλίου του ισολογισμού επιμετράται, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, όλα τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

παρόμοιας φύσης του σχετικού κονδυλίου επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 

3. Η επιμέτρηση, γίνεται μόνο όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης 

μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, το στοιχείο αυτό επιμετράται με τη μέθοδο 

του κόστους. 

Στην εύλογη αξία μπορούν να επιμετρηθούν τα εξής περιουσιακά στοιχεία. 

α. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. 

β. Επενδυτικά ακίνητα. 

γ. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, πάγια ή αποθέματα. 

δ. Αποθέματα εμπορευμάτων (μόνο για αποθέματα οι τιμές των οποίων διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένες αγορές και τα οποία προορίζονται για πώληση στα πλαίσια κερδοσκοπικών 

συναλλαγών). 

ε. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

στ. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτελούν μέρος του εμπορικού χαρτοφυλακίου. 

ζ. Παράγωγα για αντιστάθμιση 

Οι διαφορές από την επιμέτρηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, στην εύλογη αξία, 

μεταφέρονται ως εξής κατά κατηγορία περιουσιακού στοιχείου. 

α. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 

Μεταφορά σε αποθεματικό καθαρής θέσης 

β. Επενδυτικά ακίνητα. 

Μεταφορά στα αποτελέσματα 

γ. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, πάγια ή αποθέματα. 

Μεταφορά στα αποτελέσματα 

δ. Αποθέματα εμπορευμάτων (μόνο για αποθέματα οι τιμές των οποίων διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένες αγορές και τα οποία προορίζονται για πώληση στα πλαίσια κερδοσκοπικών 

συναλλαγών).  
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Μεταφορά σε αποθεματικό καθαρής θέσης 

ε. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  

στ. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτελούν μέρος του εμπορικού χαρτοφυλακίου.  

Μεταφορά στα αποτελέσματα 

ζ. Παράγωγα για αντιστάθμιση 

Μεταφορά στα αποτελέσματα 

7.2.1.1.6.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 

1. Η εύλογη αξία ενός στοιχείου, εφόσον έχει επιλεγεί η εν λόγω μέθοδος για την επιμέτρησή του, 

επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά τετραετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς 

υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία του. 

2. Η εύλογη αξία ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων εκτιμάται κανονικά από επαγγελματία 

εκτιμητή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα της αγοράς και, 

σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων του κλάδου της εκτιμητικής 

3. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα που παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες υπόκεινται σε 

απόσβεση όταν έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή. Η απόσβεση αυτή υπολογίζεται με βάση 

την αναπροσαρμοσμένη αξία. 

4. Τα Κέρδη (θετικές διαφορές) τους, αναγνωρίζονται, κατά στοιχείο ακινήτου, ως διαφορά στην 

καθαρή θέση στην περίοδο που προκύπτουν. 

Η τυχόν διαπιστούμενη υπεραξία λόγω της αύξησης της αξίας του με την 

διενεργούμενη αναπροσαρμογή μεταφέρεται σε λογαριασμό καθαρής θέσης. 

Με την έννοια αναπροσαρμογή ενός στοιχείου του ισολογισμού, είναι η αύξηση ή η 

μείωση του υπολοίπου του, σαν αποτέλεσμα επανεκτίμησης της αξίας του, βάσει των 

ρυθμίσεων του νόμου αυτού, όπως η επιμέτρηση στην εύλογη αξία. 

Η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων γίνεται: 

α. με αναλογική αύξηση του κόστους και των αποσβέσεων 

β. με μείωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και αύξηση του κόστους με την διαφορά 

Παράδειγμα 1. Αναπροσαρμογή παγίου στην εύλογη αξία και ύπαρξη υπεραξίας. 

Ένα ιδιοχρησιμοποιούμενο πάγιο έχει αξία κτήσης 200.000,00 €, και ωφέλιμη ζωή 5 χρόνια. Οι 

συσσωρευμένες αποσβέσεις του ανέρχονται στα 120.000,00 €. Το ακίνητο αυτό επανεκτιμήθηκε στην 

εύλογη αξία στα 500.000,00 €. 
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Να καταχωρηθούν οι σχετικές εγγραφές της αναπροσαρμογής και οι τυχόν προκύπτουσες 

διαφορές μεταξύ αξίας κτήσης και αξίας αναπροσαρμογής, και με τους δύο ανωτέρω αναφερόμενους 

τρόπους. 

Απάντηση 

α. Με αναλογική αύξηση του κόστους και των αποσβέσεων 

Για την πραγματοποίηση της αναπροσαρμογής προσδιορίζεται ο συντελεστής αναπροσαρμογής ως 

εξής: 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝛿𝛿𝜅𝜅ί𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝛢𝛢𝜈𝜈𝜎𝜎𝛶𝛶ό𝜎𝜎𝛼𝛼𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝜎𝜎 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎

=
500.000,00
80.000,00

= 6,25 

Για το συγκεκριμένο πάγιο ισχύουν: 

 ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Κτίρια 200.000,00 € 1.250.000,00 € (200.000,00×
6,25) 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 120.000,00 € 750.000,00 € (120.000,00×
6,25) 

Αναπόσβεστη αξία 80.000,00 € 500.000,00 € 

Οι σχετικές εγγραφές είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Κτίρια 1.050.000,00 €  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  630.000,00 € 

Διαφορές εύλογης αξίας  420.000,00 € 

Ο λογαριασμός διαφορές εύλογης αξίας είναι λογαριασμός καθαρής θέσης. 

β. με μείωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και αύξηση του κόστους με την διαφορά 

Θα πρέπει με την αξία της αύξησης του παγίου στην εύλογη αξία να αυξηθεί η αξία κτήσης του κατά 

300.000,00 € και παράλληλα οι συσσωρευμένες αποσβέσεις του παγίου οι οποίες είναι 120.000,00 € 

θα πρέπει να μειωθούν με την αξία εμφάνισής τους. 

Οι σχετικές εγγραφές είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Κτίρια 300.000,00 €  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 120.000,00 € 630.000,00 € 

Διαφορές εύλογης αξίας  420.000,00 € 

Ο λογαριασμός διαφορές εύλογης αξίας είναι λογαριασμός καθαρής θέσης 
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5. Οι ζημιές (αρνητικές διαφορές) τους πρώτα συμψηφίζουν τυχόν υπάρχουσα θετική διαφορά 

εύλογης αξίας της καθαρής θέσης κατά περιουσιακό στοιχείο και το απομένον ποσό 

αναγνωρίζεται ως ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτει. 

Παράδειγμα 2. Μείωση παγίου στην εύλογη αξία και ύπαρξη ζημιάς απομείωσης. 

Ένα ιδιοχρησιμοποιούμενο πάγιο εμφανίζει αξία κτήσης 1.000.000,00 € έχει ωφέλιμη ζωή 5 χρόνια 

και συσσωρευμένες αποσβέσεις 200.000,00 €. Η εκτίμηση που πραγματοποιείται προσδιόρισε την 

αξία στα 700.00,00 € 

Να καταχωρηθούν οι σχετικές εγγραφές. 

Απάντηση 

Για την πραγματοποίηση της υποτίμησης προσδιορίζεται ο συντελεστής μείωσης ως εξής: 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝛿𝛿𝜅𝜅ί𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎

=
700.000,00
800.000,00

= 87,5 

Για το συγκεκριμένο πάγιο ισχύουν: 

 ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 
Κτίρια 1.000.000,00 € 875.000,00 € 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 200.000,00 € 175.000,00 € 
Αναπόσβεστη αξία 800.000,00 € 700.000,00 € 

Οι σχετικές εγγραφές είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

-1- 
Κτίρια  125.000,00 € 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 25.000,00 €  

Ζημιές απομείωσης 100.000,00 €  

Εγγραφή απομείωσης αξίας παγίου 

-2- 
Αποτελέσματα χρήσης 4.000,00 €  

Ζημιά Απομείωσης παγίου  4.000,00 € 

Εγγραφή μεταφοράς ζημιάς στα αποτελέσματα 

6. Το ποσό των θετικών διαφορών εύλογης αξίας (κέρδος) της καθαρής θέσης μπορεί να 

μεταφέρεται κατευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον, στο βαθμό που το σχετικό ποσό έχει 

καταστεί πραγματοποιημένο. Η μεταφορά γίνεται είτε σταδιακά, καθώς το περιουσιακό 

στοιχείο αποσβένεται, είτε εφάπαξ κατά τη διαγραφή ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση 

του στοιχείου από το οποίο προέρχεται η σχετική διαφορά. Ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, 
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διαγράφεται και παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή 

όταν δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από την χρήση ή τη διάθεσή του. 

Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου 

προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της 

λογιστικής αξίας του στοιχείου. 

Το κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, εκτός εάν 

προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο. 

Παράδειγμα 3. Μεταφορά θετικών διαφορών εύλογης αξίας σε περίπτωση διαγραφής παγίου. 

Την 1/1/2012 αγοράσθηκε μηχάνημα, ωφέλιμης ζωής 8 ετών και υπολειμματικής αξίας 0,00 € έναντι 

80.000,00 €, τοις μετρητοίς. Την 1/1/2006 η τιμή του ανατιμήθηκε στα 100.000,00 € και στο τέλος του 

2006 πουλήθηκε έναντι 90.000,00 €. Να καταχωρηθούν οι σχετικές εγγραφές 

α. Με την μεταφορά της θετικής εύλογης αξίας, ολικά στα αποτελέσματα 

β. Με την μεταφορά της θετικής εύλογης αξίας σταδιακά στα αποτελέσματα 

Απάντηση. 

α. Με την μεταφορά της θετικής εύλογης αξίας, ολικά στα αποτελέσματα 

Κατά το έτος 2012 για την απόκτηση του μηχανήματος, διενεργείται, η εγγραφή: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 80.000,00 €  

Ταμείο  80.000,00 € 

Δηλαδή η λογιστική αξία του μηχανήματος την 1/1/2012 ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 €. 

Κατά τα έτη 2012,2013 & 2014 καταχωρούνται οι ετήσιες αποσβέσεις εκάστου έτους ως εξής: 

80.000,00 €
8 έ𝜅𝜅𝜎𝜎

= 10.000,00 € 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 
 10.000,00 €  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού  10.000,00 € 

Σύνολο συσσωρευμένων αποσβέσεων 31/12/2014: 3 έτη×10.000,00/έτος = 30.000,00 € 

Για το μηχάνημα την 1/1/2015 ισχύει: 

Αξία κτήσης:                            80.000,00 € 
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Συσσωρευμένες αποσβέσεις: 30.000,00 € 

Λογιστική αξία:                       50.000,00 € 

Την 1/1/2015 η αξία του μηχανήματος ανατιμάται στα 100.000,00 € 

Ο συντελεστής αναπροσαρμογής είναι: 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝛿𝛿𝜅𝜅ί𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝛬𝛬𝜎𝜎𝜊𝜊𝛶𝛶𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎

=
100.000,00
50.000,00

= 2 

Και οι νέες αξίες του μηχανήματος την 1/1/2015 διαμορφώνονται ως εξής: 

Αξία κτήσης: 160.000,00 € 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις: 60.000,00 € 

Λογιστική αξία: 100.000,00 € (αξία επανεκτίμησης) 

Οι σχετικές εγγραφές για την ανωτέρω αύξηση της αξίας του μηχανήματος είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 80.000,00 €  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  30.000,00 € 

Διαφορές εύλογης αξίας  50.000,00 € 

Την 31/12/2015 καταχωρούνται οι αποσβέσεις της χρήσης 2015 οι οποίες είναι: 

𝛮𝛮έ𝜎𝜎 𝛶𝛶𝜎𝜎𝜊𝜊𝛶𝛶𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛶𝛶ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜎𝜎 έ𝜅𝜅𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜎𝜎𝜒𝜒𝜎𝜎𝜈𝜈ή𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎

=
100.000,00

5
= 20.000,00 € 

Η σχετική εγγραφή θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 20.000,00 €  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού  20.000,00 € 

Ύστερα από την παραπάνω εγγραφή την 31/12/2015 το μηχάνημα εμφανίζει: 

Αξία κτήσης: 160.000,00 € 

Σύνολο συσσωρευμένων αποσβέσεων: 80.000,00 € 

Αξία πώλησης: 90.000,00 € 

Εύλογη αξία από αναπροσαρμογή: 50.000,00 € 

Οι σχετικές εγγραφές της πώλησης και των αποτελεσμάτων είναι: 
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Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

-1- 
Ταμείο 90.000,00 €  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 80.000,00 €  

Μηχανολογικός εξοπλισμός  160.000,00 € 

Κέρδη από διάθεση ενσωμάτων παγίων  10.000,00 € 

Καταχώρηση εγγραφής πώλησης 

-2- 
Κέρδη από διάθεση ενσωμάτων παγίων 10.000,00 €  

Αποτελέσματα εις νέο  10.000,00 € 

Μεταφορά κερδών στα αποτελέσματα 

-3- 
Διαφορά εύλογης αξίας 50.000,00 €  

Αποτελέσματα εις νέο  50.000,00 € 

Μεταφορά ολικής αξίας στα αποτελέσματα 

Παρατήρηση. 

Με την επιλογή της μεταφοράς της διαφοράς αναπροσαρμογής (εύλογης αξίας), ολικά στα 

αποτελέσματα, το συνολικό αποτέλεσμα της πώλησης του μηχανήματος είναι 60.000,00 € 

β. Με την μεταφορά της θετικής εύλογης αξίας σταδιακά στα αποτελέσματα  

Κατά το έτος 2012 για την απόκτηση του μηχανήματος, διενεργείται, η εγγραφή: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 80.000,00 €  

Ταμείο  80.000,00 € 

Δηλαδή η λογιστική αξία του μηχανήματος την 1/1/2012 ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 €. 

Κατά τα έτη 2012,2013 & 2014 καταχωρούνται οι ετήσιες αποσβέσεις εκάστου έτους ως εξής: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 

80.000,00 €
8 έ𝜅𝜅𝜎𝜎

= 10.000,00 € 
10.000,00 €  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού  10.000,00 € 

Σύνολο συσσωρευμένων αποσβέσεων 31/12/2014: 3 × 10.000,00 = 30.000,00 € 

Για το μηχάνημα την 1/1/2015 ισχύει: 

Αξία κτήσης:                            80.000,00 € 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις: 30.000,00 € 
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Λογιστική αξία:                      50.000,00 € 

Την 1/1/2015 η αξία του μηχανήματος ανατιμάται στα 100.000,00 € 

Ο συντελεστής αναπροσαρμογής είναι: 

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝛿𝛿𝜅𝜅ί𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝛬𝛬𝜎𝜎𝜊𝜊𝛶𝛶𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎

=
100.000,00
50.000,00

= 2 

Και οι νέες αξίες του μηχανήματος την 1/1/2015 διαμορφώνονται ως εξής: 

Αξία κτήσης: 160.000,00 € 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις: 60.000,00 € 

Λογιστική αξία: 100.000,00 € (αξία επανεκτίμησης) 

Οι σχετικές εγγραφές για την ανωτέρω αύξηση της αξίας του μηχανήματος είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 80.000,00 €  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  30.000,00 € 

Διαφορές εύλογης αξίας  50.000,00 € 

Την 31/12/2015 καταχωρούνται οι αποσβέσεις της χρήσης 2015 οι οποίες είναι: 

𝛮𝛮έ𝜎𝜎 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎
𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛶𝛶ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜎𝜎 έ𝜅𝜅𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή𝜎𝜎

=
100.000,00

5
= 20.000,00 € 

Η σχετική εγγραφή θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 20.000,00 €  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού  20.000,00 € 

Την 31/12/2015 καταχωρείται και η σταδιακή αναλογία της εύλογης αξίας κατά το έτος διενέργειας 

της απόσβεσης η οποία είναι: 

𝛥𝛥𝛶𝛶𝜎𝜎𝛺𝛺𝜎𝜎𝛴𝛴ά 𝛿𝛿ύ𝛶𝛶𝜎𝜎𝜊𝜊𝜎𝜎𝜎𝜎 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎𝜎𝜎
𝛶𝛶𝛶𝛶𝜎𝜎𝛶𝛶𝛿𝛿𝛶𝛶𝛶𝛶ό𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜎𝜎 έ𝜅𝜅𝜎𝜎 𝜁𝜁𝛿𝛿ή𝜎𝜎 𝜅𝜅𝜎𝜎𝜈𝜈 𝛿𝛿𝜎𝜎𝜒𝜒𝜎𝜎𝜈𝜈ή𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎

