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ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ  
 

(Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) 

Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 

 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

 

 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ 

(Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0) 
 

 

 
10 ΔΓΑΦΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ 

10.00 Γήπεδα-Οηθφπεδα 

10.01 Οξπρεία 

10.02 Μεηαιιεία 

10.03 Λαηνκεία  

10.04 Αγξνί 

10.05 Φπηείεο 

10.06 Γάζε  

10.10 Γήπεδα-Οηθφπεδα εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

10.11 Οξπρεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

10.12 Μεηαιιεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

10.13 Λαηνκεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

10.14 Αγξνί εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

10.15 Φπηείεο εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

10.16 Γάζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

10.99 Απνζβεζκέλεο εδαθηθέο εθηάζεηο 
 

 

 

 

  

 

                                                   
 Ο ινγαξηαζκφο10  εκθαλίδεη ηελ αμία αγνξάο ηεο εδαθηθήο έθηαζεο. 

Ο ινγαξηαζκφο απηφο ρξεψλεηαη κε ηελ αμία πνπ αλαγξάθεη ην ζπκβφιαην αγνξάο. Ζ 
αμία αγνξάο ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ πξνζαπμάλεηαη θαη κε ηηο δαπάλεο βειηίσζεο πνπ 
γίλνληαη κεηά ηελ αγνξά π.ρ κε ηελ δηακφξθσζε ησλ γεπέδσλ, κε ηελ ηζνπέδσζε θαη θ.ι.π. 

Σα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, νη θφξνη κεηαβίβαζεο, ηα κεζηηηθά έμνδα, νη ακνηβέο 

κειεηεηψλ θαη δηθεγφξσλ θαηαρσξνχληαη  ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ.16.14, ηα νπνία είηε 
απνζβέλνληαη εθάπαμ κέζα ζηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα ρξήζεο, είηε απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε πέληε έηε (ή ζε 4 

ή 3 ή 2 έηε), θαηά ηελ επηζπκία ηελ επηρείξεζεο(άξζξν 43 παξ.5 Ν. 2190/20). 
Απφ ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη ηα γήπεδα – νηθφπεδα θαη νη αγξνί δηφηη 

δελ θζείξνληαη. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο νηθνλνκηθήο απαμίσζεο ή 
ππνηίκεζεο, ζρεκαηίδεηαη εηδηθή πξφβιεςε πνπ θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ.83.10 θαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγ. 44.10. Οη καληξφηνηρνη, ε πιαθφζηξσζε, ε 

απνρέηεπζε θιπ. ησλ γεπέδσλ  θαηαρσξνχληαη ζην ινγ.11.03. 

Οη ινγ/ζκνί 10.10-10.16 παξαθνινπζνχλ ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο πνπ δε  ρξεζηκνπνηνχληαη, 
νχηε παξαγσγηθά αιιά νχηε θαη γηα ηηο παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο επηρείξεζεο 
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10.99.00  

01 Αποσβεσμένα ορυχεία 
02 Απνζβεζκέλα κεηαιιεία 

03 Απνζβεζκέλα ιαηνκεία  

05 Απνζβεζκέλεο θπηείεο 

06 Απνζβεζκέλα δάζε  

11 Απνζβεζκέλα νξπρεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

12 Απνζβεζκέλα κεηαιιεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

13 Απνζβεζκέλα ιαηνκεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

15 Απνζβεζκέλα θπηείεο εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

16 Απνζβεζκέλα δάζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο  
1

                                                   
Όηαλ πσιείηαη έλα νηθφπεδν θιπ. πηζηψλεηαη ν νηθείνο ινγαξηαζκφο ηεο εδαθηθήο 

έθηαζεο κε ηελ αμία πψιεζεο θαη κε ηελ ηπρφλ πξφβιεςε ηνπ ινγ. 44.10 θαη ρξεψλεηαη κε ηα 
ηπρφλ έμνδα ηεο πψιεζεο θαη κε ην ηπρφλ ππφινηπν ηνπ ινγ. 16.14. Σν απνηέιεζκα πνπ 
πξνθχπηεη κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 81.02.00 ―δεκίεο……‖ αλάινγα. 
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11 ΚΣΗΡΗΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ-ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

 11.00  Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ  

 11.01  Σερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ 

 11.02  Λνηπά ηερληθά έξγα 

 11.03  Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο γεπέδσλ 

 11.07  Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ  

 11.08  Σερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

 11.09  Λνηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίησλ 
 11.10  Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο γεπέδσλ ηξίησλ 

 11.14  Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 11.15  Σερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 11.16  Λνηπά ηερληθά έξγα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 
 11.17  Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο γεπέδσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 11.21  Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

 11.22  Σερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 11.23  Λνηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 11.24  Τπνθείκελεο ζε απφζβεζε δηακνξθψζεηο γεπέδσλ ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 
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Ο ινγαξηαζκφο 11 απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ βηνκεραλνζηαζίσλ, ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ ζέξκαλζεο, ειεθηξνινγηθψλ, πδξαπιηθψλ κεραλνινγηθψλ, 
ηειεπηθνηλσληαθψλ, απνρέηεπζεο θηι.) θαη ηελ αμία ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ απνζθνπνχλ 
ζηελ εμππεξέηεζε ηεο επηρείξεζεο(π.ρ δξφκνη, πιαηείεο, θ.ιπ.). Ο ινγ/ζκφο απηφο ρξεψλεηαη 

κε ηελ αμία αγνξάο ή θαηαζθεπήο ηνπ θαη κε ηηο δαπάλεο βειηίσζεο ή επέθηαζεο ή 
πξνζζήθεο. Απνζβέλνληαη ζην ηέινο θάζε έηνπο  ζχκθσλα κε ηα κφληκα πνζνζηά 
απνζβέζεσλ. Θα πξέπεη λα ρσξίδεηαη ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ απφ ηελ αμία ηνπ θηίζκαηνο, γηαηί 
κφλν ην θηίζκα ππφθεηηαη ζε απφζβεζε (Τπ. Οηθ. Δγθ. 46/73).                          

Οη θφξνη κεηαβίβαζεο, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά, ηα κεζηηηθά θαη ινηπά έμνδα θηήζεο ηνπο 
παξαθνινπζνχληαη κε ην ινγ/ζκφ 16.14 ―έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ‖ (η.Δ. 2804/89) ή 
απνζβέλνληαη ζε 5 έηε, ηζφπνζα. 

ηνπο ινγ/ζκνχο 11.07-11.10 παξαθνινπζνχληαη ηα θηίξηα θαη ηερληθά έξγα ή έμνδα πνπ 
γίλνληαη ζε αθίλεηα ηξίησλ, φηαλ ε επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα 
νξηζκέλν ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ηα ελ ιφγσ έξγα 
(θηίξηα θ.ιπ) πεξηέρνληαη ζην θχξην ηνπ αθηλήηνπ  ρσξίο αληάιιαγκα. Σα παξαπάλσ θηίξηα, 
έξγα  θαη έμνδα απνζβέλνληαη αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηεο ζπκβαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο 
κε ηνλ πεξηνξηζκφ, φηη ε εηήζηα απφζβεζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε ησλ 
νκνεηδψλ ηδηφθηεησλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ δελ παξαθνινπζνχληαη κε ηνλ ινγ/ζκφ 11 αιιά κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
ινγαξηαζκνχο δαπαλψλ ηεο θάζε ρξήζεο. Οη δαπάλεο βειηίσζεο θαη πξνζζεθψλ ζε 
κηζζνχκελα αθίλεηα απνζβέλνληαη ηζφπνζα κέζα ζηηο ρξήζεηο, πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε, κε 
ηνλ φξν φηη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ην ρξφλν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
αθηλήηνπ  δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ζπληειεζηή, πνπ εθαξκφδεηαη ζε 
νκνεηδή ηδηφθηεηα πάγηα ζηνηρεία(Π.Γ. 1123/80 πεξ.22.105, άξζξν 31παξ.1ΕΝ. 2238/94). 

ηνπο ινγ/ζκνχο 11.14-11.17 θαη 11.21-11.24 παξαθνινπζνχληαη ηα θηίξηα θιπ. πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη νχηε παξαγσγηθά νχηε θαη γηα ηηο παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο. 
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11.99 Απνζβεζκέλα θηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ-ηερληθά έξγα 

11.99.00 Απνζβεζκέλα θηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ 

11.99.01 Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ 

02 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα 

03 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ 

07 Απνζβεζκέλα θηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

08 Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

09 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίησλ 

10 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ ηξίησλ 

14 Απνζβεζκέλα θηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

15 Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

16 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 
17 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

21 Απνζβεζκέλα θηίξηα-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

22 Απνζβεζκέλα ηερληθά έξγα εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

23 Απνζβεζκέλα ινηπά ηερληθά έξγα ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

24 Απνζβεζκέλεο δηακνξθψζεηο γεπέδσλ ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 
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Όηαλ πσιείηαη έλα αθίλεην, πηζηψλεηαη ν νηθείνο ινγ/ζκφο ηνπ θηηξίνπ κε ηελ αμία 

πψιεζεο θαη ρξεψλεηαη κε ηα έμνδα πψιεζεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη απνζβέζεηο 
ηεο ίδηαο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ηεο πψιεζεο θαη κε ην  πνζφ απηφ ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο 
66.01… θαη πηζηψλεηαη ν ινγ/κφο 11.99… Μεηά απφ απηφ, ρξεψλεηαη ν ινγ/κφο 11.99… κε 
ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απνζβέζεσλ ηνπ θηηξίνπ πνπ πσιείηαη θαη πηζηψλεηαη ν νηθείνο 
ινγ/κφο ηνπ θηηξίνπ. Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε ηνπ νηθείνπ ινγ/κνχ ηνπ 
θηηξίνπ πνπ πσιείηαη κεηαθέξεηαη ζην ινγ/κφ 81.02.00 ―δεκίεο…‖ ή ζην ινγαξηαζκφ 

81.03.00 ―θέξδε…‖ αλάινγα. 
ε πεξίπησζε θαηεδάθηζεο θηηξίνπ, πνπ δελ έρεη απνζβεζηεί νινθιεξσηηθά, ε 

αλαπφζβεζηε αμία ηνπ κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ. 16.19 ― ινηπά έμνδα πνιπεηνχο 
απφζβεζεο ― πνπ απνζβέλνληαη ή ζε κηα ρξήζε ή ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κηα 
πεληαεηία θαη  δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα(άξζξν 31 παξ. 1ελ Ν. 2238/94). 

Σα έμνδα θαηεδάθηζεο παιαηνχ θηηξίνπ θαηαρσξνχληαη ζην ινγ/κφ 11.03 θαη ππφθεηληαη 
ζε απφζβεζε. Αλ φκσο επαθνινπζεί αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ, ηφηε ηα έμνδα απηά φπσο θαη νη 
ηπρφλ απνδεκηψζεηο ηνπ θαηαβάιινληαη ζε κηζζσηέο ηνπ παιηνχ θηηξίνπ πνπ θαηεδαθίδεηαη 

πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο αλέγεξζεο ηνπ λένπ θηηξίνπ.  
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 12  ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-ΛΟΗΠΟ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  

 12.00  Μεραλήκαηα 

 12.01  Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο 

 12.02  Φνξεηά κεραλήκαηα ρεξηνχ 

 12.03  Δξγαιεία 

 12.04  Καινχπηα-Ηδηνζπζθεχεο 

 12.05  Μεραλνινγηθά φξγαλα 

 12.06  Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

 12.07  Μεραλήκαηα ζε αθίλεηα ηξίησλ 

 12.08  Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ 

 12.09  Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε αθίλεηα ηξίησλ 

 12.10  Μεραλήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12.11  Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12.12  Φνξεηά κεραλήκαηα ρεξηνχ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12.13  Δξγαιεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12.14  Καινχπηα-Ηδηνζπζθεχεο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12.15  Μεραλνινγηθά φξγαλα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12.16  Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12.17  Μεραλήκαηα ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12.18  Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12.19  Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12.90  Μεραλ/ηα & ινηπφο εμνπι. ζηνλ ΟΓΓΤ γηα εθπνίεζε (γλ. 253/95) 
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Ο ινγ/κφο 12 απεηθνλίδεη ηελ αμία: α) ησλ κεγάισλ κεραλεκάησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηεινχλ 

ηνλ θνξκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη είλαη ζπλήζσο ―εκπεπεγκέλα‖ ζην έδαθνο θαη β) ησλ θνξεηψλ 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ. Δηδηθφηεξα : Με ηνλ ινγ/ζκφ 12.01 παξαθνινπζείηαη ε αμία ησλ 

δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ ζέξκαλζεο) πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αληίζηνηρεο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

ην ινγ. 12.02 παξαθνινπζνχληαη ηα θνξεηά κηθξνκεραλήκαηα πνπ έρνπλ παξαγσγηθή δσή 

κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο θαη κηθξφηεξε απφ ηελ δσή ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ινγ. 12.00. ην 

ινγαξηαζκφ 12.03 παξαθνινπζνχληαη ηα κεραλνινγηθά θαη άιιεο θχζεο αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ην ρέξη θαη έρνπλ δσή κεγαιχηεξε ηνπ απφ έλα έηνο. Όζα έρνπλ δσή κηθξφηεξε 

ηνπ έηνπο παξαθνινπζνχληαη ζην ινγ.25.00 

ην ινγ.12.04 παξαθνινπζνχληαη ηα θαινχπηα, νη κήηξεο, νη θεθαιέο, ηα θιηζέ θιπ. πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Σα θαινχπηα γηα ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ απνζβέλνληαη εμνινθιήξνπ θαηά ηελ ρξήζε κέζα ζηελ νπνία αγνξάζζεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ.(η.Δ. 3/1990) 

Σα φξγαλα κέηξεζεο πεηξακαηηθψλ ή ειέγρσλ κπαίλνπλ ζην ινγ. 12.05 

ηνπο ινγ. 12.07, 12.08 θαη 12.09 παξαθνινπζνχληαη ηα κεραλήκαηα θιπ. πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί ζε αθίλεηα ηξίησλ θαη πνπ, κεηά παξέιεπζε  νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πεξηέρνληαη ζην θχξην 

ηνπ αθηλήηνπ ρσξίο αληάιιαγκα. Απηά απνζβέλνληαη αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πνπ ζπκθσλήζεθε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ θπζηθά ε εηήζηα απφζβεζε λα κελ είλαη κηθξφηεξε απφ 

εθείλε ησλ νκνεηδψλ ηδηφθηεησλ πάγησλ ζηνηρείσλ. 

ηνπο ινγ. 12.10-12.19 παξαθνινπζνχληαη ηα κεραλήκαηα θιπ. πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, νχηε 

παξαγσγηθά, αιιά νχηε θαη γηα ηηο παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζηνπο ίδηνπο 

θσδηθνχο κπαίλνπλ θαη ηα κεραλήκαηα πνπ ζεσξνχληαη σο νξηζηηθά εθηφο εθκεηάιιεπζεο είηε απηά 

έρνπλ νινθιεξσηηθά απνζβεζηεί, νπφηε απεηθνλίδνληαη κε κηα δξαρκή ην θαζέλα, γηαηί νη απνζβέζεηο 

ηνπο κεηαθέξζεθαλ ζηα αληίζηνηρα κεραλήκαηα θαη εμηζψζεθαλ, είηε κε ηελ αμία θηήζεο ηνπο, φηαλ 

απηά δελ έρνπλ νινθιεξσηηθά απνζβεζηεί. Αληίζεηα, ηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ νινθιεξσηηθά 
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 12.99  Απνζβεζκ. Μεραλήκαηα-ηερλ. εγθαηαζ.-ινηπφο κεραλνι. εμνπιηζκφο 

 12.99.00  Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα 

 01  Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 

 02  Απνζβεζκέλα θνξεηά κεραλήκαηα "ρεηξφο 

 03  Απνζβεζκέλα εξγαιεία 

 04  Απνζβεζκέλα θαινχπηα-ηδηνθαηαζθεπέο 

 05  Απνζβεζκέλα κεραλνινγηθά φξγαλα 

 06  Απνζβεζκέλνο ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

 07  Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα ζε αθίλεηα ηξίησλ 

 08  Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ  

 09  Απνζβεζκέλνο ινηπφο κεραλ. εμνπιηζκφο ζε αθίλεηα ηξίησλ 

 10  Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 11  Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12  Απνζβεζκέλα θνξεηά κεραλήκαηα "ρεηξφο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 13  Απνζβεζκέλα εξγαιεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 14  Απνζβεζκέλα θαινχπηα-ηδηνθαηαζθεπέο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 15  Απνζβεζκέλα κεραλνινγηθά φξγαλα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 16  Απνζβεζκέλνο ινηπφο κερ/θφο εμνπιηζκφο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 17  Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 18  Απνζβεζκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 19  Απνζβεζκ. ινηπφο κεραλνι. εμνπιηζκφο ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεη. 
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απνζβεζηεί αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη φκσο ζηελ επηρείξεζε παξαγσγηθά παξαθνινπζνχληαη κε 1 δξρ. 

ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο ησλ θσδηθψλ 12.00-12.09..       
 

Σα θηβψηηα, νη ζάθνη θαη ηα δηάθνξα άιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ζπζθεπαζία νη 

ιαραλέκπνξνη θιπ, ζεσξνχληαη εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λ  ́ απνζβεζηνχλ θαη ζε κηα ρξήζε(Τπ. Οηθ. 

1298/58). 

Σα σξνιφγηα, πνπ ρηππνχλ ηηο θάξηεο νη εξγάηεο ζηα εξγνζηάζηα ζεσξνχληαη εξγαιεία (Δι πλ. 

239/53). 

Ο ινγ. 12 ρξεψλεηαη: α) κε ηελ αμία αγνξάο ηνπο θαζψο θαη κε ηα εηδηθά έμνδα  αγνξάο, 

κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο, θαη β) κε ηελ αμία ησλ ηπρψλ επεθηάζεσλ, πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ. 

Απνζβέλεηαη ζην ηέινο θάζε έηνπο κε πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν. Οη απνζβέζεηο ζα 

πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηα κεραλήκαηα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. 

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεραλεκάησλ κεηαθέξνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο δαπαλψλ 

ηεο θάζε ρξήζεο(π.ρ ζην ινγ. 62 θιπ.) θαη δελ πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία ησλ κεραλεκάησλ. 

Όηαλ πσιείηαη έλα κεράλεκα, πηζηψλεηαη ν νηθείνο ινγαξηαζκφο ηνπ κεραλήκαηνο κε ηελ αμία 
πψιεζεο θαη ρξεψλεηαη κε ηα έμνδα πψιεζήο ηνπ. ηε  ζπλέρεηα, ππνινγίδνληαη νη απνζβέζεηο ηεο 

ίδηαο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ηεο πψιεζεο θαη κε ην πνζφ απηφ ρξεψλεηαη ν ινγ. 66.02 … θαη 

πηζηψλεηαη ν ινγ. 12.99…  

Μεηά απφ απηφ ρξεψλεηαη ν ινγ. 12.99… κε φιν ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ ηνπ κεραλήκαηνο πνπ 

πσιείηαη θαη πηζηψλεηαη ν νηθείνο ινγαξηαζκφο ηνπ κεραλήκαηνο. Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

απφ ηελ εμίζσζε ηνπ νηθείνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κεραλήκαηνο, κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 81.02.02 ― 

δεκίεο…‖ ή ζην ινγ. 81.03.02 ―θέξδε…‖ αλάινγα. 

ε πεξίπησζε αρξήζηεπζεο ή θαηαζηξνθήο ηνπ κεραλήκαηνο θιπ. ε αλαπφζβεζηε αμία 

κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 81.02.99 ― ινηπέο έθηαθηεο δεκίεο‖. Γηα λα αλαγλσξηζηεί σο δαπάλε ε θζνξά ή ε 

θαηαζηξνθή ελφο κεραλήκαηνο(γεληθά πάγηνπ ζηνηρείνπ) ζα πξέπεη λα  νθείιεηαη ζηελ ιεηηνπξγηθή 

δξάζε ηνπ πάγηνπ ή λα νθείιεηαη ζηε θζνξά απφ ην ρξφλν. 

Δπίζεο ε απψιεηα π.ρ απφ θινπή ελφο κεραλήκαηνο ή άιινπ πάγηνπ γηα λα αλαγλσξηζηεί σο 

δαπάλε θαη λα αθαηξεζεί απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ζα πξέπεη λα νθείιεηαη ζε  γεγνλφο πνπ δελ 

ραξαθηεξίδεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ  αδηαθνξία ή απφ θαθή ελέξγεηα ηνπ επηρεηξεκαηία. 
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ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 

 13.00  Απηνθίλεηα ιεσθνξεία 

 13.01  Λνηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα 

 13.02  Απηνθίλεηα θνξηεγά- Ρπκνχιθεο-Δηδηθήο Υξήζεο 

 13.03  ηδεξνδξνκηθά νρήκαηα 

 13.04  Πισηά κέζα 

 13.05  Δλαέξηα κέζα 

 13.06  Μέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ 

 13.09  Λνηπά κέζα κεηαθνξάο 

 13.10  Απηνθίλεηα ιεσθνξεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 13.11  Λνηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 13.12  Απηνθίλεηα θνξηεγά- Ρπκνχιθεο-Δηδηθήο Υξήζεο εθηφο εθκεη. 

 13.13  ηδεξνδξνκηθά νρήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 13.14  Πισηά κέζα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 13.15  Δλαέξηα κέζα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 13.16  Μέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

 13.19  Λνηπά κέζα κεηαθνξάο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 13.90  Μεηαθνξηθά κέζα ζηνλ ΟΓΓΤ γηα εθπνίεζε (γλ. 253/95) 

 13.99  Απνζβεζκέλα κέζα κεηαθνξάο 

 13.99.00  Απνζβεζκέλα απηνθίλεηα ιεσθνξεία 

 01  Απνζβεζκέλα ινηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα 

 02  Απνζβεζκέλα θνξηεγά-Ρπκνχιθεο -Δηδηθήο Υξήζεο 

 03  Απνζβεζκέλα ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα 

 04  Απνζβεζκέλα πισηά κέζα 

 05  Απνζβεζκέλα ελαέξηα κέζα 

 06  Απνζβεζκέλα κέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ 

 09  Απνζβεζκέλα ινηπά κέζα κεηαθνξάο 

 10  Απνζβεζκέλα απηνθίλεηα ιεσθνξεία εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 11  Απνζβεζκέλα ινηπά επηβαηηθά απηνθίλεηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12  

Απνζβεζκέλα απηνθίλεηα θνξηεγά -ξπκνχιθεο-εηδηθήο ρξήζεο εθηφο 

εθκεηάιιεπζεο 

 13  Απνζβεζκέλα ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 14  Απνζβεζκέλα πισηά κέζα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 15  Απνζβεζκέλα ελαέξηα κέζα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 16  Απνζβεζκέλα κέζα εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 19  Απνζβεζκέλα ινηπά κεηαθνξηθά κέζα εθηφο εθκεηάιιεπζεο  
6
 

                                                   
ην ινγ. 13 παξαθνινπζνχληαη ηα θάζε είδνπο νρήκαηα κε ηα νπνία ε επηρείξεζε δηελεξγεί 

κεηαθνξέο θαη κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πιηθψλ αγαζψλ ηεο (εκπνξεπκάησλ), είηε κέζα 
ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο, είηε έμσ απφ απηνχο.Γηα ηπρφλ ζπληεξήζεηο ηνπο ή αληηθαηαζηάζεηο 

εμαξηεκάησλ ηνπο ρξεψλεηαη ν αληίζηνηρνο ινγαξηαζκφο δαπαλψλ ρξήζεο(ινγ. 62.07.03).Γίλνληαη  

απνζβέζεηο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο κε πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην 

λφκν.Όηαλ κηα επηρείξεζε αγνξάδεη κηα κεραλή γηα ην απηνθίλεηφ ηεο, ηφηε απηφ ζεσξείηαη 

βειηίσζε θαη πξνζαπμάλεη ηελ αμία ηνπ απηνθηλήηνπ(Δπ. Δλ. Αλ. Αζ. 258/57), ελψ φηαλ αγνξάδεη 

ιάζηηρα γηα ηεο ξφδεο απηνθηλήησλ ζεσξνχληαη αληαιιαθηηθά θαη πάλε ζην ινγ.62.07.04 (Τπ. Οηθ. 