=
50.000,00

5
= 10.000,00 € 

Η σχετική εγγραφή είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Διαφορά εύλογης αξίας 10.000,00 €  

Κέρδη εις νέο  10.000,00 € 

Μεταφορά αναλογίας εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 

Ύστερα από τις παραπάνω εγγραφές την 31/12/2015 το μηχάνημα εμφανίζει: 

Αξία κτήσης:                                           160.000,00 € 

Σύνολο συσσωρευμένων αποσβέσεων: 80.000,00 € 
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Αξία πώλησης:                                        90.000,00 € 

Εύλογη αξία από αναπροσαρμογή:     40.000,00 € 

Οι σχετικές εγγραφές της πώλησης και των αποτελεσμάτων είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

-1- 
Ταμείο 90.000,00 €  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 80.000,00 €  

Μηχανολογικός εξοπλισμός  160.000,00 € 

Κέρδη από διάθεση ενσωμάτων παγίων  10.000,00 € 

Καταχώρηση εγγραφής πώλησης 

-2- 
Κέρδη από διάθεση ενσωμάτων παγίων 10.000,00 €  

Αποτελέσματα εις νέο  10.000,00 € 

Μεταφορά κερδών στα αποτελέσματα 

-3- 
Διαφορά εύλογης αξίας 40.000,00 €  

Αποτελέσματα εις νέο  40.000,00 € 

Μεταφορά ολικής εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 

Με την επιλογή της μεταφοράς της διαφοράς αναπροσαρμογής (εύλογης αξίας), ολικά στα 

αποτελέσματα, το συνολικό αποτέλεσμα της πώλησης του μηχανήματος είναι 50.000,00 € 

7.1.1.1.6.2 Επενδύσεις σε ακίνητα – Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

1. Επενδυτικά πάγια 

Τα οποία είναι είτε ιδιόκτητα από την ίδια την οντότητα, είτε ανήκουν στον μισθωτή στην 

περίπτωση, επί ύπαρξης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα οποία πάγια, έχουν σκοπό την 

εκμίσθωσή τους, είτε την δημιουργία ωφέλειας από ενδεχόμενη αύξηση της αξίας τους, είτε 

την από κοινού εκμίσθωσή τους και την δημιουργία ωφέλειας από ενδεχόμενη αύξηση της 

αξίας τους. 

Δεν ανήκουν στα επενδυτικά ακίνητα, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε αποτελούν 

αντικείμενο της συναλλακτικής δραστηριότητας της οντότητας. 

Το κόστος κτήσης των ακινήτων περιλαμβάνει, το σύνολο των πόρων που διατέθηκαν 

για την απόκτησή τους. 

α. Οι διαφορές από την επιμέτρηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 
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β. Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιορίζεται τουλάχιστον ανά διετία και σε 

κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του 

στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία του. 

γ. Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων εκτιμάται κανονικά από επαγγελματία εκτιμητή 

που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα της αγοράς και 

σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων του κλάδου της εκτιμητικής. 

δ. Όταν τα επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται στην εύλογη αξία δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

2. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Με την έννοια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, εννοείται μια συγκέντρωση όμοιων ζώντων 

ζώων και φυτών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, τα ζώα αναπαραγωγής, γαλακτοπαραγωγής, 

τα δέντρα, κλπ. 

α. Όταν εφαρμόζεται επιμέτρηση στην εύλογη αξία, τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. 

β. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους δεν 

υπόκεινται σε απόσβεση. 

γ. Διαφορές από την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 

τους αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

7.2.1.1.7 Υπεραξία 

Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος για την απόκτηση μέρους ή του συνόλου μιας οντότητας και του 

αθροίσματος της εύλογης αξίας των εξατομικεύσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων. 

Θετική υπεραξία αντιπροσωπεύει μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να εξατομικευθούν και να αναγνωριστούν ξεχωριστά 

κατά την εξαγορά μιας οντότητας. 

Αρνητική υπεραξία συνήθως υποδηλώνει αγορά σε τιμή ευκαιρίας. Αντιμετωπίζεται σαν 

απομείωση. 

7.2.1.2 Ομάδα 2 Αποθέματα 

Με την έννοια αποθέματα, εννοούνται τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία: 

α. κατέχονται για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας 

β. προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό την πώληση στη 

συνήθη δραστηριότητα της οντότητας,  

γ. κατέχονται σε μορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική 

διαδικασία ή για την προσφορά υπηρεσιών. 
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Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι λογαριασμοί: 

20 «Εμπορεύματα» 

21 «Προϊόντα» 

22 «Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα) » 

23 «Παραγωγή σε εξέλιξη» 

24 «Πρώτες ύλες και υλικά» 

25 «Υλικά συσκευασίας» 

26 «Ανταλλακτικά παγίων» 

27 «Λοιπά αποθέματα» 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, ή στην εύλογη αξία τους. 

7.2.1.2.1 Αποτίμηση στο κόστος 

Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να 

φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

Τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο «Πρώτο 

Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή άλλη τεκμηριωμένα 

γενικά αποδεκτή μέθοδο.Η χρήση της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν 

επιτρέπεται. 

Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση 

από την οντότητα. Για αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση διαφορετικές μέθοδοι μπορεί να 

δικαιολογούνται. 

Το κόστος αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή 

υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται με τη μέθοδο του 

εξατομικευμένου κόστους. 

Παραδείγματα αποτίμησης 

α. Η Μέθοδος της Μέσης Σταθμικής Τιμής Κτήσης 

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, η μέση σταθμική τιμή κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται από την 

σχέση: 

𝛭𝛭έ𝜎𝜎𝜎𝜎 𝛴𝛴𝜅𝜅𝜎𝜎𝛥𝛥𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛵𝛵𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛫𝛫𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =

=
𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛢𝛢𝛴𝛴𝜒𝜒𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎ύ 𝛢𝛢𝛶𝛶𝜎𝜎𝛥𝛥έ𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎 + 𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛢𝛢𝜊𝜊𝜎𝜎𝛴𝛴ώ𝜈𝜈 𝛱𝛱𝛿𝛿𝛴𝛴𝛶𝛶ό𝜎𝜎𝜎𝜎𝜈𝜈

𝛱𝛱𝜎𝜎𝜎𝜎ό𝜅𝜅𝜎𝜎𝜅𝜅𝜎𝜎 𝛢𝛢𝛴𝛴𝜒𝜒𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎ύ 𝛢𝛢𝛱𝛱𝜎𝜎𝛥𝛥έ𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎 + 𝛱𝛱𝜎𝜎𝜎𝜎ό𝜅𝜅𝜎𝜎𝜅𝜅𝜎𝜎 𝛢𝛢𝜊𝜊𝜎𝜎𝛴𝛴ώ𝜈𝜈 𝛱𝛱𝛿𝛿𝛴𝛴𝛶𝛶ό𝜎𝜎𝜎𝜎𝜈𝜈
 



 

72 
 

Για το είδος Α μιας επιχείρησης, δίδονται τα εξής δεδομένα: 

ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΙΔΟΥΣ Α 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 

Ημερομηνία Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας Αξία Ημερομηνία Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας Αξία 

31/01/2011 100 120 12.000 13/02/2011 80 150 12.000 
28/02/2011 120 130 15.600 23/03/2011 60 160 9.600 
30/04/2011 200 140 28.000 30/04/2011 175 180 31.500 
30/06/2011 300 150 45.000 20/08/2011 380 180 68.400 
12/09/2011 12 130 1.560 11/09/2011 22 170 3.740 
11/11/2011 117 140 16.380 12/11/2011 120 185 22.200 

ΣΥΝΟΛΟ 849  103.798  837  147.440 

ΜΕΝΟΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ = 12 

Τα μένοντα αποθέματα ανέρχονται σε 12 τεμάχια. Να γίνει η αποτίμηση με τη μέθοδο της μέσης 

σταθμικής τιμής κτήσης. 

Απάντηση 

𝛭𝛭έ𝜎𝜎𝜎𝜎 𝛴𝛴𝜅𝜅𝜎𝜎𝛥𝛥𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛵𝛵𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛫𝛫𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 =

=
𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛢𝛢𝛴𝛴𝜒𝜒𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎ύ 𝛢𝛢𝛶𝛶𝜎𝜎𝛥𝛥έ𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎 + 𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛢𝛢𝜊𝜊𝜎𝜎𝛴𝛴ώ𝜈𝜈 𝛱𝛱𝛿𝛿𝛴𝛴𝛶𝛶ό𝜎𝜎𝜎𝜎𝜈𝜈

𝛱𝛱𝜎𝜎𝜎𝜎ό𝜅𝜅𝜎𝜎𝜅𝜅𝜎𝜎 𝛢𝛢𝛴𝛴𝜒𝜒𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎ύ 𝛢𝛢𝛱𝛱𝜎𝜎𝛥𝛥έ𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅𝜎𝜎𝜎𝜎 + 𝛱𝛱𝜎𝜎𝜎𝜎ό𝜅𝜅𝜎𝜎𝜅𝜅𝜎𝜎 𝛢𝛢𝜊𝜊𝜎𝜎𝛴𝛴ώ𝜈𝜈 𝛱𝛱𝛿𝛿𝛴𝛴𝛶𝛶ό𝜎𝜎𝜎𝜎𝜈𝜈
=

0 + 103.798
0 + 849

=

= 122,26
𝛭𝛭𝛭𝛭𝛮𝛮𝛢𝛢𝛥𝛥𝛢𝛢�  

και το κόστος των μένοντων = 12 × 122,26 = 1.457,12 € 

β. Η μέθοδος «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) 

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, θεωρείται ότι τα αποθέματα της πρώτης αγοράς, πωλούνται πρώτα και 

ότι τα μένοντα αποθέματα προέρχονται από τις τελευταίες αγορές, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης 

σχετικού ύψους αγοραζόμενων αποθεμάτων. 

Για το είδος Α μιας επιχείρησης, δίδονται τα εξής δεδομένα: 

ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΙΔΟΥΣ Α 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 

Ημερομηνία Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας Αξία Ημερομηνία Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας Αξία 

31/01/2011 1.200 120 144.000 13/02/2011 1.150 150 172.000 
28/02/2011 1.300 130 169.000 23/03/2011 1.280 150 192.000 
30/04/2011 900 130 117.000 30/04/2011 795 150 119.250 
30/06/2011 120 130 15.600 20/08/2011 280 160 44.800 
12/09/2011 800 130 104.000 11/09/2011 600 160 96.000 
11/11/2011 340 135 45.900 12/11/2011 25 160 4.000 

ΣΥΝΟΛΟ 4.660  595.500  4.130  628.550 
ΜΕΝΟΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ = 530 
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Τα μένοντα αποθέματα ανέρχονται σε 530 τεμάχια. Να γίνει η αποτίμηση με τη μέθοδο FIFO. 

Απάντηση 

Τα 340 τεμάχια από τα μένοντα αποτιμώνται με τιμή 135 €/ Μονάδα (Αγορά 11/11/2011) = = 340×135 

= 45.900 € 

Τα υπόλοιπα μένοντα 530-340 = 190 αποτιμώνται με τιμή 130 €/Μονάδα (Αγορά 12/09/2011) = 

190×130 = 24.700 € 

Το Κόστος των μενόντων = 45.900 + 24.700=70.600 € 

Εναλλακτικοί τρόποι αποτίμησης 

Πέραν των παραπάνω αναφερόμενων μεθόδων αποτίμησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος 

της λιανικής τιμής. 

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή η αξία των μενόντων προσδιορίζεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

η ποσότητα των μενόντων αποθεμάτων. Σύμφωνα με την μέθοδο της λιανικής τιμής το κόστος των 

αγορών ανάγεται σε τιμή πώλησης με την εφαρμογή του επιτυγχανόμενου συντελεστή μικτού κέρδους 

επί πωλήσεων (ΣΜΚ/Π). 

Κόστος παραγωγής 

Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές 

μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει: 

 Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται 

άμεσα με το εν λόγω στοιχείο και 

 Μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν 

λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. 

Τα κόστη διανομής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 

7.2.1.2.2 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Εμπορεύματα οι τιμές των οποίων διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και τα οποία 

προορίζονται για πώληση στα πλαίσια κερδοσκοπικών συναλλαγών, μπορούν να επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία τους, μείον το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. 

Οι διαφορές από την επιμέτρηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία τους 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

7.2.1.3 Ομάδα 3 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Με την έννοια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εννοείται, κάθε στοιχείο το οποίο είναι 

οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
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α. Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα. 

β. Στοιχείο καθαρής θέσης μιας άλλης οντότητας (συμμετοχικοί τίτλοι). 

γ. Συμβατικό δικαίωμα: 

 για λήψη μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από μια άλλη 

οντότητα, ή 

 για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων ή υποχρεώσεων με μια άλλη οντότητα υπό 

συνθήκες που είναι ενδεχομένως ευνοϊκές για την οντότητα. 

δ. Μια σύμβαση η οποία θα, ή μπορεί να, διακανονιστεί με τους τίτλους καθαρής θέσης της ίδιας 

της οντότητας, και: 

 σύμφωνα με την οποία η οντότητα είναι υποχρεωμένη, ή μπορεί να υποχρεωθεί, να λάβει 

ένα μεταβλητό αριθμό τίτλων καθαρής θέσης της ίδιας της οντότητας, ή 

 η οποία θα, ή μπορεί να, διακανονιστεί με τρόπο άλλο από την ανταλλαγή ενός 

καθορισμένου ποσού μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου για 

ένα καθορισμένο αριθμό τίτλων καθαρής θέσης της ίδιας της οντότητας. Για το σκοπό αυτό, 

οι τίτλοι καθαρής θέσης της ίδιας της οντότητας δεν συμπεριλαμβάνουν μέσα τα οποία 

είναι τα ίδια συμβάσεις για τη μελλοντική λήψη ή παράδοση τίτλων καθαρής θέσης της 

ίδιας της οντότητας. 

Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι λογαριασμοί: 

30 «Πελάτες» 

31 «Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων» 

32 «Χορηγηθέντα δάνεια» 

34 «Επενδύσεις» 

35 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση» 

36 «Συμμετοχές» 

37 «Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου» 

38 «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» 

39 «Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού» 

7.2.1.3.1 Διαθέσιμα Για Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

Είναι οι πάσης φύσεως απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών με πίστωση κατά την συνήθη 

δραστηριότητα της οντότητας. 

Οι διαφορές από την επιμέτρηση των διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

στην εύλογη αξία τους (κέρδη ή ζημίες) αναγνωρίζονται ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσης, 

στην περίοδο που προκύπτουν.  
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7.2.1.3.2 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Εμπορικού Χαρτοφυλακίου 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή χρηματοοικονομική υποχρέωση που πληροί 

οποιοδήποτε από τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

Αποκτήθηκε ή αναλήφθηκε κυρίως για την επίτευξη εμπορικού κέρδους μέσω πώλησης ή 

επαναγοράς στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. 

Οι διαφορές από την επιμέτρηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία τους 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στην περίοδο που προκύπτουν. Η μεταφορά 

χρηματοοικονομικών στοιχείων από και προς την κατηγορία «εμπορικό χαρτοφυλάκιο» δεν 

επιτρέπεται. 

7.2.1.3.3 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Κατεχόμενα Για Αντιστάθμιση 

Ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο που πληροί όλα τα κατωτέρω: 

Είναι μια σύμβαση για μελλοντική ανταλλαγή επιτοκίων ή ξένου νομίσματος ή εμπορεύματος, 

που αναμένεται να είναι πολύ αποτελεσματική στην αντιστάθμιση ενός κινδύνου που έχει 

χαρακτηρισθεί ως αντισταθμισμένος κίνδυνος. 

7.2.1.3.4 Διακρατούμενες Μέχρι Τη Λήξη Επενδύσεις 

Είναι τα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ή προσδιορίσιμες 

πληρωμές και καθορισμένη λήξη, τα οποία η οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα 

να διακρατήσει μέχρι τη λήξη 

7.2.1.3.5 Αναγνώριση Των Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, ή στην εύλογη αξία 

τους. Κατά τη αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η αναγνώρισή 

τους γίνεται στο κόστος. 

Σε μεταγενέστερη επιμέτρηση, η τιμή αναγνώρισης προσδιορίζεται στην αξία κτήσης μειωμένη 

με την ζημιά απομείωσης. 

Όταν επιλέγεται η μέθοδος αποτίμησης στην εύλογη αξία, υπάρχει η υποχρέωση από την 

οντότητα η οποία αποκτά τις μετοχές, να καθορίσει το πως χαρακτηρίζει αυτές τις μετοχές. Δηλαδή 

εάν τις θεωρηθεί: 

α. χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση 

Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την επιμέτρηση των διαθεσίμων για πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία τους (κέρδη ή ζημίες) αναγνωρίζονται ως 

στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσης, στην περίοδο που προκύπτουν 

β. χρηματοοικονομικά στοιχεία εμπορικού χαρτοφυλακίου 
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Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την επιμέτρηση των διαθεσίμων για πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία τους (κέρδη ή ζημίες) αναγνωρίζονται ως 

στοιχείο (διαφορά) στα αποτελέσματα, στην περίοδο που προκύπτουν 

Ειδικά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα οποία τεκμαίρονται σαν έντοκα, η μεταγενέστερη 

αναγνώρισή τους, πραγματοποιείται στο αποσβέσιμο κόστος. 

Παράδειγμα. 

Η οντότητα «Ε», την 4/8/2016 αγοράζει 20.000 μετοχές της οντότητας «Ζ» με κόστος κτήσης 

3,00 €/μετοχή. Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής «Ζ» έχει ως εξής: 

 31/12/2016  3,20 €/μετοχή 

 31/12/2017  2,90 €/μετοχή 

 31/12/2018  3,40 €/μετοχή 

Εάν η οντότητα «Ε» αποτιμά τις κατεχόμενες μετοχές της οντότητας «Ζ» 

1. με την μέθοδο του κόστους 

2. με την μέθοδο της εύλογης αξίας 

να καταχωρηθούν οι σχετικές λογιστικές διαφορές 

Απάντηση 

1. Μέθοδος κόστους 

Κατά την απόκτηση των μετοχών της οντότητας «Ζ», η επιχείρηση «Ε», πραγματοποιεί τις εξής 

εγγραφές: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση 
(20.000 μετοχές × 3,00 €/μετοχή) 60.000,00 €  

Ταμείο  60.000,00 € 

Εγγραφή απόκτησης των μετοχών 

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, των χρήσεων 

2016,2017 &2018, δεν θα διενεργηθούν εγγραφές. 

2. Μέθοδος της εύλογης αξίας 

Οι σχετικές εγγραφές είναι οι εξής κατά περίπτωση: 

α. Όταν οι κατεχόμενες μετοχές, χαρακτηρίζονται χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για 

πώληση 

Κατά την απόκτηση την 4/8/2016, των μετοχών της οντότητας «Ζ», η επιχείρηση «Ε», πραγματοποιεί 

τις εξής εγγραφές: 
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Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση 
(20.000 μετοχές × 3,00 €/μετοχή) 60.000,00 €  

Ταμείο  60.000,00 € 

Εγγραφή απόκτησης των μετοχών 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016, γίνεται αποτίμηση των μετοχών με 

τιμή αποτίμησης 3,20 €/μετοχή. Η συνολική αξία των κατεχόμενων μετοχών την 31/12/2016, είναι: 

20.000 μετοχές × 3,20 €/μετοχή = 64.000,00 € 

Με αυτή την αποτίμηση της 31/12/2016, για τις κατεχόμενες μετοχές της οντότητας «Ζ», από 

την οντότητα «Ε», δημιουργείται μία αύξηση της αξίας των κατεχόμενων μετοχών έναντι της αξίας 

τους κατά την χρονική τιμή αγοράς τους (4/8/2016), ύψους 4.000,00 € (64.000,00 – 60.000,00) 

Η σχετική εγγραφή την 31/12/2016 θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση 4.000,00 €  

Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση μετοχών  4.000,00 € 

Εγγραφή καταχώρησης αύξησης των κατεχόμενων μετοχών για διαθέσιμα προς πώληση 

Ο λογαριασμός διαφορές εύλογης αξίας είναι λογαριασμός καθαρής θέσης. 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017, γίνεται αποτίμηση των 

μετοχών με τιμή αποτίμησης 2,90 €/μετοχή. Η συνολική αξία των κατεχόμενων μετοχών την 

31/12/2017, είναι: 

20.000 μετοχές × 2,90 €/μετοχή = 58.000,00 € 

Με αυτή την αποτίμηση της 31/12/2018, για τις κατεχόμενες μετοχές της οντότητας «Ζ», από 

την οντότητα «Ε», δημιουργείται μία μείωση της αξίας των κατεχόμενων μετοχών έναντι της αξίας 

τους κατά την χρονική τιμή σύνταξης των προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων (31/12/2017), 

ύψους 6.000,00 € (58.000,00 – 64.000,00). 

Η σχετική εγγραφή την 31/12/2017 θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση μετοχών 6.000,00 €  

Επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση  6.000,00 € 

Εγγραφή καταχώρησης αύξησης των κατεχόμενων μετοχών για διαθέσιμα προς πώληση 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2018, γίνεται αποτίμηση των μετοχών με 

τιμή αποτίμησης 3,40 €/μετοχή. Η συνολική αξία των κατεχόμενων μετοχών την 31/12/2017, είναι: 
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20.000 μετοχές × 3.40 €/μετοχή = 68.000,00 € 

Με αυτή την αποτίμηση της 31/12/2018, για τις κατεχόμενες μετοχές της οντότητας «Ζ», από 

την οντότητα «Ε», δημιουργείται μία αύξηση της αξίας των κατεχόμενων μετοχών έναντι της αξίας 

τους κατά την χρονική τιμή σύνταξης των προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων (31/12/2017), 

ύψους 10.000,00 € (58.000,00 – 64.000,00). 

Η σχετική εγγραφή την 31/12/2018 θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση 10.000,00 €  

Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση μετοχών  10.000,00 € 

Εγγραφή καταχώρησης αύξησης των κατεχόμενων μετοχών για διαθέσιμα προς πώληση 

β. Όταν οι κατεχόμενες μετοχές, χαρακτηρίζονται χρηματοοικονομικά στοιχεία εμπορικού 

χαρτοφυλακίου 

Κατά την 4/8/2016 στην απόκτηση των μετοχών της οντότητας «Ζ», η επιχείρηση «Ε», πραγματοποιεί 

τις εξής εγγραφές: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Επενδύσεις εμπορικού χαρτοφυλακίου 
(20.000 μετοχές × 3,00 €/μετοχή) 60.000,00 €  

Ταμείο  60.000,00 € 

Εγγραφή απόκτησης των μετοχών 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016, γίνεται αποτίμηση των μετοχών με 

τιμή αποτίμησης 3,20 €/μετοχή. Η συνολική αξία των κατεχόμενων μετοχών την 31/12/2016, είναι: 

20.000 μετοχές × 3,20 €/μετοχή = 64.000,00 € 

Με αυτή την αποτίμηση της 31/12/2016, για τις κατεχόμενες μετοχές της οντότητας «Ζ», από 

την οντότητα «Ε», δημιουργείται μία αύξηση της αξίας των κατεχόμενων μετοχών έναντι της αξίας 

τους κατά την χρονική τιμή αγοράς τους (4/8/2016), ύψους 4.000,00 € (64.000,00 – 60.000,00). Η 

σχετική εγγραφή την 31/12/2017 θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Επενδύσεις εμπορικού χαρτοφυλακίου 6.000,00 €  

Κέρδη εύλογης αξίας  60.000,00 € 

Εγγραφή καταχώρησης μείωσης των κατεχόμενων μετοχών για εμπορικούς σκοπούς 

Ο λογαριασμός κέρδη εύλογης αξίας μεταφέρεται στα Αποτελέσματα Χρήσης. 
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Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017, γίνεται αποτίμηση των 

μετοχών με τιμή αποτίμησης 2,90 €/μετοχή. Η συνολική αξία των κατεχόμενων μετοχών την 

31/12/2017, είναι: 

20.000 μετοχές × 2,90 €/μετοχή = 58.000,00 € 

Με αυτή την αποτίμηση της 31/12/2017, για τις κατεχόμενες μετοχές της οντότητας «Ζ», από 

την οντότητα «Ε», δημιουργείται μία μείωση της αξίας των κατεχόμενων μετοχών έναντι της αξίας 

τους κατά την χρονική τιμή σύνταξης των προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων (31/12/2016), 

ύψους 6.000,00 € (58.000,00 – 64.000,00). 

Η σχετική εγγραφή την 31/12/2017 θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Διαφορές εύλογης αξίας μετοχών κατεχόμενων για εμπορικούς 
σκοπούς 6.000,00 €  

Επενδύσεις εμπορικού χαρτοφυλακίου  6.000,00 € 

Εγγραφή καταχώρησης μείωσης των κατεχόμενων μετοχών για εμπορικούς σκοπούς 

Ο λογαριασμός Διαφορές εύλογης αξίας μετοχών κατεχόμενων για εμπορικούς σκοπούς, μεταφέρεται 

στα Αποτελέσματα Χρήσης. 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2018, γίνεται αποτίμηση των 

μετοχών με τιμή αποτίμησης 3,40 €/μετοχή. Η συνολική αξία των κατεχόμενων μετοχών την 

31/12/2017, είναι: 

20.000 μετοχές × 3.40 €/μετοχή = 68.000,00 € 

Με αυτή την αποτίμηση της 31/12/2018, για τις κατεχόμενες μετοχές της οντότητας «Ζ», από 

την οντότητα «Ε», δημιουργείται μία αύξηση της αξίας των κατεχόμενων μετοχών έναντι της αξίας 

τους κατά την χρονική τιμή σύνταξης των προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων (31/12/2017), 

ύψους 10.000,00 € (58.000,00 – 68.000,00). 

Η σχετική εγγραφή την 31/12/2018 θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 
Επενδύσεις εμπορικού χαρτοφυλακίου 10.000,00 €  

Κέρδη εύλογης αξίας  10.000,00 € 

Εγγραφή καταχώρησης μείωσης των κατεχόμενων μετοχών για εμπορικούς σκοπούς 

Ο λογαριασμός κέρδη εύλογης αξίας μεταφέρεται στα Αποτελέσματα Χρήσης. 
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7.2.1.3.7 Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου 

Καταχωρούνται τα έξοδα και τα έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυτοτέλειας των χρήσεων. 

7.2.1.3.8 Αναβαλλόμενοι φόροι 

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που είναι ανακτήσιμος σε μελλοντικές περιόδους από εκπιπτόμενες 

προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους 

πιστωτικούς φόρους. 

7.2.1.4 Ομάδα 4. Καθαρή θέση 

Με την έννοια καθαρή θέση, θεωρείται η διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων μιας οντότητας. 

Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι λογαριασμοί: 

40 «Κεφάλαιο» 

41 «Υπέρ το άρτιο» 

42 «Καταθέσεις ιδιοκτητών» 

43 «Ίδιοι τίτλοι» 

44 «Διαφορές εύλογης αξίας» 

45 «Συναλλαγματικές διαφορές» 

46 «Αποθεματικά νόμων» 

47 «Αφορολόγητα αποθεματικά» 

7.2.1.4 Ομάδα 5 Υποχρεώσεις 

Με την έννοια Υποχρέωση, εννοείται μία παρούσα δέσμευση της οντότητας, που προκύπτει από 

γεγονότα του παρελθόντος, ο διακανονισμός της οποίας αναμένεται να οδηγήσει σε εκροή πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη. 

Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι λογαριασμοί: 

50 «Προμηθευτές» 

51 «Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων» 

52 «Τραπεζικά δάνεια» 

53 «Λοιπές υποχρεώσεις» 

54 «Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη» 

55 «Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς» 

56 «Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων» 
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57 «Προβλέψεις» 

58 «Κρατικές επιχορηγήσεις» 

59 «Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού» 

7.2.1.4.1 Διάκριση Των Υποχρεώσεων  

Οι υποχρεώσεις διακρίνονται σε Εμπορικές, χρηματοοικονομικές, μη χρηματοοικονομικές, 

βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες. 

Εμπορικές υποχρεώσεις 

Είναι οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις από αγορά αγαθών και υπηρεσιών με πίστωση κατά τη συνήθη 

δραστηριότητα της οντότητας. 

Χρηματοοικονομική υποχρέωση 

Κάθε υποχρέωση η οποία είναι: 

1. Μια συμβατική δέσμευση: 

α. για παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σε μια άλλη 

οντότητα, ή 

β. για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων με μια άλλη οντότητα υπό συνθήκες που είναι πιθανώς δυσμενείς για την 

οντότητα, ή 

2. Μια σύμβαση που θα, ή μπορεί να, διακανονισθεί σε ίδιους τίτλους καθαρής θέσης της 

οντότητας, και: 

α. η οντότητα είναι υποχρεωμένη βάσει αυτής, ή μπορεί να υποχρεωθεί, να παραδώσει ένα 

μεταβλητό αριθμό ιδίων τίτλων της καθαρής θέσης της, ή 

β. θα, ή μπορεί να, διακανονισθεί με άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισμένου 

ποσού μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου για ένα 

καθορισμένο αριθμό ιδίων τίτλων της καθαρής θέσης της. Για το σκοπό αυτό, οι ίδιοι τίτλοι 

καθαρής θέσης της οντότητας δεν συμπεριλαμβάνουν μέσα τα οποία είναι τα ίδια 

συμβάσεις για μελλοντική λήψη ή παράδοση ιδίων τίτλων της καθαρής θέσης της. 

Μη Χρηματοοικονομική υποχρέωση 

Κάθε υποχρέωση η οποία είναι δεν είναι χρηματοοικονομική  

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση 

Μια υποχρέωση που η οντότητα: 

1. αναμένει να διακανονίσει εντός του κανονικού λειτουργικού κύκλου της, ή 

2. κατέχει πρωτίστως για εμπορικούς σκοπούς, ή 
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3. οφείλει να διακανονίσει εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών 

καταστάσεων, ή 

4. δεν έχει άνευ όρων δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού της για διάστημα μεγαλύτερο των 

δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η 

ύπαρξη όρων που, κατά την επιλογή του αντισυμβαλλόμενου μέρους, προβλέπουν τον 

διακανονισμό της υποχρέωσης με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων της οντότητας, δεν 

επηρεάζει την κατάταξη της υποχρέωσης ως βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης. 

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση 

Μια υποχρέωση που δεν είναι βραχυπρόθεσμη. 

7.2.1.4.2 Προβλέψεις 

Πρόβλεψη είναι μια υποχρέωση σαφώς καθορισμένης φύσης η οποία κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί από το να μη συμβεί ή βέβαιο ότι θα προκύψει, αλλά 

είναι αβέβαιη ως προς το ποσό ή/και το χρόνο που θα προκύψει. Η πρόβλεψη αντιπροσωπεύει την 

βέλτιστη εκτίμηση του ποσού που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης. 

7.2.1.4.3 Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Με την έννοια κρατικές επιχορηγήσεις εννοείται, η ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή μεταφοράς 

πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπόδοση για παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες 

συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται στις κρατικές 

επιχορηγήσεις εκείνες οι μορφές κρατικής ενίσχυσης στις οποίες δεν μπορεί εύλογα να αποδοθεί μια 

αξία καθώς και συναλλαγές με το κράτος, οι οποίες δεν μπορούν να διακριθούν από τις συνήθεις 

εμπορικές συναλλαγές της οντότητας. Οι κρατικές επιχορηγήσεις διακρίνονται σε κρατικές 

επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων και σε κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. 

Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σαν 

υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική, η έγκρισή 

τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα 

ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Το ποσό της επιχορήγησης καταχωρείται σαν 

έσοδο επομένων χρήσεων στις υποχρεώσεις και αναγνωρίζεται συστηματικά και ορθολογικά στα 

αποτελέσματα κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου περιουσιακού στοιχείου. 