Δ. 12242/58). 

Απφ ηηο απνζβέζεηο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο, ηα αζθάιηζηξα, ηα δηφδηα, ηα ζέξβηο, ηα 
θαχζηκα, απφ ηηο επηζθεπέο θιπ, πνπ βαξχλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ηδηφθηεην επηβαηηθφ 
απηνθίλεην ηεο επηρείξεζεο, (ή ην ελνηθηαζκέλν απ΄ απηήλ), αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε, ην 
60% απηψλ, αλ ην απηνθίλεην απηφ έρεη θπιηλδξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 1.400 θ.ε   ην 25% θαη 
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 14  ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 14.00  Έπηπια 

 14.01  θεχε 

 14.02  Μεραλέο γξαθείσλ 

 14.03  Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 

 14.04  Μέζα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 

 14.05  Δπηζηεκνληθά φξγαλα 

 14.06  Εψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε 

 14.08  Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ 

 14.09  Λνηπφο εμνπιηζκφο 
 14.10  Έπηπια εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 14.11  θεχε εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 14.12  Μεραλέο γξαθείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 14.13  Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο& ειεθηξ. ζπγθξνηήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 14.14  Μέζα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 14.15  Δπηζηεκνληθά φξγαλα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 14.16  Εψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

 14.18  Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 14.19  Λνηπφο εμνπιηζκφο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 
 14.90  Έπηπια θαη ζθεχε ζηνλ ΟΓΓΤ γηα εθπνίεζε (γλ. 253/95) 

 14.99  Απνζβεζκέλα έπηπια θαη απνζβεζκέλνο ινηπφο εμνπιηζκφο 

 14.99.00  Απνζβεζκέλα έπηπια 

         01  Απνζβεζκέλα ζθεχε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
ην  ππφινηπν πξνζηίζεηαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο σο ινγηζηηθή δηαθνξά γηα λα 
θνξνινγεζεί(άξζξν 31 παξ. 1β Ν. 2238/94). 

Ο πξσηνβάζκηνο ινγ/ζκφο 14 απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ επίπισλ θιπ, πνπ αλήθνπλ ζηελ 
επηρείξεζε. Δηδηθφηεξα: 

ην ινγ/ζκφ 14 .01 παξαθνινπζνχληαη νη ςχθηεο λεξνχ, ηα ςπγεία, νη ειεθηξηθνί 

θνχξλνη , ηα ζθεχε θνπδίλαο θιπ. 
ην ινγ. 14.02 παξαθνινπζνχληαη νη ινγηζηηθέο κεραλέο, νη αξηζκνκεραλέο θαη νη 

γξαθνκεραλέο. 
ην ινγ/ζκφ 14.03 παξαθνινπζνχληαη νη δηεξεπλεηέο, νη ειεθηξνληθέο ινγηζηηθέο 

κεραλέο, νη ειεθηξνληθέο νζφλεο, νη δηαηξεηηθέο κεραλέο θιπ. 
ην ινγ. 14.04 παξαθνινπζνχληαη νη δεμακελέο, ηα δνρεία, ηα ζηιφ, ηα θνληέελεξ, νη 

πιαθέηεο θιπ. 

ην ινγ.14.05 παξαθνινπζνχληαη νη αληηδξαζηήξεο, νη απνζηαθηήξεο, νη δπγνί αθξηβείαο, 
νη κεηξεηέο αληνρήο πιηθνχ ζε θξνχζεηο, εθειθπζκνχ ή ζξαχζεο, νη ζπζθεπέο ηερλεηήο 
δεκηνπξγίαο δηαθφξσλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο, νη ζπζθεπέο δεκηνπξγίαο θελνχ. 

ην ινγ. 14.06 παξαθνινπζνχληαη ηα δψα πνπ αγνξάδνληαη απφ ηηο θηελνηξνθηθέο θαη 
γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ πάγηα εθκεηάιιεπζε, δειαδή γηα λα παίξλνπλ ην γάια, 
ηα αξληά ή ηα κνζράξηα θιπ. 

ην ινγ. 14.08 παξαθνινπζνχληαη ηα ηειεθσληθά θέληξα, νη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, νη 

ζπζθεπέο ηέιεμ, fax θιπ. 
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14.99.02  Απνζβεζκέλεο κεραλέο γξαθείσλ 

 03  Απνζβεζκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη απνζβεζκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

 04  Απνζβεζκέλα κέζα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 

 05  Απνζβεζκέλα επηζηεκνληθά φξγαλα 

 06  Απνζβεζκέλα δψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε 

 08  Απνζβεζκέλνο εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ  

 09  Απνζβεζκέλνο ινηπφο εμνπιηζκφο 
 10  Απνζβεζκέλα έπηπια εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 11  Απνζβεζκέλα ζθεχε εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 12  Απνζβεζκέλεο κεραλέο γξαθείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 13  

Απνζβεζκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο & απνζβεζκέλα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 14  Απνζβεζκέλα κέζα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 15  Απνζβεζκέλα επηζηεκνληθά φξγαλα εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 16  Απνζβεζκέλα δψα γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 18  Απνζβεζκέλνο εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

 19  Απνζβεζκέλνο ινηπφο εμνπιηζκφο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 
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Οη πίλαθεο δσγξαθηθήο ζεσξνχληαη έπηπια, αιιά δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε(Τπ. 

Οηθ.Α. 11139/71).   
Οη θσηεηλέο επηγξαθέο είλαη έπηπια αιιά απνζβέλνληαη αλάινγα κε ηνλ σθέιηκν ρξφλν 

δσήο ηνπο(π.ρ κε ζπληειεζηή 20% αλά έηνο) (Φνξ. Δθ. Αζελψλ, 3605/70, ινγ.14.09). Σα 

έμνδα φκσο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαηαρσξνχληαη  ζην ινγ. 

64.02.04  θαη ηα ελνίθηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 62.04.08. 

ηνπο ινγ. 14.10-14.19 παξαθνινπζνχληαη ηα έπηπια ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη νχηε παξαγσγηθά, αιιά νχηε θαη γηα ηηο παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο. Δπίζεο 
ζηνπο ίδηνπο ινγαξηαζκνχο πάλε ηα έπηπια πνπ ζεσξνχληαη   σο νξηζηηθά εθηφο 

εθκεηάιιεπζεο είηε απηά έρνπλ απνζβεζηεί νινθιεξσηηθά θαη παξαθνινπζνχληαη κε κηα 
δξαρκή, είηε κε ηελ αμία θηήζεο ηνπο, φηαλ απηά δελ έρνπλ νινθιεξσηηθά απνζβεζηεί. 

Αληίζεηα, ηα έπηπια πνπ έρνπλ απνζβεζηεί νινθιεξσηηθά, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη φκσο 
παξαγσγηθά απφ ηελ επηρείξεζε, παξαθνινπζνχληαη κε 1 δξρ. ζηνπο αληίζηνηρνπο 
ππνινγαξηαζκνχο  ησλ θσδ.14.00-14.09. 

ηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 14 θαηαρσξείηαη ε αμία αγνξάο, θαζψο επίζεο θαη 
ηα εηδηθά έμνδα κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο, θιπ, κέρξηο φηνπ θαηαζηνχλ 
θαηάιιεια ηα έπηπια γηα ρξήζε. 

Όηαλ πσιείηαη έλα έπηπιν, πηζηψλεηαη ν ινγ/ζκφο 14 κε ηελ αμία πψιεζεο. Δπίζεο 
ππνινγίδνληαη νη απνζβέζεηο κέρξη ηελ εκέξα πψιεζεο, κε ηηο νπνίεο πηζηψλεηαη ν ίδηνο 
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  15 ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 

ΚΣΖΖ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

 15.01  Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ-Σερληθά έξγα ππφ εθηέιεζε 

 15.02  Μεραλήκαηα-Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο-Λνηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ππφ εθηέιεζε 

 15.03  Μεηαθνξηθά κέζα ππφ εθηέιεζε 

 15.04  Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ππφ εθηέιεζε 

 15.09  Πξνθαηαβνιέο θηήζεο παγίσλ ζηνηρείσλ 
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ινγαξηαζκφο. Ο ίδηνο ινγ. ρξεψλεηαη κε ηα έμνδα πψιεζεο. Σν απνηέιεζκα κεηαθέξεηαη ζην 

ινγαξηαζκφ 81.02.04 ή ζην ινγ. 81.03.04 αλάινγα  
Ο ινγαξηαζκφο 15 απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηελ κέρξη 

ζηηγκήο θαηαζθεπήο ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ  ζηνηρείνπ. Υξεψλεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 
κε ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 78.00 κε 
ην ίδην πνζφ. Αλαιπηηθφηεξα: 

Όηαλ ην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε 
(ηδηνθαηαζθεπή), ηφηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, κε ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ρξεψλεηαη νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 6 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 38 θιπ. ην ηέινο ηνπ έηνπο 
ν ινγηζηήο ηεο επηρείξεζεο πξνζδηνξίδεη ην θφζηνο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ πνπ 
ηδηνθαηαζθεπάζηεθε κέρξη ηελ ζηηγκή απηήλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θνζηνιφγεζεο. ηε 
ζπλέρεηα, κε ην θφζηνο απηφ ηνπ ηδηνθαηαζθεπαδφκελνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ρξεψλεηαη ν ινγ. 
15 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 78.00 ―Ηδηνπαξαγσγή θαη βειηηψζεηο παγίσλ ―. Αλ ε θαηαζθεπή ηνπ 
πάγηνπ απηνχ ζηνηρείνπ νινθιεξσζεί κέζα ζηελ ρξήζε πνπ άξρηζε ε θαηαζθεπή ηνπ, ηφηε 
είλαη δπλαηφλ λα ρξεσζεί απεπζείαο ν αληίζηνηρνο ππνινγαξηαζκφο ησλ 11-14 ή 16 κε 
πίζησζε ηνπ ινγ.78.00. 

Αλ ε θαηαζθεπή ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηέινπο ηεο ρξήζεο, ηφηε 
πηζηψλεηαη ν ινγ 15 θαη ρξεψλνληαη νη  ινγ/ζκνί 11-14 ή 16 αλαιφγσο ηνπ πάγηνπ 
ζηνηρείνπ κε ην ίδην πνζφ. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ έηνπο αξρίδεη ν ππνινγηζκφο ησλ 
απνζβέζεσλ γηα ηα λέα απηά θηίζκαηα. Αλ φκσο ε θαηαζθεπή δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη 
ηέινπο ηεο ρξήζεο, ηφηε ν ινγ. 15 παξακέλεη ρξεσκέλνο κε ηελ αμία πνπ έρεη ην ππφ 
θαηαζθεπή πάγην ζηνηρείν κέρξη απηή ηελ ζηηγκή θαη θαηά ην λέν έηνο, αθνχ νινθιεξσζεί ε 
θαηαζθεπή ηνπ, κεηαθέξεηαη ζηνπο ινγ. 11-14 ή 16 αλάινγα. 

ην ινγ. 15.09 θαηαρσξνχληαη νη πξνθαηαβνιέο πνπ δίλεη ε επηρείξεζε ζε εξγνιάβνπο 
γηα ηελ αλέγεξζε θηηζκάησλ ηεο. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηέινο 
ηνπ έηνπο, γίλνληαη επηκεηξήζεηο θαη εθδίδεη ν εξγνιάβνο ηηκνιφγην γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη 
γηα ηα πιηθά  ηνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε, νπφηε πηζηψλεηαη ν ινγ.15.09 θαη ρξεψλνληαη νη άιινη 
ππνινγαξηαζκνί ηνπ ινγ. 15 ή ησλ ινγ. 11-14 θαη 16 ή ησλ ινγ/ζκψλ ησλ δαπαλψλ θιπ. 
αλάινγα. 

Ο ινγ.15 θαη ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ ινγ/κψλ 32.00 θαη 50.08 εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ζε έλα εληαίν θνλδχιη. 
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 16  ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΑΠΟΒΔΖ 

 16.00  Τπεξαμία επηρείξεζεο (GOOD WILL) 

 16.01  Γηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

 16.01.00  Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 
         01  Άδεηεο παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο(LICENCES) 

        02  ήκαηα 
        03  Μέζνδνη (KNOW HOW) 

        04  Πξφηππα 
        05  ρέδηα 

 16.02  Γηθαηψκαηα(παξαρσξήζεηο θιπ.) εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ- κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ 

 16.03  Λνηπέο παξαρσξήζεηο 

 16.04  Γηθαηψκαηα ρξήζεο ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

 16.05  Λνηπά δηθαηψκαηα 

 16.10  Έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο 

 16.11  Έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ- κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ 

 16.12  Έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ 

 16.13  Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ θαη έθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

 16.14  Έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ 

 16.15  πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο θαη δάλεηα γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ 

 16.16  Γηαθνξέο έθδνζεο θαη εμφθιεζεο νκνινγηψλ 

 16.17  Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο 

 16.17.00  Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ (γλ. 142/1948/93) 

 16.18  Σφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ 

 16.19  Λνηπά έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 

 16.90  Έμνδα κεηεγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο 

 16.98  Πξνθαηαβνιέο θηήζεο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

 16.99  Απνζβεζκέλεο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη απνζβεζκέλα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 
9
 

 

                                                   
Ο ινγ. 16 πεξηιακβάλεη ηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο δειαδή ηα άυια πεξηνπζηαθά  

ζηνηρεία (π.ρ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, πλεπκαηηθή  ηδηνθηεζία, θήκε θαη πειαηεία, ζήκαηα, 

θαιή νξγάλσζε θιπ.) θαη ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο, δειαδή εθείλα πνπ απαηηνχληαη 
γηα λα ηδξπζεί  θαη λα νξγαλσζεί ζρεηηθά κηα επηρείξεζε. Ολνκάδνληαη δε έμνδα πνιπεηνχο 
απφζβεζεο δηφηη επηηξέπεη ν λφκνο λα απνζβεζηνχλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνιιψλ εηψλ. 

Ο ινγ. 16 ρξεψλεηαη κε ηελ αμία αγνξάο ελφο άυινπ πάγηνπ  ζηνηρείνπ ή κε ηελ αμία 
εθηίκεζή ηνπο(ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο επηρεηξήζεσλ θιπ.) Δηδηθφηεξα: 

ην ινγ. 16.00 θαηαρσξείηαη ε ππεξαμία πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εμαγνξά ή 
ζπγρψλεπζε νιφθιεξεο επηρείξεζεο. 

ην ινγ. 16.10 παξαθνινπζνχληαη ηα έμνδα ζχληαμεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
ηεο επηρείξεζεο, ηα έμνδα δεκφζηαο πξνβνιήο ηεο ίδξπζεο, ηεο θάιπςεο ηνπ εηαηξηθνχ 
θεθαιαίνπ, ηεο εθπφλεζεο ηερληθψλ, εκπνξηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κειεηψλ θαζψο θαη ηα 
έμνδα δηνίθεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

ην ίδην ινγ/κφ πάλε θαη ηα παξφκνηα έμνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαγελέζηεξα γηα ηελ 
επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Σέηνηα έμνδα είλαη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά, ηα έμνδα δηθεγφξσλ, νη δηάθνξνη θφξνη, ηα 

έμνδα ησλ νξγαλσηψλ ινγηζηψλ, ηα έμνδα κειεηψλ, ηα έμνδα εξεπλψλ θιπ. 
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   16.99.00  Απνζβεζκέλε ππεξαμία επηρείξεζεο  

 01  Απνζβεζκέλα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

 02  Απνζβεζκέλα δηθαηψκαηα(παξαρσξήζεηο θιπ.) εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ- 

κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ  

 03  απνζβεζκέλεο ινηπέο παξαρσξήζεηο 

 04  Απνζβεζκέλα δηθαηψκαηα ρξήζεο πάγησλ ζηνηρείσλ 

 05  Απνζβεζκέλα ινηπά δηθαηψκαηα 

10 Απζβεζκέλα έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο 

11 Απνζβεζκέλα έμνδα εξεπλψλ νξπρείσλ- κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ 

12 Απνζβεζκέλα έμνδα ινηπψλ εξεπλψλ 

13 Απνζβεζκέλα έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ θαη έθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

14 Απνζβεζκέλα έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ 

16 Απνζβεζκέλεο δηαθνξέο έθδνζεο θαη εμφθιεζεο νκνινγηψλ 

17 Απνζβεζκέλα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο 

18 Απνζβεζκέλνη ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ 

19 απνζβεζκέλα ινηπά έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 
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Σα έμνδα πνπ γίλνληαη γηα ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο γηα λα αλαγλσξηζηνχλ, θαηαρσξνχληαη αλ ε 

εηαηξία δελ έρεη ζεσξήζεη αθφκα βηβιία, γηαηί βξίζθεηαη ππφ ίδξπζε, ζε πξνζσξηλφ πξφζσπν βηβιίν α 

΄εγθαηαζηάζεσλ(εζφδσλ-εμφδσλ) πνπ ζεσξείηαη απφ ηε Γ.Ο.Τ ζην φλνκα ηνπ ηδξπηή ηεο επηρείξεζεο. 

Όηαλ ζηε ζπλέρεηα ε εηαηξία ζπζηαζεί θαη ζεσξήζεη δηθά ηεο βηβιία, ηα παξαπάλσ έμνδα 

κεηαθέξνληαη ζηα βηβιία ηεο ζπγθεληξσηηθά θαηά ινγ/κφ. 

ην ινγ. 16.13 θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα εθηππψζεηο ή αλαθνηλψζεηο, φηαλ 

απμάλεηαη ην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο ή εθδίδεηαη νκνινγηαθφ δάλεην. 

ην ινγ. 16.14 θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ αγνξάδεηαη 

αθίλεην πάγην ζηνηρείν(νηθφπεδν- θηίξην). Σέηνηα είλαη ηα κεζηηηθά, ηα δηθεγνξηθά, ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, ν θφξνο κεηαβίβαζεο θιπ. (η. Δ 2607/76). ηνλ ίδην ινγ/κφ πάλε θαη ηα 

έμνδα ησλ κειεηεηψλ . Σα έμνδα φκσο ησλ ηερληθψλ κειεηψλ, αλ ην έξγν θαηαζθεπαζηεί, δελ 

θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 16, αιιά ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο ηνπ έξγνπ. 

ε πεξίπησζε ε επηρείξεζε πνπ αγνξάδεη έλα πάγην ζηνηρείν απφ ην εμσηεξηθφ κε πίζησζε θαη 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηελ αμία ηνπ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, ηφηε θαηά ηελ εμφθιεζε 

ηνπ ρξένπο ηεο ή θαηά ηελ απνηίκεζε θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο, αλ πξνθχςνπλ ρξεσζηηθέο ή 

πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ν ινγ. 16.15. 

Οη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ηνπ ινγ. 16.15 ηνπ θάζε δαλείνπ ή πίζησζεο, έπεηηα 
απφ ζπκςεθηζκφ ηπρφλ πηζησηηθψλ ζπλ/θψλ δηαθνξψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ  απνζβέλνληαη 

ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηα έηε πνπ απνκέλνπλ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ δαλείνπ ή ηεο πίζησζεο. Αλ 

κεζνιαβεί θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδνο, ε παξαπάλσ κεηαθνξά απφ ηνλ ινγ 16.15 αξρίδεη απφ ηελ ιήμε 

ή ηελ δηαθνπή ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ(βι θαη ζει. 91, 46, 249). Ο ινγ. 16.15 αλαπηχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά θαηά πίζησζε ή δάλεην. 

ην ινγ 16.18 θαηαρσξνχληαη νη ηφθνη, κφλν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, δαλείσλ ή 

πηζηψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ θαη απνζβέλνληαη είηε 

εθάπαμ θαηά ην έηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κηα 

πεληαεηία(άξζξν 43 παξ. 3
 

α Ν. 2190/20). Οη ηφθνη φκσο ππεξεκεξίαο θαηαρσξνχληαη ζην 

ινγαξηαζκφ 65 θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο ρξήζεο. 

Οη ινγ 16.10-16.14  16.17 θαη 16.19 απνζβέλνληαη είηε νινθιεξσηηθά ζην πξψην έηνο (έηνο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο), είηε ηζφπνζα κέζα ζε πέληε έηε(εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή 

ξχζκηζε), ελψ νη ππφινηπνη  ινγ/κνί φπσο νξίδεη ν λφκνο (άξζξν 31 παξ. 1β Ν. 2238/94). 

ηελ πεξίπησζε ηεο πιήξνπο απφζβεζεο ελφο ινγ/κνχ, ρξεψλεηαη ν ινγ. 16.99 θαη πηζηψλεηαη ν 

ινγ. 16 κε ηελ αμία νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ γηα λα εμηζσζεί. Αλ θάπνην άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα 
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  18 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

  18.00  πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο(ζπλδεδεκέλεο)επηρεηξήζεηο 

  18.00.00  Μεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

 01  Μεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζση. 

 02  Αλεμφθιεηεο κεηνρ. εηζαγκ. ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζση. 

 03  Αλεμφθιεηεο κεηνρέο κε εηζαγκέλεο  ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

 04  Μεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

 05  Μεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

 06  Αλεμφθιεηεο κεηνρέο εηζαγκέλεο  ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

 07  Αλεμφθιεηεο κεηνρέο κε εηζαγκέλεο  ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

 08  πκκεηνρέο ζε ινηπέο (πιελ Α.Δ.) επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ 

 09  πκκεηνρέο ζε ινηπέο (πιελ Α.Δ.) επηρεηξήζεηο εμσηεξηθνχ 

 10  Πξνεγγξαθέο ζε ππφ έθδνζε κεηνρέο εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

 11  Πξνεγγξαθέο ζε ππφ έθδνζε κεηνρέο εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

 12  Μεηνρέο ζε ηξίηνπο γηα εγγχεζε 

 19  

Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο ζπκκεηνρήο ζε ινηπέο(πιελ Α.Δ)  

επηρεηξήζεηο (αληίζεηνο ινγ. ησλ 18.00.08-09) 

 99  Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπλδεδ. επηρεηξ. 

  18.01  πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 

  18.01.00  Μεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

 01  Μεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζση. 

 02  Αλεμφθιεηεο κεηνρ. εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζση. 

 03  Αλεμφθιεηεο κεηνρέο κε εηζαγκελεο  ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

 04  Μεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 
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νπνηαδήπνηε ιφγν έρεη ράζεη ηελ αμία ηνπ, ηφηε ην αλαπφζβεζην ηκήκα ηνπ ζην ινγ/κφ 81.02.99 

―ινηπέο έθηαθηεο δεκίεο‖.   

 

ην ινγ/ζκφ 18 θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιεη κηα επηρείξεζε γηα λα αγνξάζεη 
κεξίδηα ή κεηνρέο απφ άιιε εηαηξία κε ζθνπφ ηελ δηαξθή θαηνρή ηνπο (φρη ηελ κεηαπψιεζε), 
φηαλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ εηαηξία 
ππεξβαίλεη ην 10%  ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο. Αλ δελ ζπκβαίλνπλ ηα παξαπάλσ ηφηε ε 

δηαθνξά απηή θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ 34. 
Με ηνλ ινγ. 18.00 παξαθνινπζείηαη ε αμία  ησλ ζπκκεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο (π.ρ ε αμία 

κεηνρψλ ηεο ή κεξηδίσλ ηεο) ζε ζπγγελείο (ζπλδεδεκέλεο) επηρεηξήζεηο, δειαδή ζε 
επηρεηξήζεηο πνπ ε ζπκκεηνρή ηεο μεπεξλά ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ηνπ θεθαιαίνπ 
ηνπο, ελψ κε ην ινγ. 18.01 παξαθνινπζείηαη ε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο ζε κε 
ζπγγελείο (κε ζπλδεδεκέλεο) επηρεηξήζεηο, δειαδή ζε επηρεηξήζεηο πνπ ην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ηεο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 20%. 