Παράδειγμα 

Μία οντότητα αγόρασε την 5/7/2015 πάγιο περιουσιακό στοιχεία αξίας 4.000,00 €, ωφέλιμης ζωής 10 

ετών και κατέθεσε τα σχετικά δικαιολογητικά και έλαβε την επιχορήγηση ύψους 1.000,00 € Να γίνουν 
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οι σχετικές λογιστικές εγγραφές αφού ληφθεί υπόψη ότι την σχετική επιχορήγηση η επιχείρηση την 

καταχωρεί στα έσοδα επομένων χρήσεων. 

Απάντηση 

Στην χρήση 2015 θα γίνουν οι εγγραφές: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

-1- 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4.000,00 €  

Χρηματικά διαθέσιμα  4.000,00 € 

Εγγραφή αγοράς του παγίου την 5/7/2015 

-2- 
Ταμείο 1.000,00 €  

Έσοδα επόμενων χρήσεων  1.000,00 € 

Καταχώρηση της λήψης της επιχορήγησης 

-3- 
Αποσβέσεις 200,00 €  

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  200,00 € 

Εγγραφή των αποσβέσεων 6 μηνών για το έτος 2015 του παγίου 4.000/10×6/12 = 200 € 

-4- 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 50,00 €  

Λοιπά έσοδα  50,00 € 

Εγγραφή καταχώρησης της αναλογίας της επιχορήγησης 1.000/10×6/12 του έτους 2015 

Στην χρήση 2016 θα γίνουν οι εγγραφές: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

-1- 
Αποσβέσεις 400,00 €  

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  400,00 € 

Εγγραφή των αποσβέσεων 12 μηνών για το έτος 2016 του παγίου 4.000/10×12/12 = 400 

-2- 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 100,00 €  

Λοιπά έσοδα  100,00 € 

Εγγραφή καταχώρησης της αναλογίας της επιχορήγησης 1.000/10×12/12 του έτους 2016 

Οι εγγραφές 1& 2 της χρήσης 2016, θα επαναλαμβάνονται σε όλες τις επόμενες χρήσεις μέχρι την 

ολοσχερή απόσβεση του παγίου 
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Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά σαν υποχρεώσεις στην περίοδο 

που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα 

ότι θα εισπραχθούν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα σαν έσοδα 

στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

Παράδειγμα 

Μία οντότητα εισπράττει κρατική επιχορήγηση το 2015 ύψους 200.000,00 € για την δημιουργία 5 

νέων θέσεων εργασίας τις οποίες οφείλει να διατηρήσει για τα επόμενα τρία χρόνια. Το μισθολογικό 

κόστος κατά έτος είναι. Το 2015 ποσό 150.000,00 €, το έτος 2016 ποσό 170.000,00 € και το έτος 2017 

ποσό 200.000,00 €. Να καταχωρηθούν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές. 

Απάντηση 

Προσδιορισμός αναλογίας ληφθείσας επιχορήγησης στις καταβαλλόμενες αμοιβές κάθε έτους. 

ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
2015 150.000,00 € 150.000,00 × 200.000,00/520.000,00 =57.692,00 € 
2016 170.000,00 € 170.000,00 × 200.000,00/520.000,00 =65.385,00 € 
2017 200.000,00 € 200.000,00 × 200.000,00/520.000,00 =76.923,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 520.000,00 € 200.000,00 € 

Οι σχετικές εγγραφές θα είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

-1- 
Ταμείο 200.000,00 €  

Έσοδα επόμενων χρήσεων  200.000,00 € 

Είσπραξη κρατικής επιχορήγησης το έτος 2015 

-2- 
Συγκέντρωση Αποτελεσματικών λογαριασμών 150.000,00 €  

Παροχές σε εργαζόμενους  150.000,00 € 

Μεταφορά κόστους μισθοδοσίας έτους 2015 στα αποτελέσματα 

-3- 
Έσοδα επομένων χρήσεων 57.692,00 €  

Συγκέντρωση Αποτελεσματικών λογαριασμών  57.692,00 € 

Μεταφορά αναλογίας επιχορήγησης του έτους 2015 στο κόστος μισθοδοσίας στα αποτελέσματα 
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-4- 
Συγκέντρωση Αποτελεσματικών λογαριασμών 170.000,00 €  

Παροχές σε εργαζόμενους  170.000,00 € 

Μεταφορά κόστους μισθοδοσίας έτους 2016 στα αποτελέσματα 

-5- 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 65.385,00 €  

Συγκέντρωση Αποτελεσματικών λογαριασμών  65.385,00 € 

Μεταφορά αναλογίας επιχορήγησης του έτους 2016 στο κόστος μισθοδοσίας στα αποτελέσματα 

-6- 
Συγκέντρωση Αποτελεσματικών λογαριασμών 200.000,00 €  

Παροχές σε εργαζόμενους  200.000,00 € 

Μεταφορά κόστους μισθοδοσίας έτους 2017 στα αποτελέσματα 

-7- 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 76.923,00 €  

Λοιπά έσοδα  76.923,00 € 

Μεταφορά αναλογίας επιχορήγησης του έτους 2017 στο κόστος μισθοδοσίας στα αποτελέσματα, 

7.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων συντάσσεται βάση της αρχής του δεδουλευμένου σύμφωνα με την οποία 

τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται μέσα στην οποία κατέστησαν δεδουλευμένα. 

Ειδικότερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται, τα πραγματοποιούμενα έξοδα 

και οι εμφανιζόμενες ζημιές, καθώς και τα αποκτώμενα έσοδα και εμφανιζόμενα κέρδη. 

7.2.2.1 Πραγματοποιούμενα Έξοδα Και Εμφανιζόμενες Ζημιές 

Η ομάδα η οποία περιλαμβάνει τα πραγματοποιούμενα έξοδα και τις εμφανιζόμενες ζημιές είναι η 

ομάδα 6 «Έξοδα και ζημιές» στην οποία ανήκουν οι λογαριασμοί: 

60 «Παροχές σε εργαζόμενους» 

61 «Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων» 

62 «Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές» 

63 «Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων» 

64 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» 

65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» 

65.01 «Τόκοι τραπεζικών δανείων» 

66 «Αποσβέσεις» 
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67 «Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα» 

68 «Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) » 

69 «Φόρος εισοδήματος» 

Στα πραγματοποιούμενα έξοδα και τις ζημιές ανήκουν: 

1. Τα έξοδα ίδρυσης. 

2. Το κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων αγαθών ή 

υπηρεσιών. 

3. Οι πάσης φύσεως δαπάνες μισθοδοσίας εργαζομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 

προβλέψεις για μελλοντικές παροχές στους εργαζόμενους. 

4. Τα έξοδα έρευνας. 

5. Τα έξοδα ανάπτυξης. 

6. Οι επισκευές και συντηρήσεις. 

7. Οι αποσβέσεις των ενσώματων και των άυλων πάγιων στοιχείων. 

8. Οι προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα. 

9. Οι τόκοι και τα συναφή έξοδα. 

10. Τα έξοδα και τις ζημίες που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 

11. Οι ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων. 

12. Οι λοιπές προκύπτουσες ζημίες που παρουσιάζονται με το καθαρό ποσό τους. 

13. Ο τρέχον και ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος της περιόδου, κατά περίπτωση. 

14. Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες κατηγορίες. 

15. Κάθε δαπάνη των παραπάνω περιπτώσεων αναγνωρίζεται και ταξινομείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων με κατάλληλο τρόπο, εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου. 

16. Όταν συμφωνίες για αγορά ή πώληση περιλαμβάνουν όρους για αναβολή της πληρωμής, είναι 

πιθανόν το σχετικό ποσό να ενσωματώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσοδο ή κόστος επιμετράται στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, αντί της 

επιμέτρησης στο ονομαστικό ποσό, εάν το αποσβέσιμο κόστος εκτιμάται ότι έχει σημαντική 

επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, τα έξοδα και οι ζημιές, μεταφέρονται στον λογαριασμό 82 

«Αποτέλεσμα περιόδου» 
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7.2.2.2 Πραγματοποιούμενα Έσοδα Και Κέρδη 

Η ομάδα η οποία περιλαμβάνει τα πραγματοποιούμενα έσοδα και τα κέρδη είναι η ομάδα 7. «Έσοδα 

και κέρδη» στην οποία ανήκουν οι λογαριασμοί. 

70 «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» 

71 «Λοιπά συνήθη έσοδα» 

72 «Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» 

73 «Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές» 

74 «Έσοδα συμμετοχών» 

75 «Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων» 

76 «Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων» 

77 «Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία» 

78 «Φόρος εισοδήματος έσοδο» 

Στα αποκτώμενα έσοδα και κέρδη ανήκουν: 

1. Τα έσοδα από πώληση αγαθών. Τα έσοδα αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

όταν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις αθροιστικά: 

α. Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με 

την κυριότητά τους. 

β. Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

γ. Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και 

θεωρείται πολύ πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

2. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και από κατασκευαστικά συμβόλαια. Τα έσοδα αυτά 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με βάση την μέθοδος του ποσοστού 

ολοκλήρωσης. 

Το ποσοστό ολοκλήρωσης μπορεί να προσδιορίζεται: 

α. Με το συμβατικό κόστος που είχε πραγματοποιηθεί για το έργο σε δεδομένη χρονική 

στιγμή σε σχέση με το υπολογιζόμενο συνολικό συμβατικό κόστος. 

β. Με επιμετρήσεις του εκτελεσθέντος έργου 

γ. Με την ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς μέρους του συμβατικού έργου 

Τα έσοδα από πώληση αγαθών και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και 

κατασκευαστικά συμβόλαια επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή 

φόρο επί των πωλήσεων 

3. Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

και τα οποίοι παρέχουν τόκους, μερίσματα και δικαιώματα. Τα έσοδα αυτά λογίζονται όταν: 
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α. πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη της συναλλαγής θα εισρεύσουν στην επιχείρηση 

β. το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα. 

Ο τρόπος λογισμού αυτών των εσόδων, γίνεται με βάση τους εξής κανόνες κατά 

κατηγορία εσόδου. 

i. Οι τόκοι λογίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου 

ή τη σταθερή μέθοδο. 

ii. Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που 

αποφασίζει τη διανομή τους, δηλαδή όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα της είσπραξής 

τους. 

iii. Τα δικαιώματα όταν πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ουσιαστικό μέρος των 

σχετικών συμβάσεων. 

4. Τα κέρδη από επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στα οποία 

εμπεριέχονται και τα κέρδη από αναστροφές προβλέψεων και απομειώσεων. 

5. Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων 

αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

6. Κάθε άλλης μορφής έσοδο ή κέρδος. 

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, τα έσοδα και τα κέρδη, μεταφέρονται στον λογαριασμό 82 

«Αποτέλεσμα περιόδου» 

7.2.2.3 Τρόπος Σύνταξης Της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Ο λογαριασμός από τον οποίο προκύπτει το συνολικό λογιστικό αποτέλεσμα είναι ο λογαριασμός 82 

«Αποτέλεσμα περιόδου» και ειδικότερα ο λογαριασμός 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών 

λογαριασμών» 

Στον λογαριασμό αυτόν μεταφέρονται: 

1. Το κόστος πωληθέντων των αποθεμάτων (ομάδα 2). 

Δηλαδή: 

α. Χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών», και 

πιστώνονται: 

i. οι λογαριασμοί των αρχικών αποθεμάτων 

ii. οι λογαριασμοί των αγορών των αποθεμάτων 

β. Πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών», και 

χρεώνονται οι λογαριασμοί των τελικών αποθεμάτων 
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2. Το σύνολο των πραγματοποιούμενων εξόδων και ζημιών (ομάδα 6), μετά την ενδεχόμενη 

μείωσή τους με τα έξοδα εκείνα τα οποία πραγματοποιούνται λόγω ιδιοπαραγωγής, τα 

οποία μεταφέρονται στον λογαριασμό 80 «ιδιοπαραγωγή». 

Δηλαδή: 

Χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών» και 

πιστώνονται οι λογαριασμοί της ομάδας 6 (έξοδα και ζημιές), με τα υπόλοιπά τους τα οποία 

υπάρχουν μετά τις παραπάνω μειώσεις τους λόγω συμμετοχής τους στην ιδιοπαραγωγή. 

3. Το σύνολο των πραγματοποιούμενων εσόδων και κερδών (ομάδα 7) 

Δηλαδή: 

Πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών», και 

χρεώνονται οι λογαριασμοί της ομάδας 7 (έσοδα και κέρδη). 

Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών», μετά από τις 

παραπάνω μεταφορές: 

 Είναι ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ θεωρείται κέρδος και μεταφέρεται στο λογαριασμό 82.02 «Καθαρό κέρδος 

περιόδου μετά από φόρους», δηλαδή: 

α. Χρεώνεται ο λογαριασμός 82.01«Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών» και 

β. Πιστώνεται ο λογαριασμός 82.02 «Καθαρό κέρδος περιόδου μετά από φόρους» 

 Είναι ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ θεωρείται ζημιά και μεταφέρεται στο λογαριασμό 82.03 «καθαρή ζημιά 

περιόδου μετά από φόρους» δηλαδή: 

α. Πιστώνεται ο λογαριασμός 82.01«Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών» και 

β. Χρεώνεται ο λογαριασμός Λ 82.03«καθαρή ζημιά περιόδου μετά από φόρους» 

Το ανωτέρω προκύπτον αποτέλεσμα είναι το λογιστικό αποτέλεσμα βάσει των τηρούμενων 

λογιστικών αρχείων. Το αποτέλεσμα αυτό, προκειμένου να διαμορφωθεί σε φορολογητέο αποτέλεσμα, 

αναμορφώνεται με την προσθήκη των δαπανών οι οποίοι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22-27 του Ν.4172/2013. 

7.2.3 Στοιχεία Καθαρής Θέσης 

Στην κατάσταση της καθαρής θέσης περιλαμβάνονται: 

1. Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται: 

α. το ποσό αυτού που καταβλήθηκε υπέρ το άρτιο 

β. οποιασδήποτε εισφορά των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση 

κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων 
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συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) μηνών από την 

ημερομηνία της εισφοράς. 

2. Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή 

του καταστατικού. 

3. Τα αποτελέσματα εις νέον. 

4. Οι διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 

τους, που αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει των προβλέψεων 

του παρόντος νόμου. 

5. Οι ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης της οντότητας, όταν συντρέχει περίπτωση που παρουσιάζονται 

ως ξεχωριστό στοιχείο αφαιρετικά της καθαρής θέσης. 

6. Τα κέρδη και οι ζημίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων καθαρής θέσης, όταν συντρέχει 

περίπτωση, που αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως ξεχωριστό στοιχείο, 

προσθετικά ή αφαιρετικά αναλόγως. 

Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του 

στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Κέρδη από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, που 

αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν πριν πραγματοποιηθούν. 

7.2.4 Κατάσταση Χρηματοροών 

7.2.4.1 Γενικά-Ορισμοί 

Είναι η μοναδική από τις οικονομικές καταστάσεις η οποία δεν συντάσσεται με την αρχή των 

δεδουλευμένων αλλά με βάση το ταμείο 

Στην κατάσταση των ταμειακών ροών: 

1. απεικονίζεται 

α. η ικανότητα της οικονομικής οντότητας να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα 

β. η προέλευση των κεφαλαίων της οικονομικής οντότητας  

γ. η ρευστότητα της οικονομικής οντότητας 

δ. η ικανότητα της οικονομικής οντότητας για μελλοντική επιβίωση  

2. παρέχονται ενδείξεις για την ποιότητα των κερδών της οικονομικής οντότητας 

3. διευκολύνεται η συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών 

Κατά την σύνταξη των ταμειακών ροών εμφανίζονται οι εξής όροι με την αντίστοιχη ερμηνεία τους. 
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Ταμειακά διαθέσιμα 

Ταμειακά διαθέσιμα, είναι τα υπάρχοντα μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης, καθώς και το ποσό από 

τις υπάρχουσες καταθέσεις όψεως, το οποίο μπορεί να αναληφθεί άμεσα από τις επιχειρήσεις. 

Ταμιακά Ισοδύναμα 

Ταμιακά ισοδύναμα θεωρούνται οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις οι οποίες μπορούν άμεσα να 

ρευστοποιηθούν και να μετατραπούν σε μετρητά, ή σε καταθέσεις όψεως και για τις οποίες ο κίνδυνος 

μεταβολής της αξίας τους είναι ασήμαντος. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επενδύσεις οι οποίες έχουν λήξη μικρότερη των τριών μηνών από 

την απόκτησή τους. 

7.2.4.2 Ταμειακές Ροές 

Ταμειακές ροές είναι τόσο οι εισροές όσο και οι εκροές ταμιακών διαθεσίμων και ταμιακών 

ισοδυνάμων. Η κατάσταση ταμειακών ροών απεικονίζει τις ταμειακές ροές στην διάρκεια μίας χρήσης, 

ταξινομημένες σε τρείς βασικές κατηγορίες ανάλογα με τις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας 

και οι οποίες είναι. 

α. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 

β. Οι επενδυτικές δραστηριότητες και 

γ. Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

7.2.4.2.1 Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 

Είναι όσες προέρχονται από την άσκηση των κύριων δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας και 

οι οποίες δημιουργούν έσοδα, καθώς και όσες δημιουργούν έσοδα τα οποία δεν είναι επενδυτικής ή 

χρηματοδοτικής φύσης. 

Σαν επιχειρηματικές δραστηριότητες θεωρούνται οι δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν 

έσοδα στην οικονομική οντότητα και δεν είναι επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 

Στην κατηγορία αυτή των ταμειακών ροών, ανήκουν: 

Οι εισπράξεις από πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από προμήθειες ή άλλα 

έσοδα, οι εισπράξεις από δικαιώματα, αμοιβές, οι εισπράξεις φόρων, οι πληρωμές σε προμηθευτές για 

αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, οι πληρωμές για εξόφληση δανείων, οι πληρωμές για εξόφληση 

μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών σε εργαζόμενους, οι πληρωμές φόρων. 

7.2.4.2.2 Επενδυτικές Δραστηριότητες 

Είναι όσες αποσκοπούν στην απόκτηση και την διάθεση μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων ή 

άλλων επενδύσεων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα. 

Σαν επενδυτικές δραστηριότητες θεωρούνται οι δραστηριότητες οι οποίες αντιπροσωπεύουν: 
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1. Δαπάνες οι οποίες προορίζονται να δημιουργήσουν μελλοντικά έσοδα και ταμειακές ροές. 

Στην κατηγορία αυτή των ταμειακών ροών ανήκουν: 

α. Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 

β. Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων 

γ. Προκαταβολές και δάνεια τα οποία καταβάλλονται σε τρίτους 

δ. Πληρωμές για προθεσμιακές συμβάσεις 

ε. Πληρωμές για συμβάσεις άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (options), και πληρωμές για 

συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), μη κατεχόμενες για ανταλλαγή, η, μεταπώληση, και οι 

οποίες δεν ανήκουν στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

2. Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 

3. Εισπράξεις από έσοδα μερισμάτων 

4. Εισπραττόμενες προκαταβολές 

5. Εισπράξεις από συμβάσεις άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (options), και εισπράξεις από 

συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), μη κατεχόμενες για ανταλλαγή, η, μεταπώληση, και οι οποίες 

δεν ανήκουν στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 

7.2.4.2.3 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 

Είναι όσες οδηγούν σε μεταβολές στην σύνθεση και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου. 

Σαν χρηματοοικονομικές ροές θεωρούνται οι δραστηριότητες οι οποίες καταλήγουν στο να 

επιφέρουν αλλαγές στα ίδια κεφάλαια ή στον δανεισμό της οικονομικής οντότητας. Στην κατηγορία 

αυτή των ταμειακών ροών ανήκουν: 

1. Εισπράξεις μετρητών από έκδοση μετοχών, ή άλλων μέσων κεφαλαιακής συμμετοχής 

2. Πληρωμές σε μετόχους για εξαγορά μετοχών 

3. Πληρωμές σε μισθωτή για μείωση υπολοίπου χρηματοδοτικής μίσθωσης 

4. Είσπραξη μετρητών από έκδοση δανείων, ομολογιών, γραμματίων 

5. Εκταμιεύσεις για επιστροφή δανείων 

7.2.4.3. Απεικόνιση Των Ταμειακών Ροών 

7.2.4.3.1 Απεικόνιση Ταμιακών Ροών Από Λειτουργικές (Επιχειρηματικές) Δραστηριότητες 

Η απεικόνιση των ταμειακών ροών από επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορεί να γίνεται με δύο 

μεθόδους, οι οποίες είναι. η άμεση ή ευθεία μέθοδος και η έμμεση μέθοδος. 

Την έμμεση μέθοδο δημιουργίας ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες υιοθετεί 

και ο Ν.4308/2013 (Περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) 
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Με την έμμεση μέθοδο γνωστοποιείται αρχικά το καθαρό αποτέλεσμα το οποίο στην συνέχεια 

αναμορφώνεται με βάση τις συναλλαγές μη ταμειακής φύσης, με τις αναβαλλόμενες ή προβλεπόμενες 

οργανικές εισπράξεις ή πληρωμές καθώς και από τα στοιχεία των εσόδων, ή εξόδων τα οποία 

συνδέονται με επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές ταμιακές ροές σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. 

Αποτέλεσμα χρήσης 

 μεταβολές από τα στοιχεία μη ταμειακής φύσης, όπως αποσβέσεις, φόροι επόμενων χρήσεων 

 έσοδα από ροές επενδυτικές υφής (αδιανέμητα κέρδη συγγενών επιχειρήσεων) 

 έσοδα από τα δικαιώματα μειοψηφίας. 

 μεταβολές από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία για τα οποία οι ταμειακές ροές προέρχονται από  

 ταμειακές ροές, χρηματοοικονομικής, ροής (τόκοι) 

 έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές 

 έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 

7.2.4.3.2 Απεικόνιση Ταμειακών Ροών Από Επενδυτικές Και Χρηματοοικονομικές 

Δραστηριότητες 

Οι κύριες κατηγορίες εισπράξεων και πληρωμών οι οποίες προέρχονται από επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, πρέπει να απεικονίζονται ξεχωριστά. 

7.2.5 Προσάρτημα 

Στο προσάρτημα περιλαμβάνονται οι εξής επεξηγηματικές πληροφορίες: 

1. Πληροφορίες σχετικά με: 

α. Την επωνυμία της οντότητας, το νομικό τύπο της οντότητας, την περίοδο αναφοράς, την 

διεύθυνση της έδρας της οντότητας, το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η 

οντότητα. 

β. Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.  

γ. Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου 

συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 

2. Γνωστοποιήσεις για το εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της 

οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, Σε περίπτωσης ύπαρξης παραγόντων οι οποίοι 

θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 

γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

αντιμετώπισή τους. 
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3. Γνωστοποίηση των λογιστικών μεθόδων των λογιστικών εκτιμήσεων και της διόρθωσης των 

βασικών λαθών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών 

της καταστάσεων. 

4. Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης 

του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παρουσίασης των οικονομικών 

καταστάσεων με βάση την εύλογη παρουσίαση, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και 

δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις 

υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο 

προσάρτημα. 

5. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

6. Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων: 

α. Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία σε περίπτωση που έχει 

εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε 

κονδύλι. 

β. Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. 

γ. Τις αποσβέσεις και τις απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 

δ. Τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. 

ε. Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και των απομειώσεων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. 

στ. Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω 

κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σε περίπτωση ιδιοπαραγόμενου παγίου. 

ζ. Λοιπές μεταβολές. 

7. Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου, τα οποία δεν 

αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης 

περιόδου και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους. 

8. Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, αναφέρεται κατά περίπτωση: 

α. Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς 

και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην 

εύλογη αξία. 
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β. Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι 

τεχνικές επιμέτρησης. 

γ. Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν 

αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί 

απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας). 

δ. Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια 

της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν 

αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 

ε. Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση 

και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να 

επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών. 

στ. Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον 

ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους. 

9. Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης: 

α. Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων: 

i. η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιοριστεί, και 

ii. πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους. 

β. Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό 

που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους: 

i. η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων είτε 

των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων και 

ii. οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που 

τεκμηριωμένα οδηγούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής 

αξίας. 

10. Για την καθαρή θέση: 

α. Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί. 

β. Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει 

ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 

γ. Ο αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική αξία, η λογιστική αξία 

των τίτλων που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στη περίοδο, εντός των 

ορίων του εγκεκριμένου κεφαλαίου. 

δ. Η ύπαρξη πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψιμων τίτλων, δικαιωμάτων αγοράς 

τίτλων, δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, με μνεία του 

αριθμού τους, της αξίας τους και των δικαιωμάτων που παρέχουν. 
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ε. Ανάλυση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που 

παρουσίασε στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα 

Μεταβολών Καθαρής Θέσης. 

στ. Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν 

δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 

11. Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 

οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 

12. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη 

από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

13. Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας, που δεν 

περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των 

διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών 

αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση των κινδύνων ή οφελών απαιτείται για 

τους σκοπούς της εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. 

14. Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων 

επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη 

της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση 

που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή 

συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 

15. Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου 

ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα 

νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και 

οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού. 

16. Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 

υπηρεσιών. 

17. Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών. 

18. Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. 

19. Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση. 

20. Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισμού στην αρχή και 

στο τέλος της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου, 

με αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της περιόδου και την καθαρή θέση. 

21. Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής 

πληροφορίες: 

α. Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. 
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β. Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά κατηγορία. 

Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων οι δαπάνες για παροχές σε 

εργαζόμενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής 

κατηγοριών αυτών των δαπανών: 

i. Μισθοί και ημερομίσθια. 

ii. Κοινωνικές επιβαρύνσεις. 

iii. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

22. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριότητας και κατά 

γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ 

τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών. 

23. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και 

των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και 

τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία 

αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

24. Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι 

απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. 

25. Σε περίπτωση που η οντότητα αποτελεί μέρος ομίλου, αναφέρεται η επωνυμία και η έδρα της 

οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού 

συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει 

περίπτωση. 

26. Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως 

θυγατρική. 

27. Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές γίνεται 

αναφορά του σχετικού γεγονότος. 

28. Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσμεύσεις που 

προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα 

μέλη των εν λόγω συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου. 

29. Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου 

και του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς 

και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
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κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται 

και για τα υπόλοιπα των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις επιμέρους συναλλαγές και τα υπόλοιπα μπορούν να 

συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά 

στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεδεμένου μέρους στη 

χρηματοοικονομική θέση της οντότητας. 

30. Οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό 

γραφείο της οντότητας, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για 

άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, για συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές μη 

ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά κατηγορία. 

31. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, 

τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές 

διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον είναι σημαντικά. 

32. Οι πολύ μικρές οντότητες οι οποίες οι οποίες επιλέγουν να καταρτίσουν συνοπτικό Ισολογισμό 

και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων ή να καταρτίσουν μόνον την κατάσταση 

αποτελεσμάτων δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει. 

7.3 Χρόνος Σύνταξης Των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ο χρόνος σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας περιόδου, ολοκληρώνεται στο 

συντομότερο χρόνο από: 

1. έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή 

2. το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη 

φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας. 

7.4 Τρόπος Σύνταξης Των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Κατά Την Πρώτη 

Εφαρμογή Του Ν.4308/2014 (Για Φορολογικά Έτη Που Αρχίζουν Από Την 1/1/2015 

Και Μετά) 

7.4.1 Πρώτη Εφαρμογή Των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

Η πρώτη εφαρμογή των λογιστικών κανόνων του Ν.4308/14 αντιμετωπίζεται σαν αλλαγή λογιστικών 

πολιτικών. 
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Συγκεκριμένα για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015 (υποχρέωση 

πρώτης εφαρμογής της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων), ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

1. Ορίζεται η 1/1/2014 σαν ημερομηνία μετάβασης στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με βάση 

τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2013. 

2. Την 31/12/2014, οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013, επαναδιατυπώνονται σύμφωνα 

με τις αλλαγές που επιβάλουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, (αναδρομική προσαρμογή), 

έτσι ώστε να αποτελούν την συγκριτική χρήση, της χρήσης κατά την οποία θα δημοσιευθούν 

οι οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ημερομηνία 

σύνταξης 31/12/2015) 

Στην περίπτωση αυτή τα ποσά ισολογισμού έναρξης 01/01/2014 και της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης 2014 προκύπτουν χωρίς λογιστική εγγραφή από φύλλο προσαρμογής Η διενέργεια της 

εγγραφής μετάβασης γίνεται το αργότερο μέχρι 30/04/2016 

7.4.2 Επιμέτρηση Των Περιουσιακών Στοιχείων Για Την Σύνταξη Των Οικονομικών 

Καταστάσεων Μετάβασης. 

Η αναδρομική προσαρμογή ορισμένων ή όλων των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

είναι πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούμενο κόστος είναι σημαντικό, στην αρχή της περιόδου της 

πρώτης εφαρμογής η οντότητα μπορεί: 

1. Όταν υιοθετείται το ιστορικό κόστος για επιμέτρηση εφεξής 

α. Να θεωρήσει τις προηγούμενες λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού σαν 

τεκμαρτό κόστος 

β. Να επιμετρήσει τα στοιχεία στην εύλογη αξία τους. που θα είναι το τεκμαρτό κόστος τους. 

Η επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία, παρέχεται μόνο για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 

και τα επενδυτικά ακίνητα. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την επιμέτρηση στην εύλογη 

αξία αναγνωρίζεται στα κέρδη εις νέον  

2. Όταν υιοθετείται η εύλογη αξία για επιμέτρηση εφεξής 

α. Τα στοιχεία του ισολογισμού επιμετρούνται στην εύλογη αξία 

β. Κάθε διαφορά αναγνωρίζεται, είτε κατευθείαν στα κέρδη εις νέον, είτε ως διαφορά εύλογης 

αξίας στην καθαρή θέση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ – ΕΝΝΟΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

8.1 Διασφάλιση Αξιοπιστίας Του Λογιστικού Συστήματος 

Η οντότητα απαιτείται να είναι σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε στη διάρκεια του χρόνου, τις για 

οποιοδήποτε σκοπό, διακινήσεις αγαθών, απευθείας ή μέσω τρίτου. 

Όταν εντός των τιθέμενων χρονικών ορίων καταχωρείται, κατ’ επιλογή της οντότητας, μόνο η 

μία εκ των δύο βάσεων (είτε η λογιστική είτε η φορολογική), η παρακολούθηση της άλλης βάσης 

δύναται να γίνεται συγκεντρωτικά οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα για την σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία. Για 

παράδειγμα, μια οντότητα που συντάσσει ισολογισμό, δύναται να επιλέξει να καταχωρεί στα βιβλία 

της τα εκδιδόμενα και λαμβανόμενα παραστατικά βάσει των αξιών που καθορίζονται από τα λογιστικά 

πρότυπα (Ελληνικά ή Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση), δηλαδή με τη λογιστική τους βάση (αξία). Στην 

περίπτωση αυτή πληρούται η εκ του νόμου υποχρέωση και η εν λόγω οντότητα δύναται στη συνέχεια 

να καταχωρήσει στο λογιστικό της σύστημα και τη φορολογική βάση. 

Εναλλακτικά, η ίδια οντότητα δύναται να επιλέξει να καταχωρεί στα βιβλία της τα εκδιδόμενα 

και λαμβανόμενα παραστατικά βάσει των αξιών που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία, 

δηλαδή με την φορολογική τους βάση. Στην περίπτωση αυτή πληρούται η εκ του νόμου υποχρέωση 

και η εν λόγω οντότητα δύναται στη συνέχεια να καταχωρήσει στο λογιστικό της σύστημα και τη 

λογιστική βάση. 