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαινχληαη απηέο πνπ ιήγνπλ κεηά πάξνδν ελφο έηνπο. Οη 
ππφινηπεο θαινχληαη βξαρππξφζεζκεο. 

Οη ινγ/κνί 18.00.19 θαη 18.01.19 πηζηψλνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε 
ζπκκεηνρψλ κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 68.01. 

Σν ηίκεκα απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαηαρσξείηαη ζηελ πίζησζε ησλ ινγ/κψλ 18.00 θαη 
18.01 αλάινγα. Σν δε απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη θαηαρσξείηαη ζε έλα απφ ηνπο ινγ/ζκνχο 
64.12.00 ή 64.12.01 αλ πξφθεηηαη γηα δεκία θαη ζηνπο ινγ/ζκνχο 76.04.00 ή 76.04.01 αλ 

πξφθεηηαη γηα θέξδνο. 
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18.01.05  Μεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

 06  Αλεμφθιεηεο κεηνρέο εηζαγκέλεο  ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

 07  Αλεμφθιεηεο κεηνρέο κε εηζαγκελεο  ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

 08  πκκεηνρέο ζε ινηπέο (πιελ Α.Δ.) επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ 

 09  πκκεηνρέο ζε ινηπέο (πιελ Α.Δ.) επηρεηξήζεηο εμσηεξηθνχ 

 10  Πξνεγγξαθέο ζε ππφ έθδνζε κεηνρέο εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

 11  Πξνεγγξαθέο ζε ππφ έθδνζε κεηνρέο εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

 12  Μεηνρέο ζε ηξίηνπο γηα εγγχεζε 

 19  Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο ζπκκεηνρήο ζε ινηπέο(πιελ Α.Δ) 

επηρεηξήζεηο (αληίζεηνο ινγ. ησλ 18.01.08-09)  

 99  Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπλδεδ. επηρεηξ. 

 18.02  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπγγελψλ(ζπλδεδεκέλσλ) επηρεηξήζεσλ ζε δξρ. 

 18.03  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπγγελψλ(ζπλδεδεκέλσλ) επηρεηξήζεσλ ζε Ξ.Ν. 

 18.04  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο 

επηρεηξήζεηο ζε δξρ.  

 18.05  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο 

 επηρεηξήζεηο ζε Ξ.Ν.  

 18.06  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά εηαίξσλ 

 18.07  Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα καθξνπξφζεζκα ζε δξρ. 

 18.08  Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα καθξνπξφζεζκα ζε Ξ.Ν. 

 18.09  Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ καθξνπξ. ζε δξρ. 

 18.10  Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ καθξνπξ. ζε Ξ.Ν. 

 18.11  Γνζκέλεο εγγπήζεηο 

 18.12  Οθεηιφκελν θεθάιαην  

 18.13  Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζε δξρ. 

 18.14  Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ζε Ξ.Ν. 

 18.15  Σίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ ζε δξρ. 

 18.16  Σίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ ζε Ξ.Ν. 
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ηνπο ινγ. 18.07-18.08 θαηαρσξνχληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, ηα εηζπξαθηέα γξακκάηηα 

πνπ ιήγνπλ κεηά έλα ρξφλν θαη κεηά επαλαθέξνληαη ζην ινγ. 31. Απηφ γίλεηαη αλ ην επηζπκεί 
ε επηρείξεζε. Αιιηψο ηα εηζπξαθηέα γξακκάηηα πνπ ιήγνπλ κεηά έλα ρξφλν, 
παξαθνινπζνχληαη ζε άιινπο δεπηεξνβάζκηνπο ηνπ ινγ.31 θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ εκθαλίδεηαη 
ζηηο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο κε ηνλ ηίηιν ―γξακκάηηα εηζπξαθηέα καθξνπξφζεζκεο 
ιήμεο‖. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην κέξνο απφ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα πνπ είλαη εγγπεκέλν κε 
γξακκάηηα εηζπξαθηέα πνπ ιήγνπλ κεηά έλα ρξφλν, εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κε ηνλ 
ηίηιν ―Σξάπεδεο- ινγ/ζκνί καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κε εγγχεζε γξακκάηηα 
εηζπξαθηέα‖. 

Αλ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ινγ. 18.09-18.10, είλαη ππνρξέσζε λα ρσξίζεη ηνπο 
κε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο ζε καθξνπξφζεζκνπο θαη ζε βξαρππξφζεζκνπο. 

ην ινγ. 18.11 θαηαρσξνχληαη νη εγγπήζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ ΓΔΖ, ζηνλ ΟΣΔ ή 
ζε εθκηζζσηέο αθηλήησλ. 
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19 ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ 

(Λ/ζκνί πξναηξεηηθήο ρξήζεο) 

Ο ινγ/ζκφο απηφο παξαθνινπζείηαη κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο σο εμήο  

 

 
 

1νο ηξφπνο  

  

190 ΔΓΑΦΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ 

190.00 Γήπεδα-Οηθφπεδα 

190.00.00 Τπνθαηάζηεκα Α 

190.00.01 Δξγνζηάζην Β θιπ. 

191 ΚΣΗΡΗΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ-ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

192 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ-ΛΟΗΠΟ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

193 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 

194 ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

195 
ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ & ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΣΖΖ 
ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

196 ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΑΠΟΒΔΖ 

198 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

  

2νο ηξφπνο  

  

190 ΔΓΑΦΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ 

190.00 Τπνθαηάζηεκα ή Κέληξν  Α 

190.00.00 Γήπεδα-Οηθφπεδα 

190.00.01 Οξπρεία 

...............  

190.01 Τπνθαηάζηεκα ή Κέληξν  Β 

190.01.00 Γήπεδα-Οηθφπεδα 

 κλπ. 
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ην ινγ. 18.12 παξαθνινπζνχληαη νη δφζεηο νθεηιφκελνπ θεθαιαίνπ πνπ ιήγνπλ κεηά ην 

ηέινο ηεο επφκελεο  ρξήζεο. ην ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο ρξεψλεηαη ν ινγ. 33.04 κε ηα πνζά 
ησλ δφζεσλ πνπ ιήγνπλ κέζα ζηε ρξήζε θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 18.12.  
 

Ο ινγ/ζκφο 19 ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ππνθαηαζηήκαηα ή άιια 
εξγνζηάζηα δελ ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία απηνηεινχο ινγηζηηθήο, αιιά ηεξνχληαη εληαία 
ινγηζηηθά βηβιία απφ ην θεληξηθφ θαηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ινηπφλ ηεο ηήξεζεο 

εληαίσλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, θαη αλ ε επηρείξεζε ην επηζπκεί, ηφηε ηα πάγηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ή ησλ άιισλ εξγνζηαζίσλ ηεο παξαθνινπζνχληαη κε έλαλ 
απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο. ηνπο δεπηεξνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο ζα πεξηιακβάλνληαη 
ηνπιάρηζηνλ νη ππνρξεσηηθνί δεπηεξνβάζκηνη θαη νη ηξηηνβάζκηνη ινγ/ζκνί ηνπ Γεληθνχ 
Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. 

ην ηέινο φκσο ηνπ έηνπο  γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ 
190, 191 θιπ, αζξνίδνληαη θαη απεηθνλίδνληαη καδί κε ηελ αμία ησλ αληίζηνηρσλ πάγησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνπο ινγ/ζκνχο 10,11 θιπ. 
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ΜΖΣΡΧΟ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
 

Όια ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε, παξαθνινπζνχληαη αλαιπηηθά ην 

θαζέλα απφ απηά ζην ζεσξεκέλν Μεηξψν Πάγησλ ηνηρείσλ. ην κεηξψν απηφ αλαγξάθεηαη 

ε αξρηθή αμία ηνπο, νη απνζβέζεηο ηνπο θαη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θάζε πάγηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα γίλεηαη ζε κηα μερσξηζηή ζειίδα 

ηνπ βηβιίνπ απηνχ. Γειαδή κηα ζειίδα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε πάγην ζηνηρείν, πνπ ζα 

ζπκπιεξψλεηαη ε ίδηα απηή ζειίδα απφ ηελ αγνξά κέρξη ηελ πιήξε απφζβεζε ή ηελ πψιεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απηνχ πάγηνπ ζηνηρείνπ ην ζρεδηάγξακκα ακέζσο παξαθάησ γηα ηε 

ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο. Σν ίδην ππφδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε 

θζίλνπζα κέζνδν απφζβεζεο.     

       

 
 
 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΘΔΧΡΖΜΔΝΟΤ ΜΖΣΡΧΟΤ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ  
 
 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ   ―Γ‖………….. 

 

Ζκε-
ξνκελία 

απφθη-

εζεο 

 

 

Κσδηθφο 
Γ.Λ. 

 

 

 
Αηηηνινγία 

 

 

Μήλεο 

απφ-
ζβε-

ζεο 

 
ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΔΗ 

 
ΑΠΟΒΔΔΗ  

 

 
ΑΝΑΠΟ-

ΒΔ- 

ΣΖ 

ΑΞΗΑ 

 

Υξέσζε 

 

Πίζησζε 

Τπφινηπν 

Πξννδεπη. 

Πνζν-

ζηφ 

 

Δηήζηα 

απφ-

ζβεζε 

Πξνν-

δεπηηθφ 

ζχλνιν 
απνζβέ-

ζεσλ 

16.08.99 

31.12.99 
03.01.00 

03.01.00 

31.12.00 

12.00.000 

 
12.00.000 

12.00.000 

Αγνξά κε ηηκ. …… 

Απνζβέζεηο 
Βειηηψζεηο κε ηηκ... 

Βειηηψζεηο κε ηηκ... 

Απνζβέζεηο 

 

4,5 
12 

12 

12 

1.000.000 

 
400.000 

100.000 

- 

 
- 

- 

1.000.000 

 
1.400.000 

1.500.000 

 

4,5% 
 

 

12% 

 

45.000 
 

 

180.000 

 

45.000 
 

 

225.000 

1.000.000 

955.000 
1.355.000 

1.445.000 

1.230.000 

 

 

(1) 12%ρ 4,5 κήλεο =4,5% 
                 12 κήλεο     
  

ΖΜ:α) Ζ γξακκνγξάθεζε ηνπ κεηξψνπ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη νπνηαδήπνηε άιινπ 
βηβιίνπ (φρη ζηνηρείνπ) κπνξεί λα γίλεη πξηλ ή κεηά απφ ηελ ζεψξεζή ηνπο απφ ηελ Γ.Ο.Τ 
(Απ.Τπ.Οηθ Ρ 210/1/22.4.4.87). 

β) Ζ ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ πάγησλ ζηνηρείσλ κέζσ Ζ/Τ απινπζηεχεη θαηά πνιχ ηα 
πξάγκαηα θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ επηρεηξεκαηία λα παίξλεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζα αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

γ) Σα έπηπια θαη ζθεχε κπνξεί λα κελ θαηαρσξνχληαη αλαιπηηθά ζηελ απνγξαθή, φπσο 

ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά νκαδνπνηεκέλα θαηά ζπληειεζηή απφζβεζεο(π.ρ 
έπηπια κε ζπληειεζηή 10% θιπ) κε αλαγξαθή ηεο ζπλνιηθήο θαηά νκάδα (δειαδή θαηά 
δεπηεξνβάζκην ινγαξηαζκφ) αμία θηήζεο ηνπο, ησλ απνζβέζεσλ θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο 
ηνπο(Δγθ. 1118148/92 παξ.27.5).   
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ΟΜΑΓΑ 2ε 

 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

  

 20  ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 

 20.00  Απνζέκαηα 

 20.00.00  Απνζέκαηα απνγξαθήο 

 20.01  Αγνξέο  

 20.01.08  Αγνξέο ρξήζεο κε 8% 

 20.01.18  Αγνξέο ρξήζεο κε 18% 

 20.97  Δληζρχζεηο ΤΓΑΓΔΠ (γλσκ. 50/89) 

 20.95 Δπηζηξνθέο αγνξψλ (γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα είδε) 

 20.98 Δθπηψζεηο αγνξψλ (γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα είδε) 

 20.99  Πξνυπνινγηζκέλεο αγνξέο 

 21  ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ 

 21.00 θιπ. 

 22  ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 

 22.00 θιπ  

 23  

ΠΑΡΑΓΧΓΖ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ(πξντφληα, ππνπξντφληα & ππνιείκκαηα 

ζην ζηάδην ηεο θαηεξγαζίαο) 

 24  ΠΡΧΣΔ ΚΑΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΤΛΔ-ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

 24.00 θιπ. (φπσο ν ινγ.20) 

 24.30 Οηθφπεδα & πιηθά αλέγεξ. νηθνδ. πξνο πψιεζε (γλ. 128/93) 

 24.98 Δθπηψζεηο αγνξψλ 

 24.97 Δληζρχζεηο ΤΓΑΓΔΠ (γλσκ. 50/89) 

 24.99 Πξνυπνινγηζκέλεο αγνξέο (Λ/58.15) 

 
14

 

                                                   
Οη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη ηα αξρηθά θαη 

ηειηθά απνζέκαηα, γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο 20-28, παξαθνινπζνχληαη ζπλήζσο (δελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ) ζε ρσξηζηνχο αλαιπηηθνχο ινγ/ζκνχο, θαηά θαηεγνξίεο αγαζψλ (ή θαηά είδε αγαζψλ, 

αλ είλαη ιίγα). Οη αγνξέο φκσο ρξήζεο θαηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά ζε αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ρσξηζηά θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α., ελψ ηα απνζέκαηα απνγξαθήο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

παξαθνινπζνχληαη ρσξηζηά θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 

Ο  ινγ/ζκφο ―αγνξέο ρξήζεο‖ ηνπ θάζε ινγ/ζκνχ απφ 20-28 ρξεψλεηαη κε ηελ αμία αγνξάο θαη κε 

ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο κέρξη ηελ παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ αγαζψλ. Σέηνηα έμνδα είλαη νη 

δαζκνί εηζαγσγήο, ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξαιαβήο ησλ αγαζψλ, ηα αζθάιηζηξα, νη λαχινη, ηα 

έμνδα εθηεισληζκνχ, ηα θνξησεθθνξησηηθά έμνδα, νη ηεισλεηαθέο ππεξεκεξίεο θαη νηηδήπνηε άιιν 

έμνδν αθνξά ηελ αγνξά θαη απνδεηθλχεηαη νπσζδήπνηε κε επίζεκν δηθαηνινγεηηθφ. ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 2 κεηαθέξνληαη επίζεο θαη ηα εηδηθά έμνδα αγνξψλ πνπ πξνεγνχκελα έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί ζηνπο ππνινγ/κνχο ηνπ ινγ. 32.01. 

Όηαλ νη εθπηψζεηο αλαθέξνληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα είδε θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο αλάινγα κε 

ην είδνο είλαη αδχλαηνο ή δπζρεξήο, ε θαηαλνκή ηνπο ζηα είδε απηά γίλεηαη  αλάινγα κε ηελ πξηλ απφ 
ηηο εθπηψζεηο αμία θηήζε ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ παξαιακβάλνληαη αγαζά ρσξίο λα έρνπλ έξζεη ηα λφκηκα παξαζηαηηθά 

(ηηκνιφγηα θιπ.), ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ―αγνξέο ρξήζεο‖ κε ηελ ζπκθσλεκέλε αμία πνπ 

παξαιακβάλνληαη θαη πηζηψλεηαη ν ινγ/ζκφο 56.02. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ιήμε ηνπ ηηκνινγίνπ 

ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 56.02 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 50 ή 38 θιπ κε ηαθηνπνίεζε ζπγρξφλσο θαη 
ηεο ηπρφλ δηαθνξάο. Αλ ην παξαζηαηηθφ έξζεη κεηά ην θιείζηκν ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ε ηπρφλ 

δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 82. 
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25  ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΤΛΗΚΑ 

25.00 Μηθξά εξγαιεία 

25.01 Ληγλίηεο 

25.02 Πεηξέιαην 

25.03 Μαδνχη 

25.04 Λνηπά θαχζηκα-ιηπαληηθά 

25.05 Γηάθνξα αλαιψζηκα πιηθά 

25.06 Οηθνδνκηθά Τιηθά 

25.98 Δθπηψζεηο αγνξψλ 

25.99 Πξνυπνινγηζκέλεο αγνξέο (Λ/58.16) 

26  ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

26.00 θιπ. 

26.98 Δθπηψζεηο αγνξψλ 

26.99 Πξνυπνινγηζκέλεο αγνξέο (Λ/58.17) 

 28  ΔΗΓΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 

28.00 θιπ. 

28.98 Δθπηψζεηο αγνξψλ 

28.99 Πξνυπνινγηζκέλεο αγνξέο (Λ/58.18) 
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ηελ πεξίπησζε πνπ έξζεη ην ηηκνιφγην πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ, δελ γίλνληαη 

εγγξαθέο. Καηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο αλ έρνπλ θνξησζεί αγαζά γηα ινγαξηαζκφ θαη κε επζχλε ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηα νπνία ήξζε ην ηηκνιφγην ρσξίο ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ, ηφηε ρξεψλεηαη ν ινγ. 

36.02 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 50. ηε λέα ρξήζε ρξεψλνληαη νη ινγ/ζκνί 20-28 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ 

36.02. Αλ ηα ηηκνιφγηα αθνξνχλ αγαζά απφ ην εμσηεξηθφ πνπ, θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο, δελ έρνπλ 

παξαιεθζεί, ε επηρείξεζε κπνξεί λα κελ θάλεη θακία εγγξαθή. 

Ο ινγ/ζκφο 20 απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε ζην ηέινο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο δειαδή ζηηο 31.12, θαζψο θαη ηελ αμία ησλ αγνξψλ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

έγηλαλ κέζα ζην έηνο. Δκπνξεχκαηα νλνκάδνληαη ηα είδε πνπ αγνξάδεη ε επηρείξεζε θαη ηα κεηαπσιεί 

ρσξίο θαλ λα ηα επεμεξγαζζεί. Ζ θσδηθνπνίεζε γίλεηαη σο εμήο: 20 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ, 20.00 

Δκπνξεχκαηα εζσηεξηθνχ, 20.00.00 Απνζέκαηα, 20.00.08 Αγνξέο ρξήζεο κε 8% θιπ. Οη επφκελνη 

ινγαξηαζκνί θσδηθνπνηνχληαη ζε γεληθέο γξακκέο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Οη αγνξέο θαηαρσξνχληαη 

ρσξηζηά θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α θαη ρσξηζηά νη απαιιαζζφκελεο απφ ην Φ.Π.Α. (Δγθ. 1131481/92). 
Ο ινγ. 20 πηζηψλεηαη κε ηηο επηζηξνθέο θαη ηηο εθπηψζεηο αγνξψλ, κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

50. Δπίζεο πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 78.10 κε ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απνζχξεη ν 

επηρεηξεκαηίαο γηα πξνζσπηθή ηνπ ρξήζε κε ρξέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ, ή γηα 

ηδηνθαηαζθεπέο κε ρξέσζε ηνπ είδνπο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ή ζην πξνζσπηθφ ζαλ παξνρή ζε 

είδνο(π.ρ φηαλ ην εκπφξεπκα είλαη θξέαο) κε ρξέσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ δαπαλψλ. 

Ο ινγ/ζκφο 21 απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ. 

Σα πξντφληα ζεσξνχληαη έηνηκα απφ ηελ ζηηγκή πνπ εθδίδεηαη ην δειηίν παξαγσγήο έηνηκσλ 

πξντφλησλ(αλ ηεξείηαη απνζήθε). Σν θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί , 

πξνζδηνξίδεηαη ή δηαξθψο (θαζεκεξηλά) ή θαηά πεξηφδνπο(π.ρ ζην ηέινο ηνπ θάζε έηνπο), αξθεί κφλν 

λα κελ κεηαβάιιεηαη ε κέζνδνο ηεο θνζηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη (εθηφο αλ γίλεηαη γεληθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ θφζηνπο). 

Ο ινγ/ζκφο 22 εκθαλίδεη   ηελ αμία ησλ ππνπξντφλησλ θαη ησλ ππνιεηκκάησλ. Τπνπξντφληα 

νλνκάδνληαη ηα ειαηησκαηηθά έηνηκα πξντφληα  ή ηα ηπρφλ πξντφληα πνπ κέλνπλ κεηά ηελ 
παξαγσγή ηνπ θχξηνπ πξντφληνο θαη πνπ έρνπλ θάπνηα αμία. Σα ππνπξντφληα πσινχληαη ζε 
ρακειφηεξε ηηκή απφ ηα πξντφληα. Τπνιείκκαηα είλαη ηα άρξεζηα πιηθά πνπ κέλνπλ κεηά 
ηελ επεμεξγαζία ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θιπ. γηα ηελ παξαγσγή έηνηκσλ 
πξντφλησλ. Σα ππνιείκκαηα ζπλήζσο δελ παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά θαη απνηεινχλ 
κέξνο ηεο βηνκεραληθήο θχξαο.    
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29  

 
ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ή ΑΛΛΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ 

(Όκηινο ι/ζκψλ πξναηξεηηθήο ρξήζεο) 

290 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ  ι/ζκνχ 20) 

291 ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΣΟΗΜΑ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ  ι/ζκνχ 21) 

292 ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ  ι/ζκνχ 22) 

293 ΠΑΡΑΓΧΓΖ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ  (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ  ι/ζκνχ 23) 

294 

ΠΡΧΣΔ ΚΑΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΤΛΔ-ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ (Αλάπηπμε 

αληίζηνηρε ηνπ  ι/ζκνχ 24) 

295 ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΤΛΗΚΑ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ  ι/ζκνχ 25) 

296 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ  ι/ζκνχ 26) 

298 ΔΗΓΖ ΤΚΔΤΑΗΑ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ  ι/ζκνχ 28) 

  

Ο ινγ/ζκφο 29 ιεηηνπξγεί φπσο ν ινγ/ζκφο 19. 
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Ο ινγ 23 εκθαλίδεη ηελ αμία ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαζψο θαη ηελ αμία ησλ 

εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ πνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο βξίζθνληαη ζην ζηάδην 
ηεο επεμεξγαζίαο. 

Ο ινγ/ζκφο 24 απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ 
ζπζθεπαζίαο πνπ ππήξραλ ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαζψο θαη ηελ αμία απηψλ 

πνπ αγνξάζζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
Πξψηεο Ύιεο: Ολνκάδνληαη εθείλεο πνπ κε ηελ επεμεξγαζία ηνπο παξάγνληαη ηα έηνηκα 

πξντφληα. 
Βνεζεηηθέο χιεο: είλαη νη χιεο πνπ βνεζνχλ θαη δελ παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε. Τιηθά ζπζθεπαζίαο: 
είλαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη ε ζπζθεπαζία ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ 
παξαρζεί. 

Όηαλ νη πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηζηξέθνπλ ηα είδε ζπζθεπαζίαο, ηφηε απηά 

παξαθνινπζνχληαη σο εμήο: 
α) Όηαλ ε πψιεζε ησλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο ζπκπεξηιακβάλεη ζην ηηκνιφγην πψιεζεο ή 

ζηελ απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο, ηφηε κε ηελ αμία απηήλ ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 30.00 ή ν 
ινγ. 38.00 κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 30.07. Όηαλ επηζηξέθνληαη γίλεηαη ε αληίζηξνθε 
εγγξαθή. Αλ δελ επηζηξαθνχλ ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 30.07 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 72.01. 

β) Όηαλ ε αμία ησλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ηηκνιφγηα πψιεζεο  ή 
ζηηο απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο, ηφηε κε ηελ εγγχεζε ησλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο πνπ 

εηζπξάηηεηαη, ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο 38.00 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 30.04. 
Αλ επηζηξαθνχλ ηα είδε ζπζθεπαζίαο γίλεηαη ε αληίζηξνθε εγγξαθή. Αλ δελ 

επηζηξαθνχλ, εθδίδεηαη  ηηκνιφγην πψιεζεο ή απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο θαη ρξεψλεηαη ν 
ινγ/ζκφο 30.00 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 72.01. 

ηε ζπλέρεηα ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 30.04 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 30.00. 

Ο ινγαξηαζκφο 25 εκθαλίδεη ηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ αγνξάδεη ε επηρείξεζε κε ζθνπφ 
λα ηα αλαιψζεη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ(π.ρ. 

κεραλεκάησλ θιπ.) θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο. 
Ο ινγαξηαζκφο 26 απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ αγνξάδεη ε επηρείξεζε  κε ζθνπφ 

ηελ αλάισζε γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ. 
Ζ αμία ησλ εξγαιείσλ θαη αληαιιαθηηθψλ απνζβέλνληαη κέζα ζηε ρξήζε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
Ο ινγ. 28 απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα 

ηελ ζπζθεπαζία ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο ή ησλ πξντφλησλ ηεο πνπ πνπιά ζε ηξίηνπο. Σα είδε 
απηά κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ε απφζβεζή ηνπο είλαη έμνδν πψιεζεο.  
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 ΟΜΑΓΑ 3ε 

 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

  

30  ΠΔΛΑΣΔ 

30.00 Πειάηεο εζσηεξηθνχ  

30.00.00  30.00.01 θιπ. 

30.01 Πειάηεο εμσηεξηθνχ  

30.01.00  30.01.01 θιπ. 

30.02 Διιεληθφ Γεκφζην 

30.02.00  30.02.01 θιπ. 

30.03 Ν.Π.Γ.Γ. θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο 

30.03.00  30.03.01 θιπ. 

30.04 Πειάηεο-Δγγπήζεηο εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

30.04.00  30.04.01 θιπ. 

30.05 Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 

30.05.00  30.05.01 θιπ. 

30.06 Πειάηεο-Παξαθξαηεκέλεο εγγπήζεηο 

30.06.00  30.06.01 θιπ. 

30.07 Πειάηεο αληίζεηνο ινγ. αμίαο εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

30.07.00  30.07.01 θιπ. 

30.80 Πειάηεο εζση. εθρσξεζέληεο κε ζχκβαζε factoring (γλ. 216/94) 

30.81 Πειάηεο εμση. εθρσξεζέληεο κε ζχκβαζε factoring (γλ. 216/94) 

30.82 Πειάηεο Διιελ. Γεκφζην εθρσξ. κε ζχκβαζε factoring (γλ. 216/94) 

30.83 Πειάηεο  Ν.Π.Γ.Γ. θαη Γεκ. Δπηρ. εθρσξεζέληεο κε ζχκβ. factoring (γλ. 216/94) 

30.90 Έμνδα γηα ινγ/ζκφ πειαηψλ(ινγ. δηάκεζνο)(γλ. 197/94) 

30.91 Αληηπξφζσπνη-πσιήζεηο πξντφλησλ παξαγσγψλ(γλ. 123/93) 

30.97 Πειάηεο επηζθαιείο 

30.97.00  30.97.01 θιπ. 

30.98 Διιεληθφ Γεκφζην(κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πειάηε)ινγ. επίδηθσλ απαηηήζεσλ 

30.99 Λνηπνί πειάηεο ινγ/ζκφο επίδηθσλ απαηηήζεσλ 

30.99.00  30.99.01 θιπ. 
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Ο ινγ/ζκφο 30 απεηθνλίδεη ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο απφ πψιεζε ζε ηξίηνπο εκπνξεπκάησλ ή 
ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Όηαλ πσινχληαη απφ ηελ επηρείξεζε πξντφληα κε είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξέπεη λα επηζηξαθνχλ 

απφ ηνπο πειάηεο ηεο, ηφηε κε ηα ρξήκαηα πνπ εηζπξάηηεη  ε επηρείξεζε απφ ηνπο πειάηεο ηεο ζαλ 

εγγχεζε γηα ηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξέπεη λα επηζηξαθνχλ, ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο 38.00 ―Σακείν‖ 

θαη πηζηψλεηαη ν ινγ/ζκφο 30.04 ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αμία ησλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο δελ έρεη 

ηηκνινγεζεί. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ έρεη ηηκνινγεζεί, πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 30.07. Αλ ηα είδε 

ζπζθεπαζίαο επηζηξαθνχλ,  ηφηε γίλνληαη νη αληίζεηεο εγγξαθέο. Αλ δελ επηζηξαθνχλ ηα είδε 

ζπζθεπαζίαο ηφηε: α) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ηηκνινγεζεί, ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ 

πειάηε θαη πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 72.01 ―πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ  θαη άρξεζηνπ πιηθνχ ― 

θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεψλεηαη ν ινγ. 30.04  θαη πηζηψλεηαη ν ινγ/ζκφο ηνπ πειάηε. β) ζηελ πεξίπησζε 

πνπ έρνπλ ηηκνινγεζεί, ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 30.07 θαη πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 72.01. 

Οη δνζνιεςίεο κε αληηπξνζψπνπο πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο παξαθνινπζνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

30.00 θαη 30.01. 

Οη πειάηεο ζε μέλν λφκηζκα (ινγ.30.01) απνηηκνχληαη κε βάζε ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχεη ζηηο 31.12. 
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 31 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ 

 31.00   Γξακκάηηα ζην ραξηνθπιάθην 

 31.01  Γξακκάηηα ζηηο Σξάπεδεο γηα είζπξαμε 

 31.02  Γξακκάηηα ζηηο Σξάπεδεο ζε εγγχεζε 

 31.03  Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 

 31.04  Γξακκάηηα κεηαβηβαζκέλα ζε ηξίηνπο (αληίζεηνο ινγ.) 

 31.05  Γξακκάηηα πξνεμνθιεκέλα (αληίζεηνο ινγ.) 

 31.06  Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ (αληίζεηνο ινγ.) 

 31.07  Γξακκάηηα ζε Ξ.Ν. ζην ραξηνθπιάθην 

 31.08  Γξακκάηηα ζε Ξ.Ν. ζηηο Σξάπεδεο γηα είζπξαμε 

 31.09  Γξακκάηηα ζε Ξ.Ν. ζηηο Σξάπεδεο ζε εγγχεζε 

 31.10  Γξακκάηηα ζε Ξ.Ν. ζε θαζπζηέξεζε 

 31.11  Γξακκάηηα ζε Ξ.Ν. κεηαβηβαζκέλα ζε ηξίηνπο (αληίζεηνο ινγ.) 

 31.12  Γξακκάηηα ζε Ξ.Ν. πξνεμνθιεκέλα (αληίζεηνο ινγ.) 

 31.13  Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ ζε Ξ.Ν. (αληίζεηνο ινγ.) 

 31.90  Τπνζρεηηθέο επηζηνιέο εηζπξαθηέεο ζε δξρ. (γλ. 1623/91) 

 31.91  Τπνζρεηηθέο επηζηνιέο εηζπξαθηέεο ζε Ξ.Ν.(γλ. 1623/91) 

 31.92  Με δνπιεπκ. ηφθνη ππνζρ. επηζηνιψλ εηζπξ. ζε δξρ. (γλ. 1623/91) 

 31.93  Με δνπιεπκ. ηφθνη ππνζρ. επηζηνιψλ εηζπξ. ε Ξ.Ν. (γλ. 1523/91) 

 31.94  Γξακκάηηα ζηηο Σξάπεδεο γηα είζπξαμε κε ζχκβαζε factoring 

 31.95  Σίηινη credit (γλ. 2256/95) 

 31.99  δηάκεζνο ινγ. ειέγρνπ δηαθίλεζεο γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 
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ην ινγαξηαζκφ 30.06 θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ παξαθξαηνχληαη γηα εγγχεζε θαη 

παξακέλνπλ κέρξη ηελ εθπιήξσζε ηνπ φξνπ, γηα αζθάιεηα ηνπ νπνίνπ έγηλε  ε παξαθξάηεζε. 
Οη ινγ. 30.08-30.96 ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο. 
Ο ινγαξηαζκφο 30.97 παξαθνινπζεί ηνπο πειάηεο εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο εθθξάδνληαη 

θφβνη φηη πηζαλφλ λα κελ εθπιεξψζνπλ φιεο  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ 
επηρείξεζε. 

Σα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη 
θνξνινγηθά ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηφ 0,5%  πάλσ ζηελ αλαγξαθφκελε ζηα ηηκνιφγηα αμία 

πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηζηξνθψλ ή εθπηψζεσλ, βάζεη ησλ 
ηεξνχκελσλ βηβιίσλ. Σν πνζφ απηφ  γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 
35% ηνπ ζπλνιηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ―πειάηεο‖ φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ 
απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ 0,5%  δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία 
ησλ πσιήζεσλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ. Δθηφο απφ ηελ πην πάλσ 
ζρεκαηηδφκελε πξφβιεςε, θαλέλα άιιν πνζφ δελ αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε απφ ηα 
αθαζάξηζηα έζνδα γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ . Με ηα πνζά γηα ζρεκαηηζκφ 

πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ν ινγ. 83.11   κε πίζησζε ηνπ ινγ. 44.11  
Σα εηζπξαθηέα γξακκάηηα, γηα θαιχηεξε παξαθνινχζεζε, θαηαρσξνχληαη αλαιπηηθά ζην ζεσξεκέλν 

―βηβιίν γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ‖. ηελ πεξίπησζε  πνπ έλα γξακκάηην ιήμεη θαη δελ εμνθιεζεί, ηφηε 

πηζηψλεηαη ν ινγ. 31.00(ή 31.01 θιπ.) θαη ρξεψλεηαη ν ινγ. 31.03 ή ν ινγ. 31.10. Αλ ε απαίηεζε ραξαθηεξηζηεί 

επηζθαιήο ή επίδηθε, ρξεψλεηαη ν ινγ. 30.97 ή 30.99 κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 31.03 ή 31.10. 

Οη ινγαξηαζκνί 31.04 θαη 31.05 ιεηηνπξγνχλ σο εμήο:Ό ηαλ δίλνληαη ηα γξακκάηηα ζε πξνκεζεπηέο ή ζε 

ηξάπεδεο, ρξεψλεηαη ν ινγ. 50 ή 38 θαη ν ινγ. 65.02 ―πξνεμνθιεηηθνί ηφθνη‖ κε πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ 31.04 

ή 31.05. Μεηά ηελ ιήμε ηνπο ρξεψλνληαη νη ινγαξηαζκνί 31.04 θαη 31.05 κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 31.00.  

Αλ ηα κεηαβηβαζκέλα θαη ηα πξνεμνθιεκέλα γξακκάηηα δελ παξαθνινπζνχληαη κε ηνπο ινγ. 31.04 θαη 31.05, 

ηφηε ε επηρείξεζε, φηαλ δίλεη ηέηνηα γξακκάηηα, πηζηψλεη απεπζείαο ην ινγ. 31.00. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαθνινπζεί ηα γξακκάηηα απηά κε ινγ/ζκνχο ηάμεο. Γειαδή φηαλ ηα δίλεη λα 

ρξεψλεη ηνπο ινγ. 02.20 ή 02.21 κε πίζησζε ηνπο ινγ. 06.20 ή 06.21 θαη φηαλ ιήγνπλ λα θάλνπλ ηελ αληίζηξνθε 

εγγξαθή. 
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ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

 32.00  Παξαγγειίεο πάγησλ ζηνηρείσλ 

 32.00.00, 32.00.01 θιπ. 

 32.01  Παξαγγειίεο θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ 

  32.01.00, 32.01.01, θιπ.  

 32.02  Πξνεκβάζκαηα κέζσ Σξαπεδψλ 

 32.02.00, 32.02.02, θιπ. 

 32.03  Αλέθθιεηεο πηζηψζεηο κέζσ Σξαπεδψλ 

 32.03.00, 32.03.01 θιπ. 

 32.04  Γεζκεπκέλα πεξηζψξηα θαη δαζκνί εηζαγσγήο 

 32.04.00, 32.04.01 θιπ. 

 32.90  Κφζηνο παξαγγειηψλ εμσηεξηθνχ ινγηζκέλν (ινγ. αληίζεηνο) (γλ. 184/93) 
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Σα γξακκάηηα ζε Ξ.Ν. απνηηκνχληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ζηελ ηηκή αγνξάο ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαη ε 

δηαθνξά θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 81.00.04 ή 81.01.04 αλάινγα. 

Μέζα ζηελ επφκελε ρξήζε ρξεψλνληαη νη ινγ. 31.06 ή 31.13 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 76.02 γηα ην πνζφ ησλ 
ηφθσλ πνπ αλαινγνχλ ζηε ρξήζε απηή. 

Οη ινγαξηαζκνί 31.06 θαη 31.13 δελ είλαη ππνρξεσηηθνί, αιιά αλ φκσο ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα ρξήζε ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηηο επφκελεο ρξήζεηο. 

Με ηνπ ηφθνπο ησλ γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ πνπ αλαινγνχλ ζηε ρξήζε πνπ ιήγεη πηζηψλεηαη  ν ινγ. 76.02 
θαη κε ηνπο ηφθνπο πνπ αλαινγνχλ ζηηο επφκελεο ρξήζεηο πηζηψλνληαη νη ινγ. 31.06 ή 31.13 αλάινγα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηφθνη ησλ γξακκαηίσλ πεξηιακβάλνληαη ζηα άιια έζνδα απφ πσιήζεηο, ηφηε γηα ηνπο 

κε δνπιεκέλνπο ηφθνπο ρξεψλνληαη νη ινγ. 70.97-73.97 θαη πηζηψλνληαη νη ινγ. 31.06 ή 31.13 αλάινγα. 
Ο ινγ. 31.99 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ γξακκαηίσλ κεηαμχ θαη Τπνθαηαζηεκάησλ. Σα 

γξακκάηηα πνπ παίξλνληαη γηα εγγχεζε παξαθνινπζνχληαη κε ηνπο ινγ/ζκνχο ηάμεο 02.02 θαη 06.02. 

 

Με ηνλ ινγ/ζκφ 32 παξαθνινπζείηαη μερσξηζηά ε αμία θαζ  ́ ελφο παγίνπ ή 
θπθινθνξνχληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ εηζάγεηαη απφ ην εμσηεξηθφ, δειαδή απφ ρψξα 
πνπ δελ αλήθεη ζηελ Κνηλφηεηα, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ε ζπλνιηθή αμία 
ηνπ. Ο ινγ/ζκφο 32 ρξεψλεηαη κε ηελ αμία αγνξάο ηνπ εηζαγφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
θαζψο θαη κε ηα ινηπά έμνδα εηζαγσγήο ηνπ (π.ρ εθηεισληζηηθά, κεηαθνξηθά θιπ). Ο ινγ. 32 

ρξεψλεηαη θαη κε ηηο ππεξεκεξίεο πνπ πιεξψλνληαη ζην ηεισλείν(η. Δ55/64) θαζψο 
επίζεο θαη κε ηα πξφζηηκα γηα ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο (η. Δ 115/66). 

ηε ζπλέρεηα πηζηψλεηαη ν ινγ/ζκφο 32 κε νιφθιεξν ην πνζφ γηα λα εμηζσζεί, ελψ 
ρξεψλεηαη ν αληίζηνηρνο ινγαξηαζκφο ηεο νκάδαο 1ή 2 αλάινγα αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
είλαη πάγην ή θπθινθνξνχλ. Οη ινγ. 32.02 θαη 32.03 ρξεψλνληαη πξνζσξηλά κε ηα 
πξνεκβάζκαηα θαη ηηο αλέθθιεηεο πηζηψζεηο πνπ γίλνληαη γηα πνιιέο παξαγγειίεο καδί θαη 
ζηε ζπλέρεηα πηζηψλνληαη κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 32.00 θαη 32.01 αλάινγα. 

Ο ινγ. 32.04 ρξεψλεηαη κε ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα λα παξακείλνπλ δεζκεπκέλα 
γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κεηά λα επηζηξαθνχλ. 

Οη πξνθαηαβνιέο εηζαγσγψλ παξαθνινπζνχληαη ζην ινγ. 32.04 (Δγγξ. Δζλ. Οηθ. 
936/21.9.87). 

Ο ινγ. 32.90 (ρσξηζηά θαηά πάγην ή θπθινθνξνχλ ζηνηρείν) πηζηψλεηαη κε ην 
πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο, φηαλ ε επηρείξεζε ην επηζπκεί, κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 32.01. ηε 
ζπλέρεηα, φηαλ θαηαβάιινληαη ηα έμνδα θαη πξνθχπηνπλ δηαθνξέο, ηφηε απηέο κεηαθέξνληαη 

ή ζηελ νκάδα 2 ή ζε επφκελε εηζαγσγή ηνπ ίδηνπ είδνπο(γλ. 184/2098/93 Τπ. Δζλ. Οηθ). 
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 33  

 

 

ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 

 33.00  Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ 

 33.01  Υξεκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο πξνζσπηθνχ 

 33.02  Γάλεηα πξνζσπηθνχ 

 33.03  Μέηνρνη (ή εηαίξνη) ινγ/ζκφο θάιπςεο θεθαιαίνπ)  

 33.04  Οθεηιφκελν θεθάιαην 

 33.05  Γφζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε θαζπζηέξεζε 

 33.06  Πξνκεξίζκαηα 

 33.07  Γνζνιεπηηθνί ινγ/ζκνί εηαίξσλ 

 33.08  Γνζνιεπηηθνί ινγ/ζκνί δηαρεηξηζηψλ 

 33.09  Γνζνιεπηηθνί ινγ/ζκνί ηδξπηψλ Α.Δ & κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 33.10  Γνζνιεπηηθνί ινγ/ζκνί γεληθψλ δηεπζπληψλ ή δηεπζπληψλ Α.Δ. 

 33.11  Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπγγελψλ (ζπλδεδεκέλσλ) επηρεηξήζεσλ ζε δξρ. 

 33.12  Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπγγελψλ (ζπλδεδεκέλσλ) επηρεηξήζεσλ ζε Ξ.Ν. 

 33.13  Διιεληθφ Γεκφζην-Πξνθαηαβιεκέλνη θαη παξαθξαηεκέλνη θφξνη 

 33.13.00  Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

 01  Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ κεξίζκαηα κεηνρψλ 

εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην  

 02  Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ κεξίζκαηα κεηνρψλ 

κε εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην  

 03  Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ κεξίζκαηα κεηνρψλ αιινδαπήο 

 04  Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ ζπκκεηνρέο ζε Δ.Π.Δ. Αιινδαπήο 

 05  Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδ. απφ κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαι. 

 06  Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο 

 07  Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδ. απφ ζπκκεηνρέο ζε Δ.Π.Δ., 

Ο.Δ & Δ.Δ. & θνηλνπξαμ. εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ εκεδαπήο  

 08  Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εξγνιάβσλ ηερληθψλ έξγσλ 

 33.13.10  Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ πσιήζεηο ζην 

Διιεληθφ Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ. (γλ. 236/95)  

 33.13.90  πκςεθηζηένο ζηελ επφκελε ρξήζε Φ.Π.Α. 

 33.13.99  Λνηπνί παξαθξαηεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο 

 33.14  Διιεληθφ Γεκφζην-Λνηπέο απαηηήζεηο 
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Ο ινγ/ζκφο 33 παξαθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε επηρείξεζε απφ ηξίηνπο θαη πνπ 

δελ ππάγνληαη ζε θακηά απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ. Δηδηθφηεξα: ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απνθαζίδεη λα θαηαβάιιεη πξνκεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν, ηφηε ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο 33.06 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ/ζκφο 53.02 
―πξνκεξίζκαηα πιεξσηέα‖ κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πξνκεξηζκάησλ.  

ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, ν ινγ/ζκφο 33.06 πηζηψλεηαη γηα λα εμηζσζεί θαη 

ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο 53.01 ―κεξίζκαηα πιεξσηέα‖. Σα δηάθνξα κηθξνπνζά πνπ νθείιεη ην 
πξνζσπηθφ, ζηελ επηρείξεζε κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ θαη λα ζεσξεζνχλ δαπάλε (Δι. πλ. 
50/56, ινγ. 33.02). 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ινγ/ζκψλ 33.03, 33.04 θαη 33.05 βιέπε ζην ινγ. 40. 
Ο ινγ. 33.07 φηαλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε κεηνλνκάδεηαη ζε ―αηνκηθφο 

ινγαξηαζκφο επηρεηξεκαηία‖.  
Ο ινγ. 33.13.00 ρξεψλεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ επφκελε ρξήζε κε πίζησζε ηνπ ινγ. 54.08. 
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 33.14.00  

 
 Απαηηήζεηο απφ εηδηθέο επηρνξεγήζεηο 

          01  Γαζκνί θαη ινηπνί θφξνη εηζαγσγήο πξνο επηζηξνθή 

 33.15  Λνγαξηαζκνί ελεξγνπνίεζεο εγγπήζεσλ πξνκεζεπηψλ ζε δξρ. (GUARANTIE) 

 33.16  Λνγαξηαζκνί ελεξγνπνίεζεο εγγπήζεσλ πξνκεζεπηψλ ζε Ξ.Ν. (GUARANTIE) 

 33.17  Λνγαξηαζκνί δεζκεπκέλσλ (BLOQUE) θαηαζέζεσλ ζε δξρ. 

 33.18  Λνγαξηαζκνί δεζκεπκέλσλ (BLOQUE) θαηαζέζεσλ ζε Ξ.Ν. 

 33.19  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο εηζπξαθηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε ζε δξρ. 

 33.20  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο εηζπξαθηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε ζε Ξ.Ν. 

 33.21  Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεσλ ζε δξρ. 

 33.22  Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεσλ ζε Ξ.Ν. 

 33.90  Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο (Γλσκ. 971/88) 

 33.91  Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο) (Γλσκ. 971/88) 

 33.95  Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη ζε δξρ. 

 33.96  Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη ζε Ξ.Ν. 

 33.97  Υξεψζηεο επηζθαιείο 

 33.98  Δπίδηθεο απαηηήζεηο θαηά Διιεληθνχ  Γεκνζίνπ 

 33.99  Λνηπνί ρξεψζηεο επίδηθνη 
21

 

                                                   
ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο ην ππφινηπν ηνπ ινγ. 33.13.00 κεηαθέξεηαη ζηε ρξέσζε 

ηνπ ινγ. 54.08. 
Οη ινγ. 33.13.01-99 ρξεψλνληαη κε ηνπο παξαθξαηεκέλνπο θφξνπο θαη ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο πηζηψλνληαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 54.08. Όηη πνζφ δελ ζπκςεθίδεηαη 
κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 63.00. 

ην ινγ. 33.13.90 θαηαρσξείηαη ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν Φ.Π.Α ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. 
ην ινγ. 33.14.01 θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη πξνζσξηλά γηα ηελ 

εηζαγσγή αγαζψλ κε ζθνπφ ηελ επαλεμαγσγή  ηνπο κεηά απφ επεμεξγαζία. Ζ ηπρφλ δηαθνξά 
πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ επηζηξνθή ησλ πνζψλ κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 63.98.99. 

ηνπο ινγ. 33.15-33.16 παξαθνινπζνχληαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο πειάηεο 
γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ ηνπο απφ αγαζά πνπ πσιήζεθαλ ζ΄ απηνχο. Σα πνζά πνπ 
εηζπξάηηεη ε επηρείξεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο γηα ηελ ίδηα δεκία, κεηαθέξνληαη ζηελ 
πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ 33.15 θαη 33.16. Ζ δηαθνξά, αλ βαξχλεη ηελ επηρείξεζε, 
κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 64.02.08. 

Σα πνζά πνπ δεζκεχνληαη γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή γηα ηελ παξνρή 
εγγπήζεσλ  γηα ρνξήγεζε πηζηψζεσλ ζε ηξίηνπο θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 33.17. 

Με ηηο πξνβιέςεηο γηα πηζαλέο δεκίεο επηζθαιψλ θαη επίδηθσλ ρξεσζηψλ ή επίδηθψλ 
απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ρξεψλνληαη νη ινγ. 83.11-83 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 44.11-
44.13 αλάινγα. 

Όηαλ ν θνξνινγηθφο έιεγρνο βεβαηψζεη θφξνπο ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηνπο 
νπνίνπο έγηλε πξνζθπγή, ηφηε κε ηα πνζά ησλ  θφξσλ απηψλ ρξεψλεηαη ν ινγ. 33.98 κε 
πίζησζε ηνπ ινγ. 54.99. Όηαλ νξηζηηθνπνηεζεί ε εθθξεκνδηθία πηζηψλεηαη ν ινγ. 33.98 κε 
ρξέσζε ηνπ ινγ. 38.00 γηα ην πνζφλ πνπ ηπρφλ επηζηξέθεηαη θαη ν ινγ. 82.00.05 γηα ην 

ππφινηπν πνζφ(εθηφο αλ  πξφθεηηαη γηα θφξν εηζνδήκαηνο νπφηε ρξεψλεηαη ν ινγ. 42.04 ή 
42.00 ή ν 42.01 αλάινγα). 

Οη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο θαηαρσξνχληαη ζηελ ρξέσζε ηνπ ινγ. 33.90 επηηαγέο 

εηζπξαθηέεο θαη ζηε ζπλέρεηα φηαλ εηζπξαρζνχλ πηζηψλεηαη ν ινγ. 33.90 κε ρξέσζε ηνπ 
ινγ. 38.00. Αλ δελ εηζπξαρζνχλ θαη ζθξαγηζζνχλ, ρξεψλεηαη ν ινγ. 33.91 επηηαγέο ζε 

θαζπζηέξεζε κε πίζησζε ηνπ ινγ. 33.90(ή ηνπ ινγ. 38, αλ πξνεγνπκέλσο θαηά ηε ιήμε 
ηνπο είραλ κεηαθεξζεί νη επηηαγέο ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ. 38.00)(έγγξαθν 97/1/16/1/88)  
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34 ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 

34.00 Μεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

34.01 Μεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

34.02 Αλεμφθιεηεο κεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

34.03 Αλεμφθιεηεο κεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

34.04 Μεξηζκαηαπνδείμεηο εηζπξαθηέεο κεηνρψλ εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

34.05 Οκνινγίεο  ειιεληθψλ δαλείσλ (γλ. 94/1680/92) 

34.06 Αλεμφθιεηεο νκνινγίεο ειιεληθψλ δαλείσλ 

34.07 Μεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ εζσηεξηθνχ 

34.08 Έληνθα γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (γλ. 94/92) 

34.09 Λνηπά ρξεφγξαθα εζσηεξηθνχ 

34.10 Μεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

34.11 Μεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

34.12 Αλεμφθιεηεο κεηνρέο εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

34.13 Αλεμφθιεηεο κεηνρέο κε εηζαγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

34.14 Μεξηζκαηαπνδείμεηο εηζπξαθηέεο κεηνρψλ εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

34.15 Οκνινγίεο  αιινδαπψλ  δαλείσλ  

34.16 Αλεμφθιεηεο νκνινγίεο αιινδαπψλ  δαλείσλ 

34.17 Μεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ 

34.19 Λνηπά ρξεφγξαθα εμσηεξηθνχ 

34.20 Πξνεγγξαθέο ζε ππφ έθδνζε κεηνρέο εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

34.21 Πξνεγγξαθέο ζε ππφ έθδνζε κεηνρέο εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

34.22 Πξνεγγξαθέο ζε νκνινγηαθά δάλεηα εζσηεξηθνχ 

34.23 Πξνεγγξαθέο ζε νκνινγηαθά δάλεηα εμσηεξηθνχ 

34.24 ρξεφγξαθα ζε Σξίηνπο γηα εγγχεζε 

34.25 Ηδηεο κεηνρέο 

34.90 Υξεφγξαθα REPOS 

34.91 Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (γλ. 94/1680/92) 

34.92 Σξαπεδηθά νκφινγα (γλ. 94/92) 

34.99 Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο ρξενγξάθσλ (άξζξν 3 Π.Γ. 367/94) 
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ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΧΝ ΚΑΗ 

ΠΗΣΧΔΧΝ 

                                                                                                                                                  
Ο ινγ/ζκφο 34 παξαθνινπζεί ηελ αμία ησλ κεηνρψλ, νκνινγηψλ θιπ, πνπ αγνξάδεη ε 

επηρείξεζε κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζε ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ν ινγ/ζκφο 18 παξαθνινπζεί ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη κεξηδίσλ, πνπ 
αγνξάδεη ε επηρείξεζε φρη κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζή ηνπο, αιιά κε ζθνπφ ηελ λφκηκε 
θαηνρή απηψλ γηα λα εηζπξάηηεη ην κέξηζκα θαη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε άιιεο 
εηαηξίεο. Σα ρξεφγξαθα γξάθνληαη αλαιπηηθά ή ζην βηβιίν απνγξαθψλ ή ζε ζεσξεκέλν 
κεηξψν ρξενγξάθσλ, θαηά είδνο κεηνρήο ή νκνινγίαο (π.ρ κεηνρέο εηζαγκέλεο  ζην 
ρξεκαηηζηήξην ηεο Α.Δ. ―Α‖ θιπ), κε αλαγξαθή ηεο πνζφηεηαο, ηεο αμίαο θηήζεο θαη ηεο 
ηξέρνπζαο αμίαο ηνπο. 

Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ αγνξάδεη ε επηρείξεζε, θαηά ηελ ζχζηαζε ή αχμεζε 
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο άιιεο Α.Δ. κε ηνλ φξν ηεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, 
θαηαρσξείηαη ζε έλαλ απφ ηνπο ινγ. 34.02, 34.03, 34.12, 34.13 αλάινγα, κε πίζησζε ηνπ ινγ. 
53.07. Όηαλ εμνθιεζνχλ νη κεηνρέο πηζηψλνληαη νη ινγ. 34.02-03, 34.12-13 κε ρξέσζε ησλ 
ινγαξηαζκψλ 34.00.01 θαη 34.10.11 αληίζηνηρα. Δπίζεο κε ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο πνπ 
δηθαηνχηαη ε επηρείξεζε απφ ηελ παξαπάλσ Α.Δ. ρξεψλνληαη νη ινγ. 34.04 ή 34.14 κε 
πίζησζε ησλ ινγ. 76.00 ή 76.01 αλάινγα. Όηαλ φκσο νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο 

ρξεψλνληαη νη ινγ. 33.95 θαη 33.96 αληίζηνηρα.   
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ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΧΝ ΚΑΗ 

ΠΗΣΧΔΧΝ 

  

35.00 Δθηεισληζηέο- Λνγ/ζκνί πξνο απφδνζε 

35.01 Πξνζσπηθφ- Λνγ/ζκνί πξνο απφδνζε 

35.02 Λνηπνί ζπλεξγάηεο ηξίηνη-Λνγ/ζκνί πξνο απφδνζε 

35.03 Πάγηεο πξνθαηαβνιέο 

35.04 Πηζηψζεηο ππέξ ηξίησλ 

  

36 ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

36.00 Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 

 36.00.00, 36.00.01 θιπ. 

36.01 Έζνδα ρξήζεο εηζπξαθηέα 

 36.01.00, 36.01.01 θιπ. 

36.02 Αγνξέο ππφ παξαιαβή 

 36.02.00, 36.02.01 θιπ. 

36.03 Δθπηψζεηο επί αγνξψλ ρξήζεο ππφ δηαθαλνληζκφ 

 36.03.00, 36.03.01 θιπ. 
22

 

                                                   
Ο ινγ. 34.24 ρξεψλεηαη κε πίζησζε ηνπ ινγ. 34, φηαλ γίλεηαη ε ελερπξίαζε θαη πηζηψλεηαη κε 

ρξέσζε ηνπ ινγ. 34, φηαλ γίλεηαη ε απνδέζκεπζε ή επηζηξνθή ησλ ρξενγξάθσλ. 

Όηαλ πσινχληαη ηα ρξεφγξαθα, πηζηψλεηαη κε ην ηίκεκα ν ινγ. 34, θαη ην απνηέιεζκα πνπ 
πξνθχπηεη κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 64.12..02 ή ζην ινγ.76.04.02 αλάινγα. 

Ο ινγ. 34.25 εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ καδί κε ηα ρξεφγξαθα ηνπ ελεξγεηηθνχ, φηαλ 

ζρεκαηίδεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο απνζεκαηηθφ ηζφπνζν κε ηελ αμία θηήζεο ησλ ίδησλ κεηνρψλ. Αλ 

δελ ππάξρνπλ θέξδε γηα ζρεκαηηζκφ ηνπ παξαπάλσ απνζεκαηηθνχ, ν ινγ.34.25 εκθαλίδεηαη ζην 

παζεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ αθαηξεηηθά απφ ην άζξνηζκα απφ ην άζξνηζκα ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Σα 

εηδηθά έμνδα  απφθηεζεο ησλ ηίηισλ ζπκκεηνρήο θαη ρξενγξάθσλ  θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 64.10.00. 

 

Με ηνλ ινγαξηαζκφ 35 παξαθνινπζνχληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ζε 

ππαιιήινπο ή ζπλεξγάηεο ηεο κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο απφδνζεο ινγαξηαζκνχ. 

Όηαλ ε επηρείξεζε θαηαβάιιεη ζην δηαρεηξηζηή έλα πνζφ πάγην θαη κεηά απφ θάζε απφδνζε 

ζπκπιεξψλεηαη θαη πάιη έηζη ψζηε ν δηαρεηξηζηήο λα θξαηά θαη πάιη ην ίδην πάγην ζπλνιηθφ πνζφ, ηφηε 

παξαθνινπζείηαη ζην ινγ. 35.03. Απηφ ζπκβαίλεη ζηα εξγνηάμηα, ζηα θηλεηά ζπλεξγεία, ζηελ 

αληηκεηψπηζε κηθξνεμφδσλ θιπ. 

 

Ο ινγ/ζκφο 36 θηλείηαη ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δηδηθφηεξα: Ο ινγ/ζκφο 36.00 

ρξεψλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επφκελε ρξήζε θαη πηζηψλνληαη νη αληίζηνηρνη 
ινγ/ζκνί ησλ εμφδσλ. Ο ινγ/ζκφο 36.01 ρξεψλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ απαηηεκέλσλ εζφδσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ παξνχζα ρξήζε θαη δελ έρνπλ εηζπξαρζεί, αιιά νχηε έρεη γίλεη παξφκνηα εγγξαθή θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ λαη έρεη ρξεσζεί αληίζηνηρνο ινγαξηαζκφο απαίηεζεο, ελψ ζπγρξφλσο 

πηζηψλνληαη νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ησλ εζφδσλ ηεο νκάδαο 7. 

Ο ινγ. 36.02 ρξεψλεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ αμία ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ήξζαλ ζηελ 

επηρείξεζε, ρσξίο αθφκα λα παξαιεθζνχλ ηα αγαζά, κε πίζησζε ηνπ ινγ. 50 ―πξνκεζεπηέο‖. 

ηε ζπλέρεηα κέζα ζηελ επφκελε ρξήζε ζα πηζησζεί ν ινγ. 36.02 θαη ζα ρξεσζνχλ νη ινγ. 20-

28(αλάινγα). 

ε πεξίπησζε πνπ έξζνπλ ζηελ επηρείξεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηηκνιφγηα αγνξάο 

αγαζψλ πξνηνχ έξζνπλ ηα αγαζά, δελ ρξεψλεηαη ν ινγ. 36.02, αιιά γίλεηαη θαλνληθή εγγξαθή φηαλ 

έξζνπλ ηα αγαζά. 

Όηαλ δελ νξηζηηθνπνηνχληαη νη εθπηψζεηο αγνξψλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, ρξεψλεηαη ν ινγ. 36.03 

αληί ηνπ ινγ. 50 κε πίζησζε ησλ ινγ/ζκψλ ―εθπηψζεηο αγνξψλ‖. Όηαλ νξηζηηθνπνηεζνχλ νη 

εθπηψζεηο κέζα ζηελ επφκελε ρξήζε, ρξεψλεηαη ν ινγ. 50 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 36.03.  
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ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

38.00 Σακείν 

38.01 Γηάκεζνο ινγ/ζκφο ειέγρνπ δηαθίλεζεο κεηξεηψλ 

38.02 Λεγκέλα ηνθνκεξίδηα γηα είζπξαμε 

38.03 Καηαζέζεηο φςεο ζε δξρ. 

 38.03.00, 38.03.01 θιπ. 

38.04 Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε δξρ. 

 38.04.00, 38.04.01 θιπ. 

38.05 Καηαζέζεηο φςεο ζε Ξ.Ν. 

 38.05.00, 38.05.01 θιπ. 

38.06 Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε Ξ.Ν. 

 38.06.00, 38.06.01 θιπ. 

38.90 πλάιιαγκα επηρείξεζεο 
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Ο ινγ. 38.01 παξαθνινπζεί ηα κεηξεηά πνπ δηαθηλνχληαη απφ ην  ηακείν π.ρ ηνπ Κεληξηθνχ θαη ηνπ 

Τπνθαηαζηήκαηνο. 

Σν πξαγκαηηθφ πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ ππάξρεη ζην ηακείν ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα 

ζπκθσλεί κε ην ινγηζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγ. 38.00. ―Σακείν‖, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζην αλαιπηηθφ 

θαζνιηθφ ή ζην αλαιπηηθφ εκεξνιφγην ηακείνπ, ηεο ίδηαο εκέξαο. 

Απηφ είλαη απαξαίηεην, γηαηί αλ γίλεη θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη δηαπηζησζεί, φηη ππάξρνπλ ιηγφηεξα 

ρξήκαηα ζην ηακείν απ  ́φηη εκθαλίδνπλ ηα ινγηζηηθά βηβιία, ηφηε ε δηαθνξά απηή λα ραξαθηεξηζηεί 
ζαλ δαλεηζκφο ή ζαλ πξνθαηαβνιή γηα αγνξά α  ́πιψλ ή εκπνξεπκάησλ ρσξίο ηηκνιφγην θιπ. Δπίζεο 

αλ δηαπηζησζεί πξαγκαηηθφ ππφινηπν ηακείνπ κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ινγηζηηθφ ηεο ίδηαο 

εκέξαο, ηφηε ε δηαθνξά απηή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο είζπξαμε απφ πψιεζε ρσξίο ηηκνιφγην ή 

ρσξίο απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο θιπ. 

Απαγνξεχεηαη λα εκθαληζηεί έζησ θαη κηα εκέξα ν ινγ.38.00 ―Σακείν‖ κε πηζησηηθφ 

ππφινηπν(Φνξ. Γηθ. Αζελ. 3021/68).   

Αλ φκσο δηαπηζησζεί θαηά ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν πηζησηηθφ ππφινηπν ηακείνπ αζήκαλην ζε 

ζρέζε κε ηνλ κεγάιν θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ην γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο 

ησλ βηβιίσλ.(Δι. πλ. 182/55). 

Ζ θάζε είζπξαμε ή πιεξσκή ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη κε επίζεκν δηθαηνινγεηηθφ(ηηκνιφγην, 

απφδεημε θιπ). 

ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε παίξλεη “επηηαγέο εηζπξαθηέεο” (φρη κεηαρξνλνινγεκέλεο), 

ρξεψλεη κε ηελ αμία ηνπο ην ινγ. 38.00 ―Σακείν‖ (ή άιιν δεπηεξνβάζκην ινγ/ζκφ, π.ρ ην ινγ. 38.07 

―επηηαγέο εηζπξαθηέεο‖ θαη πηζηψλεη ην ινγαξηαζκφ απηνχ πνπ γηα ηελ νθεηιή ηνπ έδσζε ζηελ 

επηρείξεζε ηηο επηηαγέο απηέο π.ρ, ην ινγ. 30 ―πειάηεο‖ θιπ.). Όηαλ ιήμνπλ νη επηηαγέο θαη 

εηζπξαρζνχλ δελ γίλεηαη θακία εγγξαθή (εθηφο αλ είρε ρξεσζεί ν ινγ. 38.07, νπφηε πηζηψλεηαη κε 

ρξέσζε ην ινγ. 38.00). 
ε πεξίπησζε πνπ δελ εηζπξαρζνχλ θαη  ζθξαγηζζνχλ, ηφηε ρξεψλεηαη ν ινγ. 33.91 θαη 

πηζηψλεηαη ν ινγ. 38.00(ή ν ινγ. 38.07). Αλ φκσο δελ εηζπξαρζνχλ αιιά νχηε θαη ζθξαγηζζνχλ, 

ηφηε ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο απηνχ πνπ έδσζε ηηο επηηαγέο (π.ρ ν ινγ. 30 ―πειάηεο‖ θαη πηζηψλεηαη 

ν ινγ. 38.00 ή ν ινγ. 38.07) (βιέπε θαη ζει. 37).       

 Όηαλ κεηαβηβάδεηαη ε επηηαγή ζε ηξίηνλ π.ρ ζε πξνκεζεπηή, ρξεψλεηαη ν ινγ. 50 

―πξνκεζεπηέο‖ θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 33.90 ―επηηαγέο εηζπξαθηέεο‖(ή ν ινγ. 38.00 ή ν ινγ. 38.07, αλ 

κε ην πνζφ ηεο επηηαγήο είρε ρξεσζεί θάπνηνο απφ ηνπο ινγ/ζκνχο απηνχο). ηελ πεξίπησζε απηή ηεο 

κεηαβίβαζεο δελ νθείιεηαη ραξηφζεκν (άξζξν 22 παξ.2β Κ.Σ.Υ.), ελψ ζε πεξίπησζε εθρψξεζεο 

νθείιεηαη ραξηφζεκν 3,60% ή 2,40% αλάινγα (άξζξν 13 παξ. 1
α
 ή 15 παξ. 1

α
 ηνπ Κ.Σ.Υ) κε ην νπνίν 

ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 63.02.01. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ πξνζθνκίδνληαη επηηαγέο 

κεηαρξνλνινγεκέλεο ζηηο ηξάπεδεο γηα είζπξαμε, ελερπξίαζε ή θχιαμε, θαηαβάιιεηαη ζην Γεκφζην 

ραξηφζεκν & ΟΓΑ 3% επί ηεο αμίαο ησλ επηηαγψλ απηψλ (άξζξν 11 παξ.. 1Ν. 1957/91).  

Οη επηηαγέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ρξνλνινγία έθδνζεο ή άιιν ηπρφλ ζηνηρείν, δειαδή νη ιεπθέο 

επηηαγέο, παξαθνινπζνχληαη κε ινγαξηαζκνχο ηάμεο θαη φηαλ  ζπκπιεξσζνχλ πιήξσο 

θαηαρσξνχληαη ζηνπο παξαπάλσ νηθείνπο ινγαξηαζκνχο. 
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39 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ή ΑΛΛΧΝ 
ΚΔΝΣΡΧΝ 
('Όκηινο ινγ/ζκψλ πξναηξεηηθήο ρξήζεο) 

390 ΠΔΛΑΣΔ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 30) 

391 ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 31) 

392 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 32) 

393 ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 33) 

394 ρξεφγξαθα (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 34) 

395 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΧΝ ΚΑΗ ΠΗΣΧΔΧΝ 
(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 35) 

396 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 36) 

398 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 38) 
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Ο ινγ/ζκφο 39 ιεηηνπξγεί φπσο ν ινγ/ζκφο 19. 
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ΟΜΑΓΑ 4
ε
 

 ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ- ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

  

 40  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 40.00  Καηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην θνηλψλ κεηνρψλ 

 40.01  Καηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνλνκηνχρσλ  κεηνρψλ  

 40.02  Οθεηιφκελν κεηνρηθφ θεθάιαην θνηλψλ κεηνρψλ 

 40.03  Οθεηιφκελν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 

 40.04  Κνηλφ κεηνρηθφ θεθάιαην απνζβεζκέλν 

 40.05  Πξνλνκηνχρν κεηνρηθφ θεθάιαην απνζβεζκέλν  

 40.06  Δηαηξηθφ θεθάιαην 

 40.07  Κεθάιαην αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 40.90  Ακνηβαίν θεθάιαην (γλ. 233/2213/94) 

 40.91  Καηαβιεκέλν ζπλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην (Ν. 2169/93) 

 40.92  Οθεηιφκελν  ζπλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην (Ν. 2169/93) 
25

 

                                                   
Ο ινγ/ζκφο 40 εκθαλίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο κε έθδνζε κεηνρψλ ή κεξηδίσλ 

θιπ. Όηαλ γίλεη κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη πσιεζνχλ απηά ζε κεγαιχηεξε αμία απφ ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο, ηφηε ε δηαθνξά απηή θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηνπ εηαίξνπ πνπ ηα πνπιάεη. Ο λένο 

εηαίξνο πνπ κπαίλεη ζηελ εηαηξία, δελ έρεη θακία ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ κεηαβίβαζεο ή θφξνπ 
αθηλήησλ ζε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία έρεη θαη αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηα νπνία θαη ζα 

ζπκκεηάζρεη ζην εμήο ν λένο εηαίξνο. Όηαλ φκσο δηαιπζεί ε εηαηξία, ηφηε γηα φζα αθίλεηα δηαλέκνληαη 

ζηνπο εηαίξνπο, νθείιεηαη θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ. 

Γηα ηελ ζχζηαζε ή ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Α.Δ γίλνληαη εγγξαθέο ηεο 

θάιπςεο θαη ηεο θαηαβνιήο σο εμήο: 

α) Γηα ηελ θάιπςε ηνπ θεθαιαίνπ ρξεψλεηαη ν ινγ. 33.03 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 40.02 ή ηνπ ινγ. 

40.03 ή θαη ηνπ 41.01. ηε ζπλέρεηα πηζηψλεηαη ν ινγ. 33.03 γηα λα εμηζσζεί κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 33.04 

γηα ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζα θαηαβιεζεί ή ακέζσο ή κε δφζεηο κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο 

ρξήζεο θαη κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 18.12  γηα ηηο δφζεηο πνπ ιήγνπλ κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο. 

ην ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο πηζηψλεηαη ν ινγ. 18.12 κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 33.04 γηα ηηο δφζεηο πνπ ζα 

θαηαβιεζνχλ κέζα ζηελ επφκελε ρξήζε. Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, αληί ησλ ινγαξηαζκψλ 40.00 θαη 

40.01 ρξεζηκνπνηνχληαη νη ινγ. 40.91 θαη 40.92. 

 β)Γηα ηελ απφζβεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ρξεψλεηαη ν ινγ.38.00 ή ν ινγ. 38.03 κε πίζησζε ηνπ 

ινγ. 33.04 κε νιφθιεξν ην πνζφ ή κε ην πνζφ ηεο θάζε δφζεο αλάινγα. Γηα ηηο δφζεηο πνπ δελ 

θαηαβάιινληαη εκπξφζεζκα ρξεψλεηαη ν ινγ. 33.05 θαη πηζηψλεηαη ν 33.04. Μφιηο θαηαβιεζεί 

νιφθιεξν ην κεηνρηθφ θεθάιαην, πηζηψλεηαη ν ινγ. 40.00 ή 40.01 θαη 41.01 αλάινγα. 

Γηα ηελ απφζβεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ρξεψλεηαη ν ινγ. 40.00 ή 40.01 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 
40.04 ή 40.05 αλάινγα. 

Οη κεηνρέο επηθαξπίαο ηνπ απνζβεζκέλνπ Μ.Κ  θαηαρσξνχληαη ζε ινγ/ζκνχο ηάμεο.(ινγ.04 θαη 

08). Γηα ην πνζφ πνπ ζα πάξνπλ νη κέηνρνη απφ ηελ απφζβεζε ηνπ Μ.Κ ρξεψλεηαη ν ινγ. 41 θαη 

πηζηψλεηαη ν ινγ. 88.07 αλ ηα πνζά πξνέξρνληαη απφ απνζεκαηηθά. ηε ζπλέρεηα, ρξεψλεηαη ν ινγ. 

88.07 ή ν ινγ. 88.99 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 53.16. Ο ινγ. 53.16 ρξεψλεηαη κε πίζησζε ηνπ ινγ.38.00 

φηαλ θαηαβάιινληαη ζηνπο κεηφρνπο ηα ρξήκαηα. 

Όηαλ γίλεηαη κείσζε ηνπ Μ.Κ, ηεο Α.Δ. ρξεψλεηαη ν ινγ. 40.00 ή 40.01 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 

53.16. ηε ζπλέρεηα ρξεψλεηαη ν ινγ. 53.16 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 38.00 γηα ηα ρξήκαηα πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηνπο κεηφρνπο. 

Γηα ηελ ζχζηαζε ή αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ Ο.Δ, Δ.Δ θαη Δ.Π.Δ. γίλεηαη εγγξαθή ηεο 

θάιπςεο κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 33.03 θαη κε πίζησζε ηνπ ινγ. 40.06. ηε ζπλέρεηα ρξεψλεηαη ν ινγ. 

38.00 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 33.03 γηα ηα πνζά ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ εηαηξία. 

ηελ αηνκηθή επηρείξεζε, γηα ηα πνζά πνπ θαηαβάιιεη ν επηρεηξεκαηίαο πηζηψλεηαη ν ινγ. 

40.07, ελψ γηα ηηο αλαιήςεηο πνπ θάλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο  ρξεψλεηαη ν ινγ. 33.07 

―αηνκηθφο ινγ/ζκφο‖. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κεηαθέξνληαη απφ ην ινγ. 88 ζην 
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 41  ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ-ΓΗΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ-ΔΠΗΥΟΡΖΓ. ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 41.00  Καηαβιεκέλε δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 

 41.01  Οθεηιφκελε δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 

 41.02  Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

 41.03  Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνχ 

 41.04  Δηδηθά απνζεκαηηθά 

 41.05  Έθηαθηα απνζεκαηηθά 

 41.05.01  Απνζεκαηηθά θνξνι. θαη' άξ. 7 Ν. 2579/98 (γλ. 295/98) 

 41.06  Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ  
(Αλάπηπμε θαηά λφκν πεξί αλαπξνζαξκνγήο (π.ρ. Α.Ν. 148/67, Ν.Γ. 1249/82 θιπ.)  

 41.07  Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπψλ πεξηνπζ. ζηνηρείσλ  

 41.08  Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ  

 41.09  Απνζεκαηηθφ γηα ίδηεο κεηνρέο 

 41.10  Δπηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδχζεσλ 

 41.90  Απνζεκαη. απφ απαιιαζ. ηεο θνξνι. έζνδα (Α.Τ.Ο. 1044770/93) 

 41.91  Απνζεκ. απφ έζνδα θνξνι. θαη' εηδηθφ ηξφπν (Α.Τ.Ο. 1044770/93) 

 41.92  Αθνξνι .θέξδε ηερληθψλ & νηθνδνκηθψλ επηρεηξ. (Α.Τ.Ο. 1044770/93) 

 41.95  Γηαθνξά απφ εηζθνξά κεραλνινγ. εμνπιηζκνχ σο ζπκκεηνρή καο 

ζε εηαηξία ηνπ εμσηεξηθνχ (γλ. 182/93)  

 41.96  Τπεξαμία απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε ζπγαηξ. ή ζπγγελ. εηαηξίαο 
26

 

                                                                                                                                                  
ινγ. 33.07. ηε ζπλέρεηα απφ ην ππφινηπν ηνπ ινγ. 33.07 κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 40.07 φζν πνζφ 
επηζπκεί ν επηρεηξεκαηίαο. 
 

Ο ινγ. 41 παξαθνινπζεί ηα θέξδε πνπ νχηε έρνπλ κνηξαζζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο, αιιά νχηε έρνπλ 

θεθαιαηνπνηεζεί κε έθδνζε κεηνρψλ. Δηδηθφηεξα: Ο ινγ/ζκφο 41.02 παξαθνινπζεί ην ππνρξεσηηθφ 

απφ ην λφκν απνζεκαηηθφ γηα ηηο Δ.Π.Δ θαη Α.Δ., πνπ απνζθνπεί ηελ θάιπςε ηπρφλ δεκηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

ην ινγ. 41.04, εθηφο ησλ άιισλ, παξαθνινπζνχληαη θαη ηα απνζεκαηηθά εθείλα πνπ 

ζρεκαηίδνληαη γηα απνθαηάζηαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ (άζρεηα αλ ππάξρνπλ ή φρη θέξδε). Σα απνζεκαηηθά 

απηά ζρεκαηίδνληαη φηαλ νη θηηξηαθέο θαη ινηπέο  εγθαηαζηάζεηο πεξηέιζνπλ κεηά απφ έλα νξηζκέλν 

ρξφλν ζην Γεκφζην ή ζε ηξίηνπο ρσξίο θαηαβνιή απνδεκίσζεο. Ο ζρεκαηηζκφο γίλεηαη κε ρξέσζε ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη κε πίζησζε ην απνζεκαηηθφ απηφ. Ζ παξαπάλσ εγγξαθή γίλεηαη ζην ηέινο 

θάζε ρξφλνπ κε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη αλ δηαηξέζνπκε ηελ αμία ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα έηε 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο.(η. Δ. 1374/65). 

ην ινγ. 41.05 παξαθνινπζνχληαη ηα έθηαθηα απνζεκαηηθά, πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ 

παξαθξάηεζε θεξδψλ πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηνρψλ ή εηαίξσλ ηεο. Απηφ γίλεηαη κε ζθνπφ θπξίσο ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, 

πνπ ζα κπνξεί έηζη επθνιφηεξα λα παξαθνινπζεί ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ή θαη λα εθπιεξψλεη 
θάπνηνλ άιιν ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ηεο. 

ην ινγ. 41.08 παξαθνινπζνχληαη η’ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά, πνπ ζρεκαηίδνληαη κε βάζε 

δηάθνξνπο επεξγεηηθνχο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (Ν. 1262, 1892 θιπ). θνπφο ησλ αθνξνιφγεησλ 

απνζεκαηηθψλ είλαη θπξίσο ε ελίζρπζε ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο. Κάζε είδνπο απφ ηα 

αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά, παξαθνινπζείηαη κε εηδηθφ ηξηηνβάζκην ινγαξηαζκφ (π.ρ 41.08.00. 

41.08.01 θιπ). Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απνζεκαηηθφ γηα θάιπςε δεκίαο ή γηα λα δηαλεκεζεί ζηνπο 

κεηφρνπο, ηφηε ρξεψλεηαη ν ινγ. 41 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 88.07. 

Ο ινγ. 41.10 πηζηψλεηαη κε ηηο πξνεγνχκελεο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε πάγησλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, κε ρξέσζε ηνπ ηακείνπ θιπ. ην ηέινο ηεο ρξήζεο, απφ ην ινγ. 41.10  

κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 81.01.05 πνζφ ίζν  κε ηηο ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 

πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηηο πην πάλσ επηρνξεγήζεηο. Αλ ην πάγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

θαηαζηξάθεθε ή πσιήζεθε, ηφηε ην ππφινηπν ηεο επηρνξήγεζεο, κεηαθέξεηαη απφ ην ινγ. 41.10  ζηελ 

πίζησζε ηνπ αληίζηνηρνπ πάγηνπ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε. 

ηνλ θσδηθφ 41.10 θαηαρσξνχληαη θαη νη επηδνηήζεηο ηεο Κνηλφηεηαο γηα απφθηεζε πάγησλ 

ζηνηρείσλ. 
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42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ 

42.00 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 

42.01 Τπφινηπν δεκηψλ ρξήζεο εηο λέν 

42.02 Τπφινηπν δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

42.03 Εεκίεο πνιπεηνχο απφζβεζεο 

42.04 Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 

42.90 Γηαθνξέο απφ δηφξζσζε ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ πξνεγ. ρξήζεσλ 

  

43 ΠΟΑ ΠΡΟΟΡΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

43.00 Καηαζέζεηο κεηνρψλ 

43.01 Καηαζέζεηο εηαίξσλ 

43.02 Γηαζέζηκα κεξίζκαηα ρξήζεο  γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

43.90 Απνζεκαηηθά δηαηηζέκελα γηα αχμεζε θεθαιαίνπ (γλ. 241/95) 
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ε πεξίπησζε πνπ νη επηρνξεγήζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά, κε ρξέσζε 

ηνπ ηακείνπ ή άιινπ ινγ. ηνπ Δλεξγεηηθνχ, πηζηψλεηαη ν ινγ. 41.08, ρσξίο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο, λα 
γίλεηαη κεηαθνξά ησλ επηρνξεγήζεσλ ζην ινγ. 81.01.05. 
 

Ο ινγ. 42 απεηθνλίδεη ην χςνο ησλ θεξδψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην έηνο θαη δελ 

έρνπλ κνηξαζζεί, αιιά ζα ζπγρσλεπζνχλ θαη ζα κνηξαζζνχλ καδί κε ηα θέξδε ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

Δπίζεο, απεηθνλίδεη ην χςνο ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ παξνχζα ρξήζε ή ζε 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πνπ ζα ζπγρσλεπζνχλ κε θέξδε επφκελσλ ρξήζεσλ. Αλαιχεηαη ζε 

ηξηηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο (ζε θάζε ρξήζε θαη έλαο ηξηηνβάζκηνο), πνπ ν θαζέλαο απεηθνλίδεη ην 

ππφινηπν ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο. Σν ππφινηπν ηεο δεκηάο ηνπ ινγ. 42.01, ηελ επφκελε ρξνληά, αλ 

δελ θαιπθζεί απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο ή απφ δηάζεζε απνζεκαηηθψλ, κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 42.02. 

 Ο ινγ 42.04 πηζηψλεηαη κε ρξέσζε :α) ηα πάγηα γηα ηα πνζά πνπ, ελψ ν ινγηζηήο ηα ζεψξεζε 

έμνδα, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηα ραξαθηήξηζε πάγηα, β) ηα απνζβεζκέλα πάγηα, γηα ηα πνζά ησλ 

ππνινγηζκέλσλ απνζβέζεσλ πνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ εθείλα πνπ αλαγλσξίδεη ν λφκνο, γ) νη 

απαηηήζεηο, γηα ηα πνζά πνπ ζεσξήζεθαλ απφ ηνλ ινγηζηή αλεπίδεθηεο εηζπξάμεηο ελψ ν έιεγρνο δελ 

ηα αλαγλσξίδεη, δ) ην ηακείν ή ην Διιεληθφ Γεκφζην γηα ηνπο θφξνπο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

πνπ ζα επηζηξαθνχλ ζηελ επηρείξεζε, ε) ην ινγ. 41.08 γηα ηα πνζά αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ πνπ 

δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.  

Ο ινγ. 42.04 ρξεψλεηαη κε πίζησζε :α) ηνπ ινγ. 33.98 κε ηα πνζά ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε 
βάξνο ηεο επηρείξεζεο, β) κε πίζησζε ηνπ ινγ. 54.99 κε ηα πνζά ηνπ θφξνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 42.04 ζην ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ 

88.06. 

Ο ινγ. 43.00 πηζηψλεηαη κε ηα πνζά πνπ θαηαζέηνπλ νη κέηνρνη γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ., πνπ ζα γίλεη κέζα ζε έλα εμάκελν. Ο ινγ. 43.00 ρξεψλεηαη κε 

πίζησζε ηνπ ινγ. 33.04. 
Ο ινγ. 43.01 πηζηψλεηαη κε ηηο θαηαζέζεηο ησλ εηαίξσλ γηα πξνζερή αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ (κέζα ζε έλα εμάκελν). Αλ  ε αχμεζε δελ γίλεη κέζα ζε έλα εμάκελν, ηφηε ρξεψλεηαη ν 

ινγ. 43.01 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 53.14. 

Ο ινγ. 43.02 πηζηψλεηαη κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 53.01 γηα ην πνζφ ηνπ α  ́θαη ηνπ β  ́κεξίζκαηνο πνπ 

απνθαζίζηεθε γηα λα θεθαινπνηεζεί. ηε   ζπλέρεηα, ρξεψλεηαη ν ινγ. 43.02 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 

33.04, φηαλ νινθιεξσζεί ε αχμεζε ηνπ Μ.Κ. 

Γηα λα κελ ραξηνζεκαλζνχλ ηα πνζά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ζα πξέπεη 

λα πξνεγεζεί πξαθηηθφ κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα θαζνξίδεη φηη νη 

πξνζσξηλέο θαηαζέζεηο πξννξίδνληαη γηα αχμεζε ηνπ Μ.Κ……. ή πξαθηηθφ ησλ δηαρεηξηζηψλ 

ηεο Δ.Π.Δ. ή απφδεημε θαηαβνιήο πνπ ζα γξάθεη ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αχμεζεο 
ζε Ο.Δ. θαη Δ.Δ θιπ. 

Ο ινγ. 43.90 πηζηψλεηαη κε ηα απνζεκαηηθά πνπ δηαηίζεληαη γηα αχμεζε θεθαιαίνπ κε 
ρξέσζε ηνπ ινγ. 88.99.  
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44 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

44.00 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 

απφ ηελ ππεξεζία  

44.00.00 ρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο 

(ρσξηζηά νη πξνβιέςεηο γηα ην έκκηζζν θαη ρσξηζηά 

γηα ην εκεξνκίζζην πξνζσπηθφ) 

 

 

44.00.01 Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 

44.09 Λνηπέο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 

44.09.00 ρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο 

44.09.01 Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 

44.10 Πξνβιέςεηο απαμηψζεσλ θαη ππνηηκήζεσλ γεπέδσλ 

44.11 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

44.12 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

44.13 Πξνβιέςεηο γηα έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

44.14 Πξνβιέςεηο γηα ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ απνηίκεζε  

απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ  

 44.14.00, 44.14.01 θιπ. (αλάπηπμε θαηά μέλν λφκηζκα)  

44.15 Πξνβιέςεηο γηα ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο 

θαη δάλεηα γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ  

 44.15.00, 44.15.01 θιπ. (αλάπηπμε θαηά πίζησζε ή δάλεην)  

44.98 Λνηπέο έθηαθηεο πξνβιέςεηο 
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Ο ινγ. 44 παξαθνινπζεί ην χςνο ησλ θξαηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ γεληθή 

εθκεηάιιεπζε ή απφ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ θάιπςε αλακελφκελσλ δεκηψλ 

πνπ δελ κπνξεί αθξηβψο λα πξνζδηνξηζηεί ην χςνο ηνπο. 

Γηαθξίλνληαη: α) ζε πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο εθκεηάιιεπζεο(44.00-44.09)πνπ γίλνληαη γηα λα 

θαιχςνπλ έμνδα ηεο ρξήζεο πνπ πηζαλνινγείηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ 

πξνβιέςεσλ απηψλ. Αλ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα έμνδα απηά κέζα ζηε ρξήζε ζα είραλ θαηαρσξεζεί 

ζηελ νκάδα 6 (π.ρ, απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ θιπ), β) ζε πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο(44.10-

44.19) πνπ γίλνληαη γηα λα θαιχςνπλ έθηαθηεο δεκίεο ή έμνδα πνπ πηζαλνινγείηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ. Σα έμνδα απηά αλ είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηε ρξήζε, ζα είραλ θαηαρσξεζεί ζηνπο ινγ. 81 ή 82 αλάινγα. Δηδηθφηεξα: 

Οη ινγ/ζκνί 44.00- 44.09 πηζηψλεηαη κε ην χςνο ηεο πξνβιεπφκελεο δεκίαο(εμφδνπ) κε ρξέσζε 

ηνπ ινγ. 68. ε πεξίπησζε, πνπ πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έμνδα γηα ηα νπνία είρε γίλεη ε πξφβιεςε, 

ρξεψλνληαη θαλνληθά νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 6 . πγρξφλσο ρξεψλνληαη νη ινγ. 44.00-44.09 θαη 

πηζηψλεηαη ν ινγ. 78.05 κε ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί γηα ηα έμνδα απηά, πνπ 

ήδε πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Ο ινγ. 78.05 πηζηψλεηαη κε νιφθιεξν ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο, αλ απηή είλαη 
κηθξφηεξε ή ίζε κε ηα έμνδα απηά, αιιηψο πηζηψλεηαη κε ην πνζφ ίζν κε ηα πξαγκαηνπνηνχκελα 

έμνδα. 

Γηα ηηο πξνβιέςεηο απαμίσζεο θαη ππνηίκεζεο γεπέδσλ, ρξεψλεηαη ν ινγ. 83.10  κε πίζησζε 

ηνπ ινγ. 44.10 θαη αλ πσιεζεί ην γήπεδν, ρξεψλεηαη ν ινγ. 44.10 κε πίζησζε ηνπ ινγ. ηνπ γεπέδνπ. 

Γηα ηηο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ρξεψλεηαη ν ινγ, 83.11 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 44.11. 

Όηαλ ε απαίηεζε γίλεη αλεπίδεθηε, ρξεψλεηαη ν ινγ. 44.11 κε πίζησζε ηεο απαίηεζεο απηήο. Σν ηπρφλ 

ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηεο απαίηεζεο πνπ απνκέλεη κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 81.02.06. 

Γηα ηηο ινηπέο έθηαθηεο πξνβιέςεηο ρξεψλνληαη νη ινγ. 83.12, 83,13 θαη 83.98 κε πίζησζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ, 44.12, 44.13 θαη 44.98. Αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έμνδα ή νη δεκίεο πνπ 

είραλ πξνβιεθζεί , θαηαρσξνχληαη θαλνληθά ζηνπο ινγ. 81 θαη 82. πγρξφλσο κεηαθέξνληαη νη 

επηκέξνπο πξνβιέςεηο ηνπ ινγ. 44 ζηε πίζησζε ηνπ ινγ. 84.01, κέρξη ην φξην θπζηθά ηεο θάιπςεο ησλ 

εμφδσλ απηψλ. Αλ ε πξφβιεςε ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηα έμνδα, ηφηε ν ινγ. 84.01 πηζηψλεηαη κε ην 

πνζφ ησλ εμφδσλ πνπ ήδε πξαγκαηνπνηήζεθαλ.   
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Οη πξνβιέςεηο αλαπξνζαξκφδνληαη ζην ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο. Αλ ηα έμνδα γηα ηα νπνία 

ζρεκαηίζηεθαλ νη πξνβιέςεηο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηφηε νη πξνβιέςεηο ρξεψλνληαη κε 
πίζησζε ηνπ ινγ. 84.00 θαη θνξνινγνχληαη ζαλ θέξδνο ηεο ρξήζεο απηήο.(η. Δ. 465/43). 

Δπίζεο, ηα έμνδα, (απνδεκίσζεο) γηα ηα νπνία νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 
πεξηιήθζεθαλ ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο πξνεγνχκελεο θνζηνινγηθήο πεξηφδνπ, δελ  
ελζσκαηψλνληαη γηα δεχηεξε θνξά ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αιιά κεηαθέξνληαη απ΄ επζείαο 
ζην ινγ. 97.02.05 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 90.06. 

Ο ζρεκαηηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ είλαη ππνρξεσηηθφο εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πηζαλφηεηεο 
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, αλεμάξηεηα θιείλεη κε θέξδνο ή δεκία(η. Δ. 956/80). Ζ πξφβιεςε 
γίλεηαη φηαλ ππάξρεη πξαγκαηηθή ππνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (εθηφο απφ 
αθίλεηα θαη πινία) ή φηαλ ππάξρεη ππεξηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ. Γηα ηελ 

ππνηίκεζε πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα ρξεφγξαθα θαη ηα άιια θπθινθνξνχληα ζηνηρεία πνπ 
αγνξάζηεθαλ γηα επέλδπζε θαη φρη γηα κεηαπψιεζε, ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε(εγθ. 129/55). 

Φνξνινγηθά αλαγλσξίδνληαη νη πξνβιέςεηο γηα ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, γηα 
ηηο ζπλ/θέο δηαθνξέο(άξζξν. 11 παξ. 4 Π.Γ. 356/86), γηα ηνπο επηζθαιείο πειάηεο θαη γηα ηηο 
απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην ηέινο ηεο 
θάζε ρξήζεο θαη θαιχπηνπλ ηηο απνδεκηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο 
θαηά ην επφκελν έηνο.  

 Ζ ππνηίκεζε ησλ εκπνξεχζηκσλ εηδψλ(α΄ πιψλ , εκπνξεπκάησλ θιπ.),εκθαλίδεηαη 
ζηελ απνηίκεζε πνπ γίλεηαη θαηά ηελ απνγξαθή  θαη ζπλεπψο κεηαθέξεηαη ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο ρξήζεο(Τπ. Οηθ. Δγθ. 129/55). 

ην ινγ. 44.14 θαηαρσξνχληαη, ζε ηδηαίηεξνπο ινγαξηαζκνχο θαηά μέλν λφκηζκα, νη 
ζπλ/θεο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, 
ρσξηζηά νη βξαρππξφζεζκεο θαη ρσξηζηά νη καθξνπξφζεζκεο. ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ηα 
ππφινηπα ησλ παξαπάλσ ινγαξηαζκψλ αλ είλαη ρξεσζηηθά κεηαθέξνληαη ζην ινγ. 81.00.04, 
ελψ αλ είλαη πηζησηηθά: α) παξακέλνπλ ζην ινγ. 44.14 θαη κέζα ζηελ επφκελε ρξήζε, 

κεηαθέξνληαη ζην ινγ. 81.01.04 εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο ή β) αλ ηα πηζησηηθά ππφινηπα πξνέξρνληαη απφ απνηίκεζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο, είηε κεηαθέξνληαη 
ζην ινγ. 81.01.04 ηεο ρξήζεο εθείλεο κέζα ζηελ νπνία εηζπξάρζεθαλ νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο 
ή πιεξψζεθαλ νη ζρεηηθέο πιεξσκέο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνεγήζεθαλ κεξηθνί ζπκςεθηζκνί ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ 
ησλ ππνι/ζκψλ 44.14 κε ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

απνηίκεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, απφ ηα πηζησηηθά απηά 
ππφινηπα, κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ ―απνηειέζκαηα‖ θάζε ρξήζεο, νη πηζησηηθέο 
ζπλ/θεο δηαθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ίδηνπ 
λνκίζκαηνο  πνπ εηζπξάρζεθαλ ή πσιήζεθαλ κέζα ζηελ ρξήζε απηή. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνεγήζεθαλ κεξηθνί ζπκςεθηζκνί ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ηνπ 
ινγ. 44.14 κε ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, ην κέξνο πνπ κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 

81.01.04 πξνζδηνξίδεηαη θαηά αλαινγία κε βάζε ηα αξρηθά πηζησηηθά ππφινηπα θαη ηα κεηά 

ηνπο ζπκςεθηζκνχο αληίζηνηρα πηζησηηθά ππφινηπα ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 44.14. 
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45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

45.00 Οκνινγηαθά δάλεηα ζε δξρ. κε κεηαηξέςηκα ζε κεηνρέο 

 45.00.00 θιπ. 

45.01 Οκνινγηαθά δάλεηα ζε δξρ. κεηαηξέςηκα ζε κεηνρέο 

 45.01.00 θιπ. 

45.02 Οκνινγηαθά δάλεηα ζε δξρ. κε ξήηξα Ξ.Ν. κε κεηαηξ. ζε κεηνρέο 

 45.02.00 θιπ. 

45.03 Οκνινγηαθά δάλεηα ζε δξρ. κε ξήηξα Ξ.Ν. κεηαηξές. ζε κεηνρέο 

 45.11.00 θιπ. 

45.12 Σξάπεδεο- ινγ/ζκνί καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζε Ξ.Ν. 

 45.12.00 θιπ. 

45.13 Σακηεπηήξηα- ινγ/ζκνί καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

 45.13.00 θιπ. 

45.14 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζε δξρ. 

 45.14.00 θιπ. 

45.15 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζε Ξ.Ν. 

 45.15.00 θιπ. 

45.16 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ινηπνχ ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο 

επηρεηξήζεηο ζε δξρ.  

 45.16.00 θιπ. 

45.17 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ινηπνχ ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο 

επηρεηξήζεηο ζε Ξ.Ν. 

 45.17.00 θιπ. 

45.18 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο εηαίξνπο θαη δηνηθνχληεο 

 45.18.00 θιπ. 

45.19 Γξακκάηηα πιεξσηέα ζε δξρ. 
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Ο ινγ. 45 παξαθνινπζεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ ιήγνπλ κεηά πάξνδν ελφο 

έηνπο. 
Ο ινγ. 45 παξαθνινπζεί ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο δειαδή 

εθείλεο πνπ ιήγνπλ κεηά απφ ηελ ιήμε ηεο επφκελεο ρξήζεο, ελψ νη ππφινηπεο 
ππνρξεψζεηο(δειαδή νη βξαρππξφζεζκεο) παξαθνινπζνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 5. 
ηελ νκάδα 5 κεηαθέξνληαη απφ ην ινγαξηαζκφ 45 θαη νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο φηαλ 
γίλνληαη βξαρππξφζεζκεο 
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45.20 Γξακκάηηα πιεξσηέα ζε Ξ.Ν. 

45.21 Γξακκάηηα πιεξσηέα έθδνζεο Ν.Π.Γ.Γ & Γεκφζησλ Δπηρεηξήζ. 

45.22 Διιεληθφ Γεκφζην (νθεηιφκελνη θφξνη) 

 45.22.00, 45.22.01 θιπ. 

45.23 Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 

 45.23.00, 45.23.01 θιπ. 

45.24 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ ζε δξρ. (αληίζεηνο ινγ.) 

45.25 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ ζε Ξ.Ν. (αληίζεηνο ινγ.) 

45.26 
Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ  έθδνζεο Ν.Π.Γ.Γ &  
Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ (αληίζεηνο ινγ.) 

45.98 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε δξρ. 

 45.98.00, 45.98.01 θιπ. 

45.99 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε Ξ.Ν. 

 45.99.00, 45.99.01 θιπ. 
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ηνπο ινγ. 45.00-45.09 θαηαρσξνχληαη ηα νκνινγηαθά δάλεηα, ζηελ ηηκή πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ηα εμνθιήζεη ε επηρείξεζε θαη ε δηαθνξά παξαθνινπζείηαη ζην ινγ. 16.16. 
Σα πνζά ησλ καθξνπξφζεζκψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ινγ. 45.10- 45.99 πνπ πξφθεηηαη λα 

πιεξσζνχλ κέζα ζηελ επφκελε(λέα) ρξήζε, εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο 53.17 ή 53.18, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθφ λα γίλεη θαη ζρεηηθή εκεξνινγηαθή 
εγγξαθή. 

Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε βάζε ηελ ηηκή 

πψιεζεο ηνπ ζπλ/ηνο πνπ ηζρχεη ζηηο 31.12. 
Οη ινγαξηαζκνί πνπ απεηθνλίδνπλ ηα καθξνπξφζεζκα γξακκάηηα πιεξσηέα δελ είλαη 

ππνρξεσηηθνί, αιιά νη ηφθνη ηνπο φκσο θαηαρσξνχληαη  ππνρξεσηηθά ζηνπο ινγ/ζκνχο 
65.01.07 ή 65.01.08. ηνλ ηζνινγηζκφ ηα καθξνπξφζεζκα γξακκάηηα πιεξσηέα εκθαλίδνληαη 

ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 
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48 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΤΝΓΔΜΟΤ ΜΔ ΣΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

 
(Αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε κνλάδαο ζε πεξίπησζε 
παξαθνινχζεζεο φισλ ή κεξηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ κε απηνηειή ινγηζηηθή) 

  
49 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ  

 (Όκηινο ινγαξηαζκψλ πξναηξεηηθήο ρξήζεο) 

494 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 44) 

495 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 45) 
498 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΤΝΓΔΜΟΤ ΜΔ ΛΟΗΠΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

(Απηνηεινχο ινγηζηηθήο) (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 44)  

  

 Ο ινγ/ζκφο 49 ιεηηνπξγεί φπσο ν ινγ/ζκφο 19 
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Ο ινγαξηαζκφο 48 παξαθνινπζεί ηηο δνζνιεςίεο ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο κε ηα ππνθαηαζηήκαηα, φηαλ απηά ηεξνχλ απηνηειή ινγηζηηθά βηβιία. Γηα θάζε 
ππνθαηάζηεκα ηεξείηαη μερσξηζηφο αλαιπηηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ ινγ. 48 ζην ινγηζηηθφ 

ζρέδην ηνπ θεληξηθνχ. Ο ινγ. 48 πνπ είλαη αλνηγκέλνο ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα ρξεψλεηαη, 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηέιλεη εκπνξεχκαηα ή δηάθνξα άιια είδε ζην ππνθαηάζηεκα, κε ηελ 
αμία πνπ έρνπλ ηα εκπνξεχκαηα ή ηα είδε πνπ έζηεηιε θαη πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ 
αληίζηνηρνπ εκπνξεχκαηνο θιπ. κε ηελ ίδηα αμία. ηελ πεξίπησζε πνπ ην θεληξηθφ 
θαηάζηεκα ζηέιλεη ρξήκαηα ζην ππνθαηάζηεκα, ρξεψλεηαη κε ην πνζφ απηφ ν ινγαξηαζκφο 
48 κε ηνλ αληίζηνηρν αλαιπηηθφ(π.ρ 48.02 θαηαβνιέο θαη εηζπξάμεηο ππνθαηαζηήκαηνο Α 
θιπ), πνπ είλαη αλνηγκέλνο ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα, θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 38 ―ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα‖ κε ην ίδην πνζφ. Οη αλαιπηηθνί ινγαξηαζκνί πνπ είλαη αλνηγκέλνη ζην θεληξηθφ 
θαηάζηεκα γηα θάζε ππνθαηάζηεκα, ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ πάληα αληηζεηηθά κε ηνπο 
αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο  πνπ έρνπλ αλνηρζεί ζηα αληίζηνηρα ππνθαηαζηήκαηα. Αλ ν ινγ. 
48 ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο έρεη αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφ  κε ρξεσζηηθφ ππφινηπν, ηφηε ν 
αληίζηνηρνο αλαιπηηθφο πνπ ηεξείηαη ζην ππνθαηάζηεκα είλαη πηζησηηθφο κε ην ίδην πνζφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε αμία ησλ εκπνξεπκάησλ ή γεληθά ησλ 
πιηθψλ πνπ ζηέιλεη ην ππνθαηάζηεκα, θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο δνζνιεςηψλ κεηαμχ 

θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ππνθαηαζηήκαηνο, ν ππνινγηζκφο γίλεηαη πξνζσξηλά κε ηελ 
κέζνδν ηνπ ινγηζηηθνχ ηζνηίκνπ αλ ινγηζηηθά ηζφηηκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηά 
πξνζέγγηζε αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ή ε κνλάδα ή νξηζκέλνη 
ζπληειεζηέο, πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθήο 
αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ(πηζαλή νιηθή αμία ελφο εκπνξεχκαηνο =ινγηζηηθφ ηζφηηκν ρ 
πνζφηεηα).Όηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ε αμία γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή εγγξαθή γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ αγαζψλ απηψλ. 

Ο ινγ/ζκφο 48 δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηέινπο ρξήζεο 
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 ΟΜΑΓΑ 5ε 

 ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

  

50 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

50.00 Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 

 50.00.00 θιπ. 

50.01 Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 

 50.01.00 θιπ. 

50.02 Διιεληθφ Γεκφζην 

 50.02.00 θιπ. 

50.03 Ν.Π.Γ.Γ θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο 

 50.03.00 θιπ. 

50.04 Πξνκεζεπηέο-Δγγπήζεηο εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

50.05 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 

 50.05.00 θιπ. 

50.06 Πξνκεζεπηέο-Παξαθξαηεκέλεο εγγπήζεηο 

50.07 Πξνκεζεπηέο αληίζεηνο ινγ/ζκφο, εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

50.08 Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ ινγ/ζκφο παγίσλ ζηνηρείσλ 

 50.08.00 θιπ. 

50.90 Σξίηνη- ινγ/ζκνί πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ γηα ινγ/ζκφ ηνπο 

50.91 Πσιήζεηο πξντφλησλ παξαγσγψλ (γλ. 123/93) 

50.92 Παξαγσγνί- ινγ/ζκνί πσιήζεσλ πξντφλησλ ηνπο 
33

 

 

                                                   
Ο ινγαξηαζκφο 50 απεηθνλίδεη ηα πνζά πνπ ρξσζηάεη ε επηρείξεζε ζε ηξίηνπο απφ αγνξά 

πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ, δηαθφξσλ πάγησλ ζηνηρείσλ θιπ. 
Δηδηθφηεξα: Ο ινγ/ζκφο 50.04 παξαθνινπζεί ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηελ 

επηρείξεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο ζαλ εγγχεζε γηα ηα είδε ζπζθεπαζίαο κέρξη ηελ επηζηξνθή 
ησλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο, ελψ ν ινγαξηαζκφο 50.06 παξαθνινπζεί ηα πνζά πνπ έρνπλ 
θαηαβιεζεί ζηνπο πξνκεζεπηέο ζαλ εγγχεζε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγ. 

Ο ινγαξηαζκφο 50.05 ρξεψλεηαη κε ηηο πξνθαηαβνιέο πνπ δίλνληαη γηα ζεκαληηθέο 
παξαγγειίεο θαη πηζηψλεηαη κε ρξέσζε ηνπ 50.00 ή 50.01. Αλ δελ εθηειεζηεί ε παξαγγειία 

κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, πηζηψλεηαη ν ινγ. 50.05 κε ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο θαη 
ρξεψλεηαη ν ινγ. 81.00.02. 

Ο ινγ. 50.07 ρξεψλεηαη θαη ζπγρξφλσο πηζηψλεηαη ν ινγ. 50…… κε ηελ αμία ησλ εηδψλ 

ζπζθεπαζίαο, φηαλ επηζηξέθνληαη ζε απηφλ ή φηαλ θαηαζηξέθνληαη ηφηε κε ην πνζφ απηφ 
ρξεψλεηαη ν ινγ. 61.98.01 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 50.07. 

Αλ ε επηρείξεζε θξαηήζεη ηα είδε ζπζθεπαζίαο, ρξεψλεηαη ν ινγ. 28 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 
50.07. Αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ν ινγαξηαζκφο 50.07, ρξεζηκνπνηνχληαη ν ινγ. 50.00, 50.01 

θαη 50.03. 
Οη ζπλ/θέο δηαθνξέο ηνπ ινγ. 50.01 κεηαθέξνληαη ζην ινγ. 81.00.04 ή ζην ινγ.81.01.04 

αλάινγα ή ζην ινγ. 16.15 αλ αθνξνχλ αγνξά ή θαηαζθεπή πάγησλ ζηνηρείσλ(βιέπε θαη ζει. 
24, 46, 91, 249). 

Οη πξνκεζεπηέο ζε μέλν λφκηζκα (ινγ. 50.01) απνηηκνχληαη ζηηο 31.12 κε βάζε ηελ ηηκή 

πψιεζεο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα απηή. 
Με ηελ αμία πψιεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πηζηψλεηαη ν ινγ. 50.90 θαη κε ηελ αμία 

πψιεζεο γηα ινγ/ζκφ ησλ πξναγσγψλ πηζηψλεηαη ν ινγ. 50.91. 
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51 ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΠΛΖΡΧΣΔΑ 

51.00 Γξακκάηηα πιεξσηέα ζε δξρ. 

51.01 Γξακκάηηα πιεξσηέα ζε Ξ.Ν. 

51.02 Γξακκάηηα πιεξσηέα έθδνζεο Ν.Π.Γ.Γ. & Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ 

51.03 Με δνπιεπκ. ηφθνη γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ ζε δξρ. (αληίζεηνο ινγ.) 

51.04 Με δνπιεπκ. ηφθνη γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ ζε Ξ.Ν.(αληίζεηνο ινγ.) 
51.05 Με δνπιεπκ. ηφθνη γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ έθδνζεο Ν.Π.Γ.Γ. & 

Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ (αληίζεηνο ινγ.)  

51.90 Τπνζρεηηθέο επηζηνιέο πιεξσηέεο ζε δξρ. (γλ. 79/91) 

51.91 Τπνζρεηηθέο επηζηνιέο πιεξσηέεο ζε Ξ.Ν. (γλ. 79/91) 

51.92 Με δνπιεπκ. ηφθνη ππνζρεη. επηζηνιψλ ζε δξρ.(αληίζ. ινγ.) 

51.93 Με δνπιεπκ. ηφθνη ππνζρεη. επηζηνιψλ ζε  Ξ.Ν.(αληίζ. ινγ.) 

  

52 ΣΡΑΠΔΕΔ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

52.00 Σξάπεδα Α' 

 52.00.00 θιπ. 

52.01 Σξάπεδα Β' 

 52.01.00. 

52.99 Λνηπέο Σξάπεδεο 

 52.99.00 θιπ. 
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Ο ινγ. 51 πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ ζπλ/θψλ πνπ έρεη απνδεηρζεί ή 

επηρείξεζε απφ ηξίηνπο. Όηαλ απνδερζεί ε επηρείξεζε κηα ζπλ/θή, ελεκεξψλεη ην ζεσξεκέλν 
βηβιίν γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ. 

Αλ ην βηβιίν γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ δελ είλαη ζεσξεκέλν, ηφηε ζηελ απνγξαθή 
γξάθνληαη φια ηα γξακκάηηα ρσξηζηά έλα-έλα. 

Οη ζπλ/θέο δηαθνξέο ηνπ ινγ. 51.01 κεηαθέξνληαη ζην ινγ. 81.00.04 ή ζην ινγ. 81.01.04 
αλάινγα, εθηφο αλ αθνξνχλ πάγηα νπφηε πάλε ζην ινγ. 16.15(βιέπε θαη ζειίδα 24,91,249). 

Οη ινγ. 51.03 51.05 δελ είλαη ππνρξεσηηθνί, αιιά αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ κηα θνξά ηφηε 

είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηα επφκελα έηε. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη ινγηζηηθή 
απεηθφληζε έρεη ηελ εμήο ζεηξά: 

α) Με ηνπο ηφθνπο ησλ γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ ρξνληθή πεξίνδν 
κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο ρξεψλεηαη ν ινγ. 65.06, θαη κε ηνπο ηφθνπο πνπ αλαινγνχλ 
ζηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο ρξεψλνληαη νη ινγ. 51.03-51.05 
αλάινγα. 

β) ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο, κε ην πνζφ ησλ δνπιεκέλσλ ηφθσλ ηεο ρξήζεο απηήο 

ρξεψλεηαη ν ινγ. 65.06 θαη πηζηψλνληαη νη ινγ. 51.03-51.05 αλάινγα. 
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαινχληαη απηέο πνπ ιήγνπλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

κηθξφηεξν ηνπ έηνπο. Όζνλ αθνξά ηνπο επηκέξνπο αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ ηξαπεδψλ, 
ζα πξέπεη νη ρξεσπηζηψζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ λα ζπκθσλνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο 
ρξεσπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ πνπ ζηέιλνπλ νη 
ηξάπεδεο (ζπλήζσο θάζε ηξίκελν). 

Όηαλ πξνθχπηνπλ ζπλ/θέο δηαθνξέο κεηαθέξνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 81.00.04 ή 

81.01.04 αλάινγα, εθηφο αλ αθνξνχλ πάγηα νπφηε πάλε ζην ινγαξηαζκφ 16.15 . 
 



 

 39 

 

 

53 ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 

53.00 Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 

 53.00.00 θιπ. 

53.01 Μεξίζκαηα πιεξσηέα 

 53.01.00 θιπ. 

53.02 Πξνκεξίζκαηα πιεξσηέα 

 53.02.00 θιπ. 

53.03 Οθεηιφκελεο ακνηβέο πξνζσπηθνχ 

53.04 Οκνινγίεο πιεξσηέεο 

53.05 Σνθνκεξίδηα πιεξσηέα 

53.06 Οθεηιφκελεο δφζεηο ζπκκεηνρψλ 

53.07 Οθεηιφκελεο δφζεηο νκνινγηψλ θαη ινηπψλ ρξενγξάθσλ 

53.08 Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 

 53.08.00 θιπ. 

53.09 Γηθαηνχρνη ρξεκαηηθψλ εγγπήζεσλ 

 53.09.00 θιπ. 
53.10 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο 

Δπηρεηξήζεηο ζε δξρ.  

 53.10.00 θιπ. 
53.11 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο 

Δπηρεηξήζεηο ζε Ξ.Ν.  

 53.11.00 θιπ. 
53.12 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ινηπέο ζπκκεηνρηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο ζε δξρ.  

 53.12.00 θιπ. 
53.13 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ινηπέο ζπκκεηνρηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο ζε Ξ.Ν.  

 53.13.00 θιπ. 

53.14 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο εηαίξνπο 

 53.14.00 θιπ. 

53.15 Γηθαηνχρνη νκνινγηνχρνη παξνρψλ επί πιένλ ηφθνπ 

 53.15.00 θιπ. 
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Ο ινγ. 53 παξαθνινπζεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ζε ηξίηνπο πνπ δελ ππάγνληαη 

ζε θακία απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ππνρξεψζεσλ. Δηδηθφηεξα: Ο ινγ/ζκφο 53.00 

πηζηψλεηαη ζην ηέινο ηνπ θάζε κήλα κε ηηο θαζαξέο απνδνρέο θαη ρξεψλεηαη κε πίζησζε 
ηνπ 38.00. 

Αλ δελ θαηαβιεζνχλ νη απνδνρέο  κέρξη ηέινο ηνπ άιινπ κήλα, ηφηε ρξεψλεηαη ν ινγ. 
53.00 κε πίζησζε ηνπ 53.03. 

Ο ινγ. 53.01 πηζηψλεηαη κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 88.99 κε ηα δηαλεκεηέα κεξίζκαηα ηεο 

ρξήζεο θαη κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 53.02 γηα ηα απιήξσηα πξνκεξίζκαηα. 
Δπίζεο ρξεψλεηαη ν ινγ. 53.01 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 33.06 γηα ηα πξνκεξίζκαηα, ηνπ ινγ. 

43.02 γηα ηα κεξίζκαηα πνπ δηαηίζεληαη γηα αχμεζε ηνπ Μ.Κ θαη ηνπ ινγ. 38.00 γηα ην πνζφ 
πνπ εηζπξάηηνπλ νη κέηνρνη. 

Ο ινγ. 53.02 πηζηψλεηαη κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 33.06 γηα ην πξνκέξηζκα πνπ ζα πάξνπλ θαη 
ρξεψλεηαη κε πίζησζε ηνπ ινγ. 38.00. 

Οη ινγ. 53.06 θαη 53.07 πηζηψλνληαη κε ηα πνζά ησλ νθεηιφκελσλ δφζεσλ κε ρξέσζε 
ηνπ ινγ. 18.00. 
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53.16 Μέηνρνη-αμία κεηνρψλ ηνπο πξνο απφδνζε ιφγσ απφζβεζεο ή 

κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ  

53.17 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε ζε δξρ. 

53.18 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε ζε Ξ.Ν. 

53.90 Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)(γλσκ. 1047/88) 

53.92 Τπνρξεψζεηο πξνο κεηφρνπο απφ καηαησζείζα αχμεζε θεθαιαίνπ 

53.98 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε δξρ. 

53.99 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε Ξ.Ν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
Ο ινγ. 53.08 παξαθνινπζεί ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ πνπ νθείιεη ε επηρείξεζε ζε 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε δηάθνξνπο ηξίηνπο. 
Ο ινγ/ζκφο 53.09 παξαθνινπζεί ηα πνζά πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηα 
νπνία θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 50.06. 

Γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο θαη γηα ηηο ζπκκεηνρηθέο επηρεηξήζεηο βιέπε ζην ινγ. 18. 
Απηά πνπ ρξσζηάεη ε επηρείξεζε ζηνπο εηαίξνπο θαηαρσξνχληαη ζην ινγ/ζκφ 53.14. 
Ο ινγ/ζκφο 53.16 πηζηψλεηαη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ θαη κε ηα πνζά πνπ 

δηθαηνχληαη νη κέηνρνη ιφγσ απφζβεζεο ή κείσζεο ηνπ Μ.Κ. 
ην ινγ. 53.17 κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ινγ. 45.10-45.99 ηα πνζά πνπ ιήγνπλ κέζα ζηελ 

λέα ρξήζε. 
ην ινγ. 53.90 πηζηψλεηαη κε ηηο επηηαγέο πιεξσηέεο(κεηαρξνλνινγεκέλεο) κε ρξέσζε 

ηνπ ινγ.50. ηε ζπλέρεηα, φηαλ νη επηηαγέο απηέο ιήμνπλ θαη πιεξσζνχλ, ρξεψλεηαη  ν ινγ. 
53.90 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 38.03 ή ηνπ ινγ. 38.00 αλάινγα(Δγγξ. 1047/10.11.89 Τπ. ΔΘΝ. 
Οηθ.). ηνλ ηζνινγηζκφ θαηαρσξνχληαη νη επηηαγέο πιεξσηέεο ηδηαηηέξσο ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 
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 54  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ-ΣΔΛΖ 

 54.00  Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

 54.01  Δηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο (Ν.2127/93) 

 54.03  Φφξνη-Σέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 

 54.03.00  Φφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ 

         02  Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ 

         04  Φφξνο απνδεκηψζεσλ απνιπνκέλσλ 

         06  Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ απνδεκηψζεσλ απνιπνκέλσλ 

 54.04  Φφξνη-Σέιε ακνηβψλ ηξίησλ 

 54.04.00  Φφξνο ακνηβψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

           01  Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ ακνηβψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

           02  Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ ινηπψλ ακνηβψλ ηξίησλ 

 54.05  Φφξνη-Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 54.06  Φφξνη-Σέιε ηηκνινγίσλ αγνξάο 

 54.07  Φφξνο εηζνδήκαηνο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 

 54.08  Λνγ/ζκφο εθθαζάξηζεο θφξσλ-ηειψλ εηήζηαο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

 54.09  Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 
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Ο ινγ. 54 απεηθνλίδεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζην Γεκφζην θιπ. 

Δηδηθφηεξα: 
Ο ινγ. 54.00 πηζηψλεηαη κε ην Φ.Π.Α. ησλ εθξνψλ(πσιήζεσλ)  θαη ρξεψλεηαη κε ην Φ.Π.Α. ησλ 

εηζξνψλ(αγνξψλ) θαη κε ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζην Γεκφζην. Ο ινγαξηαζκφο απηφο αλαιχεηαη ζε 

ηξηηνβάζκηνπο ινγ/ζκνχο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Σν ηπρφλ ρξεσζηηθφ ππφινηπν 

Φ.Π.Α ηνπ ινγ. 54.00 ζην ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 33.13.90(Δγγξ. 959/87) Ο ινγ. 

54.03 πηζηψλεηαη κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 60 θαη ρξεψλεηαη κε πίζησζε ηνπ ινγ. 38. 

Ο ινγ. 54.04 πηζηψλεηαη κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 61 θαη ρξεψλεηαη κε πίζησζε ηνπ ινγ. 38. 

Ο ινγ. 54.05 πηζηψλεηαη κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 63.03 θαη ρξεψλεηαη κε πίζησζε ηνπ ινγ. 38. 

Ο ινγ. 54.07 πηζηψλεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 88.08 κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ηεο ίδηαο ρξήζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεψλεηαη κε πίζησζε ηνπ ινγ. 54.08. 

Ο ινγ. 54.08 ρξεψλεηαη κε πίζησζε ηνπ ινγ. 33.13.00 γηα ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ 

θαη κε ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα λα εμηζσζνχλ νη ινγ/ζκνί 33.13.01-33.13.07, νη νπνίνη γηα ην ιφγν 

απηφ θαη πηζηψλνληαη. 

Δπίζεο, πηζηψλεηαη ν ινγ. 54.08 κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 54.07 γηα ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο, ηνπ ινγ. 

54.09.05 γηα ην ραξηφζεκν νηθνδνκψλ, ηνπ ινγ. 54.09.06 γηα ηα ηέιε χδξεπζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ 
νηθνδνκέο θαη ηνπ ινγ. 33.13.00 γηα ην πξνθαηαβιεηέν θφξν ηεο επφκελεο ρξήζεο. Σν ππφινηπν πνπ 

απνκέλεη, είλαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεη ε επηρείξεζε ζην Γεκφζην. 

Ο ινγ.54.08  ρξεψλεηαη κε ην πνζφ ηεο θάζε δφζεο πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ζηε Γ.Ο.Τ. Αλ 

είλαη ρξεσζηηθφ, ηφηε επηζηξέθεηαη ζηελ επηρείξεζε. 

Ο ινγ. 54.09.02 πηζηψλεηαη κε ην ραξηφζεκν ακνηβψλ Γ.. θαη ρξεψλεηαη κε ην ίδην πνζφ ινγ. 

63.98.  
Σν ραξηφζεκν απηφ, ειιείςεη ζπκθσλίαο, βαξχλεη ηελ επηρείξεζε θαη αλαγλσξίδεηαη 

θνξνινγηθά(άξζξν 425ΑΚ.). 

ηνπο ινγ. 54.09.03-54.09.04 θαηαρσξνχληαη ηα πνζά ηνπ θφξνπ θαη ραξηνζήκνπ πνπ 

παξαθξαηνχληαη γηα ηνπο ηφθνπο πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ζε ηξίηνπο. 

ηνπο ινγ. 54.09.05-54.09.06 θαηαρσξνχληαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ θαη χδξεπζεο κε ρξέσζε ηνπ 

ινγ. 63.98.00 ―Υαξηφζεκν κηζζσκάησλ‖ θαη 63.98.01 ―Σέιε χδξεπζεο‖ αληίζηνηρα. Όηαλ ε 

επηρείξεζε κηζζψλεη αθίλεηα, κε ην ραξηφζεκν ηνπ ελνηθίνπ πνπ εηζπξάηηεη πηζηψλεη ην ινγ. 54.09.05. 

ηε ζπλέρεηα νη ινγ/ζκνί 54.09.05 θαη 54.09.06 ρξεψλνληαη κε πίζησζε ηνπ ινγ. 54.08.  
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54.09.00  Φφξνο κεξηζκάησλ 

 01  Φφξνο ακνηβψλ Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 02  Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ ακνηβψλ Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 03  Φφξνο ηφθσλ 

 04  Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ ηφθσλ 

 05  Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ εηζνδεκάησλ απφ νηθνδνκέο 

 06  Σέιε χδξεπζεο εηζνδεκάησλ απφ νηθνδνκέο 

 07  Φφξνη-Σέιε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 08  Φφξνη-Σέιε  αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ 

 09  Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ 

 10  Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ δαλείσλ 

 11  Υαξηφζεκν θαη ΟΓΑ θεξδψλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ 

 12  Φφξνο ακνηβψλ εξγνιάβσλ 

 13  Φφξνο ακνηβψλ δηαρεηξηζηψλ εηαίξσλ Δ.Π.Δ. (άξζξν 55 παξ. 1δ Ν. 2238/94) 

 14  Φφξνο πξνκεζεπηψλ (άξζξν 55 παξ. 1ζη Ν. 2238/94) 

 17  Φφξνο αθνξ. Κεξδψλ άξζξν 7 Ν. 2579/98 (γλ. 295/98) 

 54.90  Αγγειηνζήκν ππέξ ΣΠΔΑΘ (γλ. 232/94) 

 54.99  Φφξνη-Σέιε πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 
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Οη ινγ. 54.09.07 θαη 54.09.08 πηζηψλνληαη κε ηνπο θφξνπο πνπ αλαινγνχλ ζηελ αθίλεηε 

πεξηνπζία θαη ρξεψλνληαη νη ινγ. 63.98.02 ―Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο‖, νη ινγαξηαζκνί ηεο 
νκάδαο 1 γηα ηα ηέιε θαη ηνπο θφξνπο ηεο έθδνζεο αδεηψλ αλέγεξζεο νηθνδνκψλ ή ηνπ ινγ. 

63.04.01 γηα ηα ηέιε πεδνδξνκίνπ, ρξήζεο δξφκσλ, ηέιε νηθνδνκψλ αδεηψλ ή ζπληήξεζεο 
εγθαηαζηάζεσλ. 

Ο ινγ. 54.09.09 πηζηψλεηαη κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 63.04.00 γηα ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη 
δεκνηηθνχ θσηηζκνχ. 

Ο ινγ. 54.09.11 πηζηψλεηαη κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 63.98.03 γηα ην ραξηφζεκν θεξδψλ πνπ 
αλαινγνχλ ζηα θέξδε πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ. Σν ραξηφζεκν απηφ πνπ είλαη καδί κε ην ΟΓΑ 
1,20% επί ησλ θεξδψλ βαξχλεη ηελ εηαηξία θαη αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά σο δαπάλε (Τπ. 

Οηθ .. 294/45 Πνι. 24/1988). 
Ο ινγ. 54.99 πηζηψλεηαη κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 82.00 γηα ηνπο ηπρφλ θφξνπο θαη ηα ηέιε 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.  
Οη ηφθνη θαζπζηεξήζεσλ θαη πξνζηίκσλ απφ νθεηιέο ζην Γεκφζην δελ 

αλαγλσξίδνληαη(η. Δ. 3417/75), άζρεηα αλ ε ππνρξέσζε δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο. 

Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κε 

ηνπο ινγαξηαζκνχο 45.22 θαη 45.98-99. 
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55 ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 

55.00 Iδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) 

55.00.00 Λνγαξηαζκφο ηξέρνπζαο θίλεζεο 

01 Λνγαξηαζκφο δφζεσλ θαζπζηεξνχκελσλ θξαηήζεσλ & εηζθνξψλ 

02 Λνγαξηαζκφο ηξέρνπζαο θίλεζεο εηζθνξψλ αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ 

03 Λνγ/ζκφο δσξνζήκνπ εκεξνκηζζίσλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 

55.01 Λνηπά Σακεία θχξηαο αζθάιηζεο 

55.02 Δπηθνπξηθά Σακεία 

55.03 Δξγαηηθή Δζηία 

55.99 Κξαηήζεηο & εηζθνξέο θαζπζηεξνχκελεο πξνεγνχκελ. ρξήζεσλ 
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
Ο ινγ/ζκφο 55 απεηθνλίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηα δηάθνξα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. 
Δηδηθφηεξα: Οη ινγ/ζκνί 55.00-55.03 πηζηψλνληαη κε ηα νθεηιφκελα πνζά πξνο ην ΗΚΑ 

θαη ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε θαη 

ρξεψλεηαη ν ινγ. 60 ―Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ‖. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ εμφθιεζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ, ρξεψλνληαη νη ινγ/ζκνί 55.00-55.03 κε ηα θαηαβιεζέληα πνζά θαη 
πηζηψλεηαη ν ινγ. 38. 

Οη θαζπζηεξεκέλεο ππνρξεψζεηο πξνο ην ΗΚΑ πνπ θαηαβάιινληαη κε δφζεηο 
παξαθνινπζνχληαη ζην ινγ. 55.00.01. 

Αλ απφ έιεγρν ηνπ ΗΚΑ δηαπηζησζεί πσο νθείινληαη θαη άιια πνζά ζην ΗΚΑ απφ ακνηβέο 
ηνπ ίδηνπ έηνπο, ηφηε ρξεψλεηαη κε ηα πνζά απηά ν ινγ. 60 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 55.00. Αλ 

φκσο αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ηφηε κε ηα πνζά απηά ρξεψλεηαη ν ινγ. 82.00 θαη 
πηζηψλεηαη ν ινγ. 55.99. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ινγ. 55.01-55.03. 

Οη ηφθνη ππεξεκεξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαζπζηεξήζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ θαη 
πξνζηίκσλ ζην ΗΚΑ θαη ζηα Δπηθνπξηθά Σακεία δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά, 
αλεμάξηεηα αλ ε κε πιεξσκή ηνπο δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο (η. Δ. 
3417/75) θαη θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 81.00.01. 

Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ κε ηνλ θσδηθφ 45.23.     
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56 ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

56.00 Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 

 56.00.00, 56.00.01 θιπ. (αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. εζφδσλ) 

56.01 Έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα(πιεξσηέα) 

 56.01.00, 56.01.01 θιπ. (αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. εμφδσλ) 

56.02 Αγνξέο ππφ ηαθηνπνίεζε 

 56.02.00, 56.02.01 θιπ. 

56.03 Δθπηψζεηο επί ησλ πσιήζεσλ ρξήζεο ππφ δηαθαλνληζκφ 

56.90 Πσιήζεηο αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ ππφ δηαθαλνληζκφ 
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
Ο ινγ/ζκφο 56 θηλείηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Δηδηθφηεξα: 

Ο ινγ. 56.00 πηζηψλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επφκελε ρξήζε θαη 
ρξεψλνληαη νη αληίζηνηρνη ινγ/ζκνί ησλ εζφδσλ. Μέζα ζηελ επφκελε ρξήζε γίλεηαη αθξηβψο 

ε αληίζεηε εγγξαθή. 
Ο ινγ. 56.01 πηζηψλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ νθεηιφκελσλ εμφδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

παξνχζα ρξήζε θαη δελ έρνπλ θαηαβιεζεί – αιιά νχηε έρεη γίλεη γη΄ απηά παξφκνηα εγγξαθή 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο ρξήζεο πνπ λα έρεη πηζησζεί ν αληίζηνηρνο ινγ/ζκφο 
ππνρξέσζεο, ελψ ζπγρξφλσο γηα ηα έμνδα απηά ρξεψλνληαη νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ηεο 
νκάδαο 6. Όηαλ εμνθιεζνχλ , ζα ρξεσζεί ν ινγ. 56.01 θαη ζα πηζησζεί ν ινγ. 38. 

Ο ινγ. 56.02 πηζηψλεηαη κε ηελ αμία ησλ αγνξψλ ησλ αγαζψλ πνπ θζάλνπλ ζηελ 

επηρείξεζε ρσξίο ην ηηκνιφγην κε ρξέσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ινγ/ζκνχ απνζεκάησλ(ινγ. 20-
28). ηε ζπλέρεηα, φηαλ έξζεη ην ηηκνιφγην κέζα ζηελ επφκελε ρξήζε, ρξεψλεηαη ν ινγ. 
56.02 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 50 ή ηνπ ινγ.38. 

ηελ πίζησζε ηνπ ινγ. 56.03 θαηαρσξνχληαη νη εθπηψζεηο πσιήζεσλ πνπ δηθαηνχληαη νη 
πειάηεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, αιιά δελ είλαη γλσζηφ αθφκε ην αθξηβέο ηνπο χςνο(θαη γη 
απηφ πηζηψλεηαη ν ινγ. 56.03 αληί ηνπ ινγ. 30) κε ρξέσζε ηνπ αλαιπηηθνχ ινγ/ζκνχ ησλ 
εθπηψζεσλ(ινγ. 70, ή 71 θιπ). φηαλ ζηελ επφκελε ρξήζε νξηζηηθνπνηεζνχλ νη εθπηψζεηο, 

ρξεψλεηαη ν ινγ. 56.03 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 30. 
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58 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 

58.00 Πξνυπνινγηζκέλεο-Πξνπιεξσκέλεο ακνηβέο, έμνδα θαη παξνρέο πξνζσπηθνχ (Λ.60.99) 

 58.00.00 θιπ. 

58.01 Πξνυπνινγηζκέλεο-Πξνπιεξσκέλεο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ (Λ.61.99) 

 58.01.00 θιπ. 

58.02 Πξνυπνινγηζκέλεο-Πξνπιεξσκέλεο παξνρέο ηξίησλ (Λ.62.99) 

 58.02.00 θιπ. 

58.03 Πξνυπνινγηζκέλνη-Πξνπιεξσκέλνη θφξνη-ηέιε(Λ.63.99) 

 58.03.00 θιπ. 

58.04 Πξνυπνινγηζκέλα-Πξνπιεξσκέλα δηάθνξα έμνδα (Λ.64/99) 

 58.04.00 θιπ. 

58.05 Πξνυπνινγηζκέλνη-Πξνπιεξσκέλνη ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα(Λ.65/99) 

 58.05.00 θιπ. 

58.06 Πξνυπνινγηζκέλεο απνζβέζεηο εθκεηάιιεπζεο(Λ.66/99) 

 58.06.00 θιπ. 

58.08 Πξνυπνινγηζκέλεο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο(Λ.68/99) 

 58.08.00 θιπ. 

58.09 Πξνυπνινγηζκέλα-Πξνπιεξσκέλα έθηαθηα θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα(Λ.69/99) 

 58.09.00 θιπ. 

58.10 Πξνυπνινγηζκέλα-Πξνπιεξσκέλα έμνδα θαη έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (Λ.82/99) 

 58.10.00 θιπ. 

58.11 Πξνυπνινγηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο (Λ.83/99) 

 58.11.00 θιπ. 

58.12 Πξνυπνινγηζκέλα έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ(Λ.84/99) 

 58.12.00 θιπ. 

58.13 Πξνυπνινγηζκέλεο κε ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο απνζβέζεηο(Λ.85/99) 

 58.13.00 θιπ. 

58.14 Πξνυπνινγηζκέλεο αγνξέο εκπνξεπκάησλ (Λ.20/99) 

 58.14.00 θιπ. 

58.15 Πξνυπνινγηζκέλεο αγνξέο πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ-πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (Λ.24/99) 

 58.15.00 θιπ. 
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Ο ινγ/ζκφο 58 είλαη πξναηξεηηθφο θαη δελ παξνπζηάδεη κεγάιε ρξεζηκφηεηα ζην ζχλνιν 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε, άζρεηα αλ ηεξεί ή φρη 
απνζήθε, επηζπκεί λα πξνζδηνξίδεη βξαρχρξνλα απνηειέζκαηα. 

Ο ινγ. 58, ζην ηέινο ηεο θάζε πεξηφδνπ ινγηζκνχ(π.ρ ζην ηέινο ηνπ θάζε κήλα ή 
ηξηκήλνπ), πηζηψλεηαη κε ηα πξνυπνινγηζκέλα έμνδα θαη κε ηηο πξνυπνινγηζκέλεο 
αγνξέο(π.ρ, αγνξέο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη κε ηηκνιφγην) ή θαη κε ηα πξνπιεξσκέλα έμνδα θαη 

ρξεψλνληαη νη ινγ/ζκνί ησλ νκάδσλ 6,8 θαη 2 αλάινγα. 
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58.16 Πξνυπνινγηζκέλεο αγνξέο αλαισζίκσλ πιηθψλ(Λ.25/99) 

 58.16.00 θιπ. 

58.17 Πξνυπνινγηζκ. αγνξέο αληαιιαθηηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ (Λ.26/99) 

 58.17.00 θιπ. 

58.18 Πξνυπνινγηζκέλεο αγνξέο εηδψλ ζπζθεπαζίαο(Λ.28/99) 

 58.18.00 θιπ. 

58.20 Πξνυπνινγηζκέλεο πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ (Λ.70/99) 

 58.20.00 θιπ. 

58.21 
Πξνυπνινγηζκέλεο πσιήζεηο εηνίκσλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ 
(Λ.71/99) 

 58.21.00 θιπ. 

58.22 
Πξνυπνινγηζκέλεο πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ 
θαη άρξεζηνπ πιηθνχ(Λ.72/99) 

 58.22.00 θιπ. 

58.23 Πξνυπνινγηζκέλεο πσιήζεηο ππεξεζηψλ(Λ.73/99) 

 58.23.00 θιπ. 

58.24 
Πξνυπνινγηζκέλεο-Πξνεηζπξαγκέλεο επηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα 
έζνδα πσιήζεσλ (Λ.74/99) 

 58.24.00 θιπ. 

58.25 Πξνυπνινγηζκέλα-Πξνεηζπξαγκέλα έζνδα παξεπφκελ. αζρνιηψλ(Λ.75/99) 

 58.25.00 θιπ. 

58.26 Πξνυπνινγηζκέλα-Πξνεηζπξαγκέλα έζνδα θεθαιαίσλ (Λ.76/99) 

 58.26.00 θιπ. 

58.28 
Πξνππνινγηζκέλε παξαγσγή ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ & 
πξνυπνινγηζκ. Υξεζηκνπνίεζε πξνβιέςεσλ (Λ.78/99) 

 58.28.00 θιπ. 
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Δπίζεο ρξεψλεηαη κε ηα πξνυπνινγηζκέλα έζνδα(π.ρ κε πξαγκαηνπνηεκέλεο 

επηρνξεγήζεηο ή πξηκνδνηήζεηο) θαζψο θαη κε ηα πξνεηζπξαγκέλα έζνδα θαη πηζηψλνληαη νη 

ινγαξηαζκνί ησλ νκάδσλ 7 θαη 8 αλάινγα(π.ρ, 70.99). 
ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ν ινγ. 58 εμηζψλεηαη, γηαηί ηα έμνδα θαη ηα έζνδα πνπ αλήθνπλ 

ζηελ επφκελε ρξήζε θαη νη αγνξέο πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί κε παξαζηαηηθφ κεηαθέξνληαη 
ζηνπο ινγαξηαζκνχο 36 θαη 56 αληίζηνηρα. 

Έηζη ηα πνζά πνπ πξνυπνινγίδνληαη, είλαη ίζα κε ηα πνζά πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα 
ζηε ρξήζε. Αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο, πξνζαξκφδνληαη ηα πξνυπνινγηζκέλα έζνδα θαη έμνδα 
αλάινγα. 
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59 ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ 

 Ή ΑΛΛΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ   

 Όκηινο ινγαξηαζκψλ πξναηξεηηθήο ρξήζεο) 

590 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ/ζκνχ 50) 

591 ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΠΛΖΡΧΣΔΑ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ/ζκνχ 51) 
592 ΣΡΑΠΔΕΔ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ/ζκνχ 52)  

593 ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ/ζκνχ 53) 
594 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ-ΣΔΛΖ 

(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ/ζκνχ 54)  

595 ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ/ζκνχ 55) 
596 ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ/ζκνχ 56)  

598 ΛΟΓ/ΜΟΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ/ζκνχ 58) 
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
Ο ινγ. 59 ιεηηνπξγεί φπσο ν 19. 
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 ΟΜΑΓΑ 6ε 

 ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΣ' ΔΗΓΟ 

  

60 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

60.00 Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 

60.00.00 Σαθηηθέο απνδνρέο(πεξηιακβάλνληαη θαη πξνζαπμήζεηο 
ιφγσ λπθηεξηλψλ, Κπξηαθψλ θαη εμαηξεηέσλ)  

01 Οηθνγελεηαθά επηδφκαηα 

02 Ακνηβέο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 

03 Γψξα ενξηψλ(Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα) 

04 Απνδνρέο επίζεκσλ αξγηψλ 

05 Απνδνρέο αζζελείαο 

06 Απνδνρέο θαλνληθήο άδεηαο 

07 Δπηδφκαηα θαλνληθήο άδεηαο 

08 Απνδεκηψζεηο κε ρνξεγνχκελσλ αδεηψλ 

09 Πνζνζηά  γηα πσιήζεηο θαη αγνξέο 

10 Έθηαθηεο ακνηβέο(πξηκ, βξαβεία, επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο 
γηα παξνρέο ζε είδνο θιπ.)  

11 Ακνηβέο εθηφο έδξαο (φηαλ δελ θαιχπηνπλ ηα έμνδα εθηφο έδξαο) 
12 Ακνηβέο καζεηεπνκέλσλ (ηαθηηθέο, έθηαθηεο, αξγηψλ, αζζέλεηαο, 

άδεηαο, θιπ.)  
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Ο ινγαξηαζκφο 60 πεξηιακβάλεη ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, πνπ 

ππνινγίδνληαη ζπλήζσο ζην ηέινο ηνπ θάζε κήλα κε κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο. Ο λογ/σμός 
60 ρξεψλεηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο, ελψ ζπγρξφλσο πηζηψλνληαη :α) ν ινγ/ζκφο 
33 κε ηα πνζά πνπ ελδερνκέλσο είραλ πξνθαηαβιεζεί ζην πξνζσπηθφ έλαληη ηεο ακνηβήο ηνπ 

κήλα πνπ γίλεηαη ε εγγξαθή, β) ν ινγ/ζκφο 54 κε ηα πνζά πνπ παξαθξαηνχληαη γηα θφξν  
κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη ραξηφζεκν, γ) ν ινγ/ζκφο 55 κε ηα πνζά πνπ παξαθξαηνχληαη γηα 
ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη δ) ν ινγ/ζκφο 53.00 κε ηα θαζαξά πνζά πνπ ζα πάξεη ην 
πξνζσπηθφ. ηε ζπλέρεηα, φηαλ θαηαβιεζνχλ ηα πνζά ζην πξνζσπηθφ ρξεψλεηαη ν ινγ. 
53.00, ελψ πηζηψλεηαη ν ινγ/ζκφο 38. ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ν ινγ/ζκφο 60 πηζηψλεηαη κε 
ην ππφινηπφ ηνπ γηα λα εμηζσζεί θαη ρξεψλεηαη ν ινγ. 80.00 ―Λνγ/ζκφο Γεληθήο 
Δθκεηάιιεπζεο ― κε ην ίδην πνζφ θιπ. 

Αλ ε επηρείξεζε δελ ζέιεη λα παξαθνινπζήζεη ρσξηζηά ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα θαη 
ηηο ακνηβέο καζεηεπνκέλσλ  κπνξεί ηα πνζά απηά λα ηα παξαθνινπζεί  ζηνπο ινγ. 60.00.00 
θαη 60.01.00. 

Οη δσξεέο πνπ γίλνληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο, αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε 
θαη απμάλνπλ ηηο απνδνρέο ηνπο (ινγ. 60.00). Σα επηδφκαηα ζε είδνο θαη ζε ρξήκα 
πξνζαπμάλνπλ ηηο απνδνρέο(ινγ. 60.00 θαη 60.01). 

ην ινγ. 60.00 θαηαρσξνχληαη θαη νη κηζζνί πνπ θαηαβάιινληαη ζηα κέιε ηνπ Γ.. ιφγσ 

ηεο πξνζθνξάο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Οη κηζζνί απηνί αλαγλσξίδνληαη απφ ην λφκν, αλ 
(εθηφο ησλ άιισλ πξνυπνζέζεσλ) ε ζχκβαζε εξγαζίαο έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ηνπο(Αξ. Πάγ. 32/75). Αλ φκσο έλαο 
ππάιιεινο ηεο Α.Δ. γίλεη ζηε ζπλέρεηα θαη κέινο ηνπ Γ.., ε ακνηβή ηνπ, σο ππαιιήινπ, 
αλαγλσξίδεηαη θαη ρσξίο λα εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε(Τπ. Οηθ. Δ. 1057/78). 

Οη ακνηβέο θαη ηα πνζά ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ θαη νη εθηφο κηζζψλ ακνηβέο θαη 
πνζνζηά ησλ