Σε ότι αφορά τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων, ορίζεται ότι ο εν λόγω 

προσδιορισμός διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε 

σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας. Δηλαδή, 

ο χρόνος προσδιορισμού των αποθεμάτων (φυσική απογραφή) καθορίζεται από τα πραγματικά 

δεδομένα μιας οντότητας, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον τρόπο τήρησης του αρχείου ιδιόκτητων 

αποθεμάτων και αφετέρου την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας του ποσοτικού προσδιορισμού 

των αποθεμάτων στο τέλος της ημερομηνίας αναφοράς (ημερομηνία τέλους χρήσης ή ημερομηνία 

ισολογισμού). 
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Ο χρόνος αυτός μπορεί να απέχει από το τέλος της ημερομηνίας αναφοράς, ιδίως όταν η 

οντότητα τηρεί αναλυτικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων (βιβλίο αποθήκης) ή όταν ο 

αριθμός ή και η ποσότητα των διακινήσεων δεν είναι σημαντική. 

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργείται ο ποσοτικός προσδιορισμός 

των αποθεμάτων, η οντότητα είναι υποχρεωμένη να έχει τεκμηριώσει με αξιόπιστο τρόπο τις 

ποσότητες της απογραφής εντός των χρονικών ορίων σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της περιόδου. 

8.2 Έννοια Λογιστικής Και Φορολογικής Βάσης 

Το τηρούμενο λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία 

όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 

στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη 

προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση 

δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι 

απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη των 

φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων. 

Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται όπως προαναφέρθηκε στα χρονικά όρια που θέτει η 

υποχρέωση της σύνταξης ισολογισμού από την οντότητα με την καταχώρηση είτε της λογιστικής είτε 

τη φορολογικής βάσης, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα της καταχώρησης της λογιστικής και της 

φορολογικής φάσης ταυτόχρονα, εντός των ανωτέρω αναφερόμενων χρονικών ορίων ενημέρωσης των 

βιβλίων. 

Στην περίπτωση που καταχωρείται εντός των τιθέμενων χρονικών ορίων, κατ’ επιλογή της 

οντότητας, μόνο η μία εκ των δύο βάσεων (είτε η λογιστική είτε η φορολογική), η παρακολούθηση 

της άλλης βάσης μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα για 

την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση με τη φορολογική 

νομοθεσία. 

8.2.1 Λογιστική Αξία 

Η αξία με την οποία ένα στοιχείο αναγνωρίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

8.2.2 Φορολογική Βάση 

Η αξία που αναγνωρίζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για σκοπούς φορολογίας 

εισοδήματος. 
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8.3 Περί Διαφορών Μεταξύ Φορολογικής Και Λογιστικής Βάσης 

Οι διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης διακρίνονται σε μόνιμες και προσωρινές. 

Οι προσωρινές διαφορές διακρίνονται σε φορολογητέες και σε εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές. 

Σαν φορολογητέες προσωρινές διαφορές ορίζονται οι διαφορές που θα καταλήξουν σε 

φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος των μελλοντικών 

χρήσεων, κατά την ανάκτηση της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου ή τον διακανονισμό 

της υποχρεώσεως. 

Σαν εκπεστέες προσωρινές διαφορές ορίζονται οι διαφορές που θα καταλήξουν σε εκπεστέα 

ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος των μελλοντικών χρήσεων, κατά την 

ανάκτηση της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου. 

Μόνιμες είναι οι διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης που δεν αντιστρέφονται 

στο μέλλον. 

8.4 Περί Αναβαλλόμενης Φορολογίας 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση είναι το ποσό πληρωτέων φόρων εισοδήματος σε μελλοντικές 

περιόδους που αφορούν σε φορολογητέες χρονικές διαφορές. 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, υπάρχει όταν: 

1. Η Λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου (στοιχείο Ενεργητικού) > φορολογική βάση  

2. Η Λογιστική αξία μιας υποχρέωσης (στοιχείο Παθητικού) < φορολογική βάση 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση είναι τα επιστρεπτέα ποσά φόρων σε μελλοντικές περιόδους που 

αφορούν εκπεστέες χρονικές διαφορές 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση υπάρχει όταν: 

1. Η Λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου (στοιχείο Ενεργητικού) < φορολογική βάση  

2. Η Λογιστική αξία μιας υποχρέωσης (στοιχείο Παθητικού) > φορολογική βάση 
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Παραδείγματα 

1. Ύπαρξη φορολογητέας προσωρινής διαφοράς και καταχώριση αναβαλλόμενης 

φορολογικής υποχρέωσης. 

Μηχάνημα έχει αξία κτήσεως: 10.000,00 € 

Οι συσσωρευμένες φορολογικές αποσβέσεις του είναι: 9.500,00 € 

Η λογιστική του αναπόσβεστη αξία είναι: 1.000,00 € 

Ο φορολογικός συντελεστής είναι: 22% 

Βάσει των ανωτέρω ισχύει: 

Η φορολογική βάση του μηχανήματος είναι: 

𝛺𝛺𝜎𝜎𝛴𝛴𝜎𝜎𝛶𝛶𝜎𝜎𝜊𝜊𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝛼𝛼ά𝜎𝜎𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎 𝛿𝛿𝜅𝜅ή𝜎𝜎𝛿𝛿𝛿𝛿𝜎𝜎 − 𝜎𝜎𝜈𝜈𝜎𝜎𝜎𝜎𝛿𝛿𝛴𝛴𝛿𝛿𝜈𝜈𝛿𝛿έ𝜈𝜈𝛿𝛿𝜎𝜎 𝛺𝛺𝜎𝜎𝛴𝛴𝜎𝜎𝛶𝛶𝜎𝜎𝜊𝜊𝛶𝛶𝛿𝛿έ𝜎𝜎 𝜎𝜎𝛶𝛶𝜎𝜎𝜎𝜎𝛼𝛼έ𝜎𝜎𝛿𝛿𝛶𝛶𝜎𝜎 = 500 € 

Για να ανακτηθεί η λογιστική του αξία ύψους 1.000,00 €, η επιχείρηση πρέπει να αποκτήσει 

φορολογητέο εισόδημα ίσης αξίας (1.000,00 €), αλλά έχει την δυνατότητα να εκπέσει φορολογική 

απόσβεση μόνον 500,00€ (η φορολογική βάση του μηχανήματος). 

Δηλαδή η επιχείρηση θα πληρώσει φόρους εισοδήματος: 

𝜎𝜎𝜈𝜈𝜈𝜈𝜅𝜅𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅ή𝜎𝜎 𝛺𝛺𝜎𝜎𝛴𝛴𝜎𝜎𝛶𝛶𝜎𝜎𝜊𝜊ί𝜎𝜎𝜎𝜎 × (𝛶𝛶𝜎𝜎𝜊𝜊𝛶𝛶𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎 1000 € − 𝛺𝛺𝜎𝜎𝛴𝛴𝜎𝜎𝛶𝛶𝜎𝜎𝜊𝜊𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝜎𝜎𝛶𝛶ό𝜎𝜎𝛼𝛼𝛿𝛿𝜎𝜎𝜎𝜎 500 €) = 22% × 500 =

= 110,00 € 

όταν ανακτήσει το αναπόσβεστο ποσό των 500,00 € του μηχανήματος. 

Η διαφορά 500,00 € μεταξύ του αναπόσβεστου ποσού της λογιστικής του αξίας ύψους 

1.000,00 €, και της φορολογικής απόσβεσης 500,00€, αποτελεί μία φορολογητέα προσωρινή διαφορά 

των 500,00€.  

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, διότι η λογιστική αξία 

του περιουσιακού στοιχείου (1.000,00 €) είναι μεγαλύτερη της φορολογικής βάσης(500,00 €) και η 

επιχείρηση καταχωρεί μία αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ύψους 110,00 €, η οποία 

αντιπροσωπεύει τους φόρους εισοδήματος που θα πληρώσει όταν θα ανακτήσει το αναπόσβεστο ποσό 

του περιουσιακού στοιχείου. 

Η σχετική ημερολογιακή εγγραφή θα έχει ως εξής, βάσει του νέου λογιστικού σχεδίου που 

αναφέρεται στον Ν.4308/2014 (περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων): 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) 110 €  

Αναβαλλόμενοι φόροι (υποχρέωση)  110 € 

Καταχώρηση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης 
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2. Ύπαρξη εκπεστέας προσωρινής διαφοράς και καταχώριση αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης 

Μία επιχείρηση καταχωρεί μια υποχρέωση για καταβολή 2.000,00 € για πληρωμή αποζημιώσεων 

λόγω συνταξιοδότησης. Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. 

Βάσει των ανωτέρω ισχύει: 

Η φορολογική βάση της υποχρέωσης είναι μηδενική: 

𝛶𝛶𝜎𝜎𝜊𝜊𝛶𝛶𝜎𝜎𝜅𝜅𝛶𝛶𝛿𝛿ή 𝜎𝜎𝛢𝛢ί𝜎𝜎 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎𝜅𝜅έ𝜎𝜎 𝜊𝜊𝛶𝛶𝜎𝜎 𝛺𝛺𝜎𝜎𝛴𝛴𝜎𝜎𝛶𝛶𝜎𝜎𝜊𝜊𝛶𝛶𝛿𝛿𝜎𝜎ύ𝜎𝜎 𝛶𝛶ό𝜊𝜊𝜎𝜎𝜈𝜈𝜎𝜎 𝛶𝛶𝜎𝜎𝜎𝜎ό = 2000 € − 2000€ 

Κατά την εξόφληση της λογιστικής αξίας της υποχρέωσης, το μελλοντικό φορολογητέο 

εισόδημα θα μειωθεί κατά 2.000,00 € και παράλληλα θα μειωθούν οι μελλοντικές φορολογικές 

πληρωμές κατά 440,00 € (2000 × 22%) 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των 2.000,00 € και της μηδενικής φορολογικής 

αποτελεί μία εκπεστέα προσωρινή διαφορά των 2.000,00 €. 

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση διότι η λογιστική αξία της 

υποχρέωσης (2.000,00€) είναι μεγαλύτερη της φορολογικής βάσης (0,00€) και η επιχείρηση 

καταχωρεί μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους 440,00€, εφόσον στο μέλλον υπάρξει 

επαρκές φορολογητέο εισόδημα και θα υπάρξει ωφέλεια από την μείωση στις καταβολές του φόρου. 

Η σχετική ημερολογιακή εγγραφή θα έχει ως εξής, βάσει του νέου λογιστικού σχεδίου που 

αναφέρεται στον Ν 4308/2014 (περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

Κωδικοί Λογαριασμών – Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

Αναβαλλόμενοι φόροι (απαίτηση) 440,00 €  

Αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο)  440,00 € 

Καταχώρηση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 

3. Ύπαρξη μόνιμης διαφοράς 

Καταβολή ποσού για προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο δεν αναγνωρίζεται 

φορολογικά, το λογιστικό αποτέλεσμα θα εμφανίζεται ισόποσα μειωμένο έναντι του φορολογικού, 

χωρίς η διαφορά αυτή να αντιστραφεί στο μέλλον. 

Στην περίπτωση της ύπαρξης μόνιμων διαφορών δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας 

αναβαλλόμενης φορολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

9.1 Γενικές Απλοποιήσεις Και Απαλλαγές 

Ανάλογα με το μέγεθος της οικονομικής οντότητας κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

παρέχονται οι εξής απλοποιήσεις και απαλλαγές κατά κατηγορία μεγέθους. 

9.1.1 Πολύ Μικρές Οντότητες 

9.1.1.1 Πολύ Μικρές Οντότητες Που Δεν Αναφέρονται Στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 34/2013 

Οι Πολύ μικρές οντότητες που δεν αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 34/2013, ήτοι οι οντότητες 

οι οποίες λειτουργούν σαν ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση καθώς και 

σαν αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, κοινωνίες αστικού δικαίου, συνεταιρισμοί, 

δικηγορικές εταιρίες, κοινοπραξίες, και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν καταρτίζουν μόνον την κατάσταση 

αποτελεσμάτων: 

1. Μπορούν να μην εφαρμόζουν σχέδια λογαριασμών, για την ενημέρωση των λογιστικών τους 

αρχείων  

2. Μπορούν να μην τηρούν: 

α. Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά 

κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, με σύντομη περιγραφή και αναφορά 

της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση, και της λογιστικής τους αξίας. 

β. Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά 

είδος οι λογαριασμοί καθαρής θέσης. 

γ. Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά 

είδος οι υποχρεώσεις, με αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει περίπτωση) και της 

λογιστικής τους αξίας. 

3. Μπορούν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις για απόκλιση από τη δομή και το περιεχόμενο των 

υποδειγμάτων για την σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων  

4. Μπορούν να μην παρακολουθούν λογιστικά τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων  

5. Μπορούν να μην εφαρμόζουν την δυνατότητα απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου 

για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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6. Μπορούν να μην προσαυξάνουν το κόστους κτήσης των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων 

με έμμεσο κόστος. 

7. Για τις αποσβέσεις των παγίων υπολογίζουν μόνον τις φορολογικές αποσβέσεις 

8. Δεν εφαρμόζουν την διάταξη περί απομείωσης των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων, 

αλλά ακολουθούν τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές ρυθμίσεις. 

9. Αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, σύμφωνα με τη φορολογική 

νομοθεσία. 

10. Δεν εφαρμόζουν την διάταξη περί χρήσης της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή της 

σταθερής μεθόδου κατά την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο 

αποσβέσιμο κόστος. 

11. Αναγνωρίζουν ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση τη 

φορολογική νομοθεσία. 

12. Δεν προσαυξάνουν το κόστος των αποθεμάτων, με έμμεσο κόστος και τόκους, του κόστους 

παραγωγής αποθεμάτων. 

13. Δεν εφαρμόζουν την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή της σταθερής μεθόδου κατά την 

επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στο αποσβέσιμο κόστος. 

14. Αναγνωρίζουν προβλέψεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. 

15. Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. 

16. Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις περί αναβαλλόμενης φορολογίας. 

17. Δεν εφαρμόζουν την επιμέτρηση στην εύλογη αξία. 

18. Μπορούν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από 

αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές 

επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή 

λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται. 

Από το συντασσόμενο προσάρτημα: 

1. Απεικονίζουν μόνον τις πληροφορίες σχετικά με: 

Την επωνυμία της οντότητας. Το νομικό τύπο της οντότητας. Την περίοδο αναφοράς. Τη 

διεύθυνση της έδρας της οντότητας. Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η 

οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση Εάν η οντότητα λειτουργεί με την 

παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση. Την 

κατηγορία της οντότητας. Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 

σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

2. Και Γνωστοποιούν το γεγονός της επιλογής της σύνταξης συνοπτικής κατάστασης 

αποτελεσμάτων. 
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9.1.1.2 Πολύ Μικρές Οντότητες Που Αναφέρονται Στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 34/2013 

Οι πολύ μικρές οντότητες που λειτουργούν: 

1. Με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της 

ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. 

2. Με τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι 

των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα Με 

τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης 

κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. ή άλλου νομικού τύπου 

συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. 

Όταν επιλέγουν να καταρτίσουν συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση 

Αποτελεσμάτων: 

1. Μπορούν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις 

αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

2. Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία. 

3. Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές 

λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα 

ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής 

πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται. 

Από το συντασσόμενο προσάρτημα παρέχουν πληροφορίες μόνον: 

1. σχετικά με: 

Την επωνυμία, τον νομικό τύπο, την κατηγορία μεγέθους, τις συντασσόμενες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την περίοδο αναφοράς, την διεύθυνση της έδρας της 

οντότητας, με το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες 

πληροφορίες, κατά περίπτωση, αναφορά εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης. 

2. Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων 

επιβαρύνσεων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής 

των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε 

εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, 

γνωστοποιείται ξεχωριστά. 
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3. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και 

των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και 

τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία 

αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

4. Γνωστοποιούν το γεγονός της επιλογής της σύνταξης συνοπτικής κατάστασης αποτελεσμάτων. 

9.1.2 Μικρές Οντότητες 

Οι μικρές οντότητες παρέχουν τις εξής μόνον πληροφορίες του προσαρτήματος: 

1. Πληροφορίες σχετικά με: 

Την επωνυμία, τον νομικό τύπο, την κατηγορία μεγέθους, τις συντασσόμενες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την περίοδο αναφοράς, την διεύθυνση της έδρας της 

οντότητας, με το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες 

πληροφορίες, κατά περίπτωση, αναφορά εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης. 

2. Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα 

μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 

3. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους 

στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών 

πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο 

γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται 

επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

4. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή διάταξης 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή 

γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά 

στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως 

στο προσάρτημα. 

5. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

6. Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων: 
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α. Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε 

περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος 

της περιόδου για κάθε κονδύλι. 

β. Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. 

γ. Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 

δ. Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. 

ε. Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια 

της περιόδου. 

στ. Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω 

κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18. 

ζ. Λοιπές μεταβολές 

7. Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, παρατίθεται: 

α. Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς 

και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην 

εύλογη αξία. 

β. Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι 

τεχνικές επιμέτρησης. 

γ. Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν 

αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί 

απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας). 

δ. Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια 

της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν 

αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 

ε. Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση 

και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να 

επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών. 

στ. Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον 

ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους. 

8. Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 

οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 

9. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη 

από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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10. Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων 

επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη 

της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση 

που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή 

συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 

11. Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου 

ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα 

νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και 

οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού. 

12. Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 

υπηρεσιών. 

13. Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής 

πληροφορίες σχετικά με τον μέσο όρο των απασχολούμενων ατόμων. 

14. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και 

των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και 

τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία 

αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

9.1.3 Μεσαίες Οντότητες 

Οι μεσαίες οντότητες μπορούν να μην παρέχουν πληροφορίες για: 

1. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές 

αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους από 

άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών. 

2. Τις συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από τον νόμιμο ελεγκτή ή το 

ελεγκτικό γραφείο της οντότητας, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, για συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες 

και για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά κατηγορία. 

3. Την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, 

τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές 

διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον είναι σημαντικά. 
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9.2 Ειδικές Απλοποιήσεις Και Απαλλαγές, Απλουστεύσεις, Μη Υπαγωγή Στις 

Διατάξεις Του Νόμου Περί Εφαρμογής Των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

9.2.1 Ειδικές Απλοποιήσεις Και Απαλλαγές 

Οι οντότητες που δεν αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 34/2013, ήτοι οι παρακάτω οντότητες οι 

οποίες λειτουργούν σαν ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση καθώς και 

σαν αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, κοινωνίες αστικού δικαίου, συνεταιρισμοί, 

δικηγορικές εταιρίες, κοινοπραξίες, και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργούν σαν: 

1. Αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τους νόμους 89/1967 και 

378/1968. 

2. Υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα 

και απαλλάσσονται φόρου εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας. 

3. ή όταν εκμεταλλεύονται πλοίο δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν.27/1975 

όταν καταρτίζουν μόνον την κατάσταση Αποτελεσμάτων έχουν τη δυνατότητα σύνταξης μόνο 

συνοπτικής κατάστασης αποτελεσμάτων. 

9.2.2 Ειδικές Απλουστεύσεις 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζονται ειδικές 

απλουστεύσεις και απαλλαγές σε ότι αφορά στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και στην 

έκδοση λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για κατηγορίες οντοτήτων με κριτήρια το μέγεθος ή το 

είδος της δραστηριότητας ή τον τρόπο ή τον τόπο άσκησης αυτής και εφόσον διασφαλίζεται ο 

προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης. 

9.2.3 Μη Υπαγωγή Στις Διατάξεις Του Νόμου Περί Εφαρμογής Των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων 

Δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα: 

1. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. του Ν.2859/2000, βάσει ύψους ακαθάριστων 

εσόδων τους από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή 

αγροτικών υπηρεσιών ή του ποσού των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που λαμβάνουν, ανά 

φορολογικό έτος. Τα ποσοτικά όρια της παραγράφου αυτής ορίζονται με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 
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2. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα 

ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό 

των 10.000 ευρώ ετησίως. 

3. Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

Σημείωση: 

Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ απαλλάσσονταν από τη τήρηση 

βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης 

διαχειριστικής περιόδου (όριο 5.000 €), εφεξής απαλλάσσονται μόνο από την τήρηση λογιστικών 

βιβλίων, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Οι οντότητες αυτές 

υποχρεούνται, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, σε έκδοση στοιχείων λιανικής. (Δεν απαιτείται 

η χρήση Φ.Η.Μ). 

Δεν υπάγονται: «Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν 

προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό 

των 10.000 € ετησίως». 
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ΜΕΡΟΣ Γ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

10.1 Έννοια Συμμετοχής Και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων 

10.1.1 Έννοια Συμμετοχής 

Με την έννοια ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, εννοούνται τα δικαιώματα συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλων 

επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής. 

10.1.2 Είδη Συμμετοχών 

Άμεση συμμετοχή. 

Τέτοια σχέση υπάρχει όταν η μητρική επιχείρηση έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των 

δικαιωμάτων ψήφου μια άλλης εταιρείας 

Έμμεση συμμετοχή. 

Τέτοια σχέση υπάρχει όταν η μητρική επιχείρηση, ελέγχει την πλειοψηφία του μετοχικού 

κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης εταιρείας, μέσω θυγατρικής της 

Ουσιώδης επιρροή. 

Τέτοια σχέση υπάρχει όταν η μητρική επιχείρηση κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 20%του 

μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης και ταυτόχρονα ασκεί επιρροή στην οικονομική 

πολιτική της (εκπροσώπηση στα όργανα διοίκησης, χάραξη πολιτικής, σημαντικές συναλλαγές 

μεταξύ τους, ανταλλαγή στελεχών, παροχή συμβουλών). 

10.1.3 Έννοια Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις 

ακόλουθες σχέσεις: 

1. Συνδέονται λόγω της συμμετοχής της μίας στην άλλη επιχείρηση, κατέχοντας άμεσα ή 

έμμεσα μετοχές, μερίδια, ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις 

εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου. 
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2. Συνδέονται με κάθε άλλη επιχείρηση που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια 

δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό 

(33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου σε μία από 

τις «συνδεδεμένες» επιχειρήσεις. 

3. Συνδέονται με κάθε άλλο πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης 

ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή το πρόσωπο αυτό ασκεί καθοριστική 

επιρροή ή έχει τη δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη λήψη των αποφάσεων της 

επιχείρησης ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα-επιχειρήσεις έχουν σχέση άμεσης 

ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα καθοριστικής 

επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 

Παράδειγμα  

Η επιχείρηση Α, συμμετέχει στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων Β,Γ,Δ, με τα εξής ποσοστά 

αντίστοιχα: στη Β με ποσοστό 35%, στη Γ με ποσοστό 55% στη Δ με ποσοστό 60%. 

Επίσης στην εταιρεία Β, συμμετέχουν η εταιρεία Γ με ποσοστό 12% και η εταιρεία Δ 

με ποσοστό 14%. 

Να διαπιστωθεί ποιες από τις παραπάνω επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες. 

Απάντηση 

Και οι τέσσερις επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες. 

Η εταιρεία Α είναι μητρική και οι υπόλοιπες τρεις θυγατρικές, διότι ελέγχει άμεσα την 

Γ (με 55%) και την Δ (με 60%) και έμμεσα την Β, διότι κατέχει άμεσα 35% και ελέγχει έμμεσα 

το 6,60% μέσω της Γ (55% × 12%) και το 8,40% μέσω της Δ (60% × 14%). 

Συνολικά η Α ελέγχει το 35%+6,60%+8,40% =50% της Β. 

10.1.4 Αποτίμηση Των Συμμετοχών 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4308/2014, η συμμετοχή μιας οντότητας σε μια συγγενή 

επιχείρηση, αποτιμάται και εμφανίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό με την μέθοδο της 

καθαρής θέσης. 

Η αξία της συμμετοχής καταρχάς αναγνωρίζεται κατά την απόκτησή της στο κόστος 

κτήσης της και με την μέθοδο της καθαρής θέσης, παρακολουθείται η αξία της συμμετοχής της 

συμμετέχουσας επιχείρησης σε συνάρτηση με την εμφανιζόμενη λογιστική αξίας της καθαρής 

θέσης της εταιρείας στην οποία συμμετέχει. 

Η αξία αυτή της συμμετοχής αυξομειώνεται κατά την διάρκεια της περιόδου ανάλογα 

με την μεταβολή της καθαρής θέσης της εταιρείας στην οποία συμμετέχει, η συμμετέχουσα 
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εταιρεία και παράλληλα μειώνεται με την αξία των εισπραττόμενων μερισμάτων από την 

συμμετοχή. 

Η θετική διαφορά μεταξύ αξίας κτήσης της συμμετοχής και της αναλογίας της καθαρής 

θέσης, αντιμετωπίζεται σαν υπεραξία. 

Η αρνητική διαφορά μεταξύ αξίας κτήσης της συμμετοχής και της αναλογίας της 

καθαρής θέσης, αντιμετωπίζεται σαν απομείωση. 

Παράδειγμα 

Η επιχείρηση «ΕΡΜΗΣ ΑΕ», την 2/2/2012 εξαγόρασε το 40% των μετοχών της επιχείρησης 

«ZEYΣ AE» και κατέβαλλε το ποσό των 40.000.000,00 € 

Η λογιστική αξία της επιχείρησης «ZEYΣ AE», στο τέλος κάθε χρήσης έχει ως εξής: 

31/12/2012     150.000,000,00 € 

31/12/2013     180.000,000,00 € 

31/12/2014     140.000.000,00 € 

Να υπολογισθεί η τυχόν υπάρχουσα υπεραξία και η τυχόν υπάρχουσα απομείωση της 

αξίας της συμμετοχής. 

Απάντηση 

1. Κατά την 31/12/ 2012 

Αξία συμμετοχής της «ΕΡΜΗΣ ΑΕ» στην λογιστική αξία της «ZEYΣ AE» 

150.000.000,00 × 40%   60.000.000,00 € 

Αξία συμμετοχής βάσει αξίας κτήσης 40.000.000,00 € 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  20.000.000,00 € 

2. Κατά την 31/12/ 2013 

Αξία συμμετοχής της «ΕΡΜΗΣ ΑΕ» στην λογιστική αξία της «ZEYΣ AE» 

180.000.000,00 × 40%   72.000.000,00 € 

Αξία συμμετοχής βάσει αξίας κτήσης 60.000.000,00 € 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  12.000.000,00 €  
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3. Κατά την 31/12/ 2013 

Αξία συμμετοχής της «ΕΡΜΗΣ ΑΕ» στην λογιστική αξία της «ZEYΣ AE» 

140.000.000,00 × 40%   56.000.000,00 € 

Αξία συμμετοχής βάσει αξίας κτήσης 72.000.000,00 € 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  16.000.000,00 € 

Η υπεραξία που καταχωρείται θεωρείται περιουσιακό στοιχείο και αντιμετωπίζεται κατά 

περίπτωση, ως εξής ανάλογα με την διάρκεια της ζωής της: 

Εφόσον υπάρχει απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση, αλλά υπόκεινται σε 

ετήσιο έλεγχο απομείωσης της αξίας της. 

Εφόσον υπάρχει ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται 

σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη 

10.2 Όμιλοι Επιχειρήσεων 

10.2.1. Έννοια Του Ομίλου Των Επιχειρήσεων 

Οι εταιρείες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω 

αναφερόμενους τρόπους αποτελούν έναν όμιλο επιχειρήσεων. 

Συνεπώς, ο όμιλος επιχειρήσεων περιλαμβάνει την μητρική εταιρεία, τις θυγατρικές 

εταιρείες, καθώς και τις επιχειρήσεις που παρότι δεν συνδέονται μεταξύ τους με σχέση 

μητρικής με θυγατρικές, έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση ή τα διοικητικά τους όργανα 

αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα. 

Το τμήμα της λογιστικής καθαρής θέσης στο οποίο περιλαμβάνεται και το αποτέλεσμα 

μιας θυγατρικής, που αναλογεί στους μετόχους ή εταίρους που δεν ανήκουν στον όμιλο, 

καλείται δικαιώματα μειοψηφίας. 

Στην περίπτωση που οι εκτός ομίλου μέτοχοι, δεν είναι μειοψηφία τότε χρησιμοποιείται 

ο όρος δικαιώματα τρίτων. 

10.2.2 Κριτήρια Καθορισμού Του Μεγέθους Των Ομίλων 

Οι όμιλοι κατατάσσονται σε κατηγορία μεγέθους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 

Η ένταξη σε κατηγορία μεγέθους των ομίλων, έχει να κάνει με το εάν συντάσσουν 

ενοποιημένες καταστάσεις, ή όχι. Τα κριτήρια για την ένταξη σε κατηγορίες τα οποία 
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λαμβάνονται σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της μητρικής 

οντότητας, είναι τα εξής: 

1. Το Σύνολο ενεργητικού 

2. Ο Κύκλος εργασιών 

3. Ο μέσος όρος προσωπικού 

Τα κατωτέρω μεγέθη απαλείφονται από τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις: 

1. Υποχρεώσεις και απαιτήσεις μεταξύ των οντοτήτων. 

2. Έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημίες που σχετίζονται με συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων. 

3. Κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων, όταν 

περιλαμβάνονται στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 

10.3 Ταξινόμηση Των Ομίλων Βάσει Μεγέθους 

Για τους σκοπούς αυτού του νόμου, οι όμιλοι ταξινομούνται με βάση το μέγεθός τους στις 

παρακάτω κατηγορίες, στην περίπτωση που για τα κριτήρια του Ενεργητικού και του κύκλου 

εργασιών, λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω αναφερόμενοι συμψηφισμοί και οι απαλοιφές. 

1. Μικροί όμιλοι 

Είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς 

υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού της μητρικής οντότητας δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα 

ακόλουθα τρία κριτήρια: 

α. Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 €. 

β. Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 €. 

γ. Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα. 

2. Μεσαίοι όμιλοι 

Είναι οι όμιλοι, εξαιρουμένων των μικρών, που αποτελούνται από μια μητρική και 

θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της μητρικής οντότητας δεν υπερβαίνουν τα 

όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

α. Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 €. 

β. Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 €. 

γ. Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα. 
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3. Μεγάλοι όμιλοι 

Είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς 

υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού της μητρικής οντότητας, υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα 

ακόλουθα τρία κριτήρια: 

α. Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 €. 

β. Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 €. 

γ. Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα. 

Στην περίπτωση που για την ταξινόμηση των ομίλων δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω 

αναφερόμενοι συμψηφισμοί και οι απαλοιφές τα λαμβανόμενα όρια του Ενεργητικού και 

του κύκλου εργασιών προσαυξάνονται κατά 20% και οι όμιλοι ταξινομούνται στις εξής 

κατηγορίες: 

1. Μικροί όμιλοι 

Είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς 

υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού της μητρικής οντότητας δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα 

ακόλουθα τρία κριτήρια: 

α. Σύνολο ενεργητικού: 4.800.000 €. 

β. Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 9.600.000 €. 

γ. Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα. 

2. Μεσαίοι όμιλοι 

Είναι οι όμιλοι, εξαιρουμένων των μικρών, που αποτελούνται από μια μητρική και 

θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της μητρικής οντότητας δεν υπερβαίνουν τα 

όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

α. Σύνολο ενεργητικού: 24.000.000 €. 

β. Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 56.000.000 €. 

γ. Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα. 

3. Μεγάλοι όμιλοι 

Είναι οι όμιλοι που αποτελούνται από μία μητρική και θυγατρικές οντότητες προς 

υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση κατά την ημερομηνία του 
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ισολογισμού της μητρικής οντότητας, υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα 

ακόλουθα τρία κριτήρια: 

α. Σύνολο ενεργητικού: 24.000.000 €. 

β. Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 56.000.000 €. 

γ. Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα. 

10.4 Προϋποθέσεις Ένταξης Σε Κατηγορίες Ομίλων 

Η ένταξη ενός ομίλου σε κατηγορία μεγέθους, ενεργοποιείται από την περίοδο που ακολουθεί 

τις δύο διαδοχικές περιόδους, στις οποίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού της μητρικής 

οντότητας, υπερέβη τα όρια δύο από τα προαναφερθέντα κριτήρια ένταξης σε κατηγορία 

μεγέθους. 

10.5 Περί Των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι οντότητες οι οποίες αποτελούν έναν όμιλο οντοτήτων, υποχρεούνται να συντάσσουν 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες απεικονίζουν τα οικονομικά μεγέθη και τα 

αποτελέσματα του ομίλου συνολικά σαν να επρόκειτο για μία μεμονωμένη οντότητα. 

10.5.1 Είδη Των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Τα είδη των συντασσόμενων οικονομικών καταστάσεων είναι: 

1. Ο ενοποιημένος Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης 

2. Η ενοποιημένη κατάσταση Αποτελεσμάτων 

3. Η ενοποιημένη κατάσταση των μεταβολών της Καθαρής θέσης 

4. Η ενοποιημένη κατάσταση Χρηματοροών 

5. Το ενοποιημένο προσάρτημα 

Ο τρόπος σύνταξης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, εξαρτάται από τον τρόπο 

απεικόνισης του Ισολογισμού ή της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης των προς 

ενοποίηση οντοτήτων. 

Ο τρόπος απεικόνισης μπορεί να είναι σε τιμές κόστους ή σε τιμές εύλογης αξίας. 
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10.5.2 Υποκείμενες Σε Ενοποίηση Των Οικονομικών Τους Καταστάσεων 

Επιχειρήσεις. 

Για να υποχρεωθεί μία οντότητα να συμπεριλάβει τις οικονομικές της καταστάσεις, στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενός ομίλου στον οποίο ανήκει, θα πρέπει να έχει την 

νομική μορφή, της Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ), της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), 

της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) και της κατά μετοχές Ετερόρρυθμης Εταιρείας. 

10.5.3 Χρόνος Σύνταξης Των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατά την ίδια ημερομηνία με 

τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότητας. 

10.5.4 Ευθύνη Σύνταξης Των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Και 

Υποκείμενες Σε Ενοποίηση Των Αποτελεσμάτων Τους Οντότητες. 

Την ευθύνη σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ενός ομίλου έχει κατά περίπτωση: 

1. Η μητρική εταιρεία του ομίλου, εφόσον διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, στις οποίες 

συναθροίζονται τα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων όλων των θυγατρικών της 

και των θυγατρικών των θυγατρικών της, ανεξάρτητα από την έδρα που αυτές έχουν. 

2. Κάθε άλλη οντότητα όταν επιλέγει ή υποχρεώνεται από άλλη νομοθεσία, να συντάσσει 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

3. Η μητρική εάν για την εν λόγω μητρική οντότητα ισχύει οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 

α. Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της 

άλλης οντότητας. 

β. Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα) και 

είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας. 

γ. Έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα, της οποίας 

είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με την 

οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού 

της. 

δ. Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της άλλης οντότητας και είτε: 

i. ελέγχει από μόνη της, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους 

μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την 

πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της, 
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ii. είτε ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

1. Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών 

οργάνων της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) που είχαν τη 

διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς και κατά την 

προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει διοριστεί μόνο ως αποτέλεσμα της 

άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. 

2. Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τη μητρική οντότητα 

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου 

στη θυγατρική οντότητα. 

3. Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα κατωτέρω δικαιώματα που αναφέρονται, 

αναφορικά με αυτή την θυγατρική οντότητα. 

 Στην κατοχή της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, 

εταίρων ή των μελών της άλλης οντότητας. 

 Στο δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας 

(θυγατρική οντότητα) και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος 

αυτής της οντότητας. 

 Στο δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην θυγατρική αυτή 

οντότητα, της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει 

σύμβασης που έχει συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης 

του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της. 

 Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή 

έλεγχο στην θυγατρική αυτή οντότητα. 

10.5.5 Κατηγορίες Οντοτήτων Που Απαλλάσσονται Από Την Ενοποίηση 

Από την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, απαλλάσσονται: 

1. Οι μικροί και οι μεσαίοι όμιλοι εκτός και εάν κάποια από τις οντότητες του ομίλου είναι 

δημοσίου συμφέροντος. 

2. Μία μητρική οντότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εάν αυτή η μητρική οντότητα, είναι επίσης 

θυγατρική οντότητα μιας άλλης οντότητας η οποία υπόκειται στο δίκαιο ενός 

κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και: 
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α. Η μητρική οντότητα της απαλλασσόμενης οντότητας κατέχει όλες τις μετοχές της 

απαλλασσόμενης οντότητας. Οι μετοχές στην απαλλασσόμενη οντότητα που 

κατέχονται από μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων βάσει 

νομικής δέσμευσης ή δέσμευσης στο ιδρυτικό έγγραφό της ή στο καταστατικό της, 

δεν λαμβάνονται υπόψη για το σκοπό της απαλλαγής, ή 

β. η μητρική οντότητα της απαλλασσόμενης οντότητας, κατέχει το 90% ή 

περισσότερο των μετοχών της απαλλασσόμενης και οι υπόλοιποι μέτοχοι ή μέλη 

αυτής έχουν εγκρίνει την απαλλαγή. Η απαλλαγή αυτή πρέπει να πληροί όλες τις 

κατωτέρω προϋποθέσεις: 

i. Η απαλλασσόμενη οντότητα και όλες οι θυγατρικές της οντότητες ενοποιούνται 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου οντοτήτων, 

η μητρική οντότητα του οποίου διέπεται από το δίκαιο  

ii. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την 

μητρική οντότητα του μεγαλύτερου του συνόλου, συντάσσονται σύμφωνα με το 

δίκαιο του κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει αυτή τη 

μητρική οντότητα. 

10.5.6 Μέθοδοι Κατάρτισης Των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστά-

σεων 

Η μέθοδος κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τον 

Ν.4308/2014 (περί ΕΛΠ), είναι η μέθοδος της ολικής ενοποίησης, σύμφωνα με την οποία: 

 Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση ενσωματώνονται στο σύνολό τους στον ενοποιημένο ισολογισμό. 

Οι λογιστικές αξίες των μετοχών στο κεφάλαιο των οντοτήτων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση συμψηφίζονται έναντι της αναλογίας που 

αντιπροσωπεύουν στην καθαρή θέση εκείνων των οντοτήτων, ως εξής: 

1. Εκτός της περίπτωσης μετοχών στο κεφάλαιο της μητρικής οντότητας που 

κατέχονται είτε από την ίδια την οντότητα είτε από άλλη οντότητα που 

περιλαμβάνεται στην ενοποίηση, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως ίδιες μετοχές, 

σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο εν λόγω συμψηφισμός γίνεται με βάση τις 

λογιστικές αξίες που υπάρχουν κατά την ημερομηνία που εκείνες οι οντότητες 

περιελήφθησαν στην ενοποίηση για πρώτη φορά. 
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2. Η διαφορά που απομένει μετά την εφαρμογή της παραπάνω περίπτωσης 1, αφορά 

υπεραξία και αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξής: 

α. Εάν η αξία κτήσης της συμμετοχής είναι μεγαλύτερη της λογιστικής αξίας της 

συμμετοχής τότε υπάρχει θετική διαφορά μεταξύ αξίας κτήσης συμμετοχής και 

λογιστικής αξίας συμμετοχής η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη υπεραξίας και 

εμφανίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό ως περιουσιακό στοιχείο με τον 

τίτλο «Υπεραξία» και αντιμετωπίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής ανάλογα με 

την διάρκεια της ζωής της: 

1. Εφόσον υπάρχει απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση, αλλά 

υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης της αξίας της. 

2. Εφόσον υπάρχει ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα 

υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

β. Εάν η αξία κτήσης της συμμετοχής είναι μικρότερη της λογιστικής αξίας της 

συμμετοχής τότε υπάρχει αρνητική διαφορά μεταξύ αξίας κτήσης συμμετοχής 

και λογιστικής αξίας συμμετοχής η οποία υποδηλώνει την αγορά σε τιμή 

ευκαιρίας και μεταφέρεται άμεσα στα αποτελέσματα των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως κέρδος. 

 Οι μετοχές θυγατρικών οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση κατέχονται 

από πρόσωπα, άλλα, εκτός του ομίλου, το ποσό που αποδίδεται σε αυτές τις μετοχές 

εμφανίζεται ξεχωριστά στην καθαρή θέση του ενοποιημένου ισολογισμού ως 

«δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο». 

 Το ποσό του κέρδους ή ζημίας που αποδίδεται στις μετοχές αυτές εμφανίζεται 

ξεχωριστά στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων, σαν κέρδος ή ζημία που 

αποδίδεται στα δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο. 

 Τα έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημίες των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση ενσωματώνονται πλήρως στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. 

10.5.7 Απαλοιφές Μεγεθών Από Τις Συντασσόμενες Οικονομικές Καταστάσεις 

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις 

υποχρεώσεις, τις χρηματοοικονομικές θέσεις, τα κέρδη ή τις ζημίες των οντοτήτων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, σαν να ήταν μια οντότητα. Ιδιαίτερα, τα κατωτέρω 

απαλείφονται από τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις: 

1. Υποχρεώσεις και απαιτήσεις μεταξύ των οντοτήτων. 
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2. Έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημίες που σχετίζονται με συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων. 

3. Κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων, όταν 

περιλαμβάνονται στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων. 

Όπως προαναφέρθηκε οι ανωτέρω αναφερόμενες απαλοιφές, ανάλογα με το αν 

πραγματοποιούνται ή όχι, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους των 

λαμβανόμενων κριτηρίων του Ενεργητικού και του κύκλου εργασιών για την ένταξη των 

ομίλων σε κατηγορίες μεγέθους. 

10.5.8 Σύνταξη Των Συντασσόμενων Οικονομικών Καταστάσεων Θυγατρικής 

Οντότητας Σε Διαφορετικό Νόμισμα Από Τις Συντασσόμενες Οικονομικές 

Καταστάσεις Της Μητρικής Οντότητας. 

Όταν η θυγατρική μιας μητρικής οντότητας καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές της 

καταστάσεις σε ένα νόμισμα άλλο από το νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότητας, τα στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο 

καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότητας ως εξής: 

1. Τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων μετατρέπονται με τη μέση ισοτιμία της 

περιόδου αναφοράς. 

2. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μετατρέπονται με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού. 

3. Τα στοιχεία της καθαρής θέσης μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία της 

ημερομηνίας κατά την οποία εισφέρθηκαν ή σχηματίσθηκαν. 

4. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω μετατροπές, 

αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό 

της καθαρής θέσης μεταφέρεται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων κατά 

την εκποίηση της θυγατρικής. 



 

126 
 

ΜΕΡΟΣ Δ 
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Συμπεράσματα 

Με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων: 

1. Ενσωματώνονται στις διατάξεις και οι αρχές της Κοινοτικής οδηγίας με αριθμό 

34/2013, η οποία προβλέπει αφενός την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων-οντοτήτων 

ανάλογα με το μέγεθός τους αφετέρου τις συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις 

κατά κατηγορία επιχειρήσεων-οντοτήτων. 

2. Θεσπίζεται νέο Λογιστικό Σχέδιο για την ενημέρωση των τηρούμενων βιβλίων, και 

καταργούνται τόσο το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, όσο και τα επί μέρους κλαδικά 

λογιστικά σχέδια. 

3. Καταργείται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και οι σχετικές 

διατάξεις του ενσωματώνονται με απλούστερη μορφή στο κείμενο του νόμου περί των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 

4. Τα λογιστικά βιβλία μετονομάζονται σε λογιστικά αρχεία και τα λογιστικά στοιχεία σε 

παραστατικά πωλήσεων. 

5. Διατηρούνται οι απαλλαγές σχετικά με την μη τήρηση του βιβλίου Απογραφών για τις 

πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

6. Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των διακινούμενων αποθεμάτων, επαναφέρεται η 

έννοια του Δελτίου Αποστολής. 

7. Καταργείται η υποχρέωση τήρησης από τις οντότητες του βιβλίου Αποθήκης με 

οποιαδήποτε μορφή (Βιβλίο Αποθήκης, Λ 94). 

8. Καταργείται η υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής. 

Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι με βάση τον Ν.4308/2014 (περί των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων), επιχειρείται μία σημαντική τομή στις υποχρεώσεις των 

οντοτήτων, δεδομένου ότι: 

1. Απλοποιείται το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης των συναλλαγών των 

επιχειρήσεων με την κατάργηση του Κ.Β.Σ & του Κ.Φ.Α.Σ. και την καθιέρωση από 

σύγχρονων λογιστικών πρακτικών θέτοντας κανόνες οι οποίοι σχετίζονται με τις αυτές 

τις πρακτικές με τις οποίες οι οντότητες ενημερώνουν τα λογιστικά τους αρχεία. 

2. Παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο γλωσσάρι οικονομικών όρων, το οποίο έχει σαν 

σκοπό την ομοιόμορφη ερμηνεία των όρων, τερματίζοντας με τον τρόπο αυτόν κάθε 

υποκειμενική και αυθαίρετη ερμηνεία των όρων αυτών. 
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3. Παρέχεται εναλλακτικά της χρήσης του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ και των 

επιμέρους κλαδικών λογιστικών σχεδίων ένα νέο σχέδιο λογαριασμών προαιρετικής 

εφαρμογής, με την ύπαρξη πινάκων αντιστοίχισης των κωδικών του, με τους κωδικούς 

του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ και των συντασσόμενων οικονομικών 

καταστάσεων. 

4. Ορίζονται με τρόπο σαφή οι κατηγορίες των οντοτήτων κατά κατηγορία μεγέθους, με 

αποτέλεσμα να είναι γνωστό τόσο το είδος των συντασσόμενων οικονομικών 

καταστάσεων, όσο και ο τρόπος τήρησης των τηρούμενων λογιστικών αρχείων. 

5. Ορίζονται το είδος και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων που οφείλουν να 

συντάσσουν οι οντότητες κατά κατηγορία μεγέθους, με την υιοθέτηση σαν βασικού 

μοντέλου αποτίμησης των μεγεθών τους, το ιστορικό κόστος και παρέχει ένα σαφές και 

απλοποιημένο πλαίσιο για την εφαρμογή των εύλογων αξιών, γεγονός το οποίο 

διευκολύνει τόσο τη λογιστική δημιουργία αυτών των οικονομικών καταστάσεων, όσο 

και τον έλεγχό τους. 

6. Εισάγονται βελτιώσεις στις διατάξεις περί τιμολόγησης οι οποίες απλοποιούν τις 

διαδικασίες και διευκολύνουν την λειτουργία των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι τίθενται 

κανόνες οι οποίοι διευκολύνουν τόσο την οργάνωση και την λειτουργία της οντότητας 

όσο και των συναλλασσόμενων με αυτή οντοτήτων. 

7. Ορίζονται με τρόπο σαφή οι κατηγορίες των ομίλων των οντοτήτων κατά κατηγορία 

μεγέθους με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται η υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

8. Ορίζεται ο τρόπος σύνταξης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και 

ο τρόπος ενσωμάτωσης των στοιχείων των προς ενοποίηση οντοτήτων στις 

συντασσόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

9. Καθιερώνεται η υποχρέωση της αποτύπωσης των αναβαλλόμενων φορολογιών στην 

περίπτωση τήρησης των λογιστικών αρχείων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

10. Καταργούνται οι χρονοβόρες και κοστοβόρες διατάξεις περί τήρησης βιβλίου 

Αποθήκης, προσδιορισμού των αποτελεσμάτων με βάση τα διάφορα επιμέρους κλαδικά 

λογιστικά σχέδια, περί τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής και περί διενέργειας 

αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων. 

Κλείνοντας πιστεύουμε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θέτει ο Ν.4308/2014 (περί των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων), σχετικά με, την ένταξη των οντοτήτων και των ομίλων σε 
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κατηγορίες μεγέθους, το είδος των συντασσόμενων οικονομικών καταστάσεων κατά 

περίπτωση, τον τρόπο τήρησης και ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων, την δυνατότητα της 

παρακολούθησης ταυτόχρονα τόσο της φορολογικής όσο και της λογιστικής βάσης για την 

διαπίστωση της ύπαρξης αναβαλλόμενων φορολογιών, δημιουργεί ένα σύγχρονο θεσμικό 

πλαίσιο απαλλαγμένο από υποκειμενικές ερμηνείες, ασάφειες και παρερμηνείες. 
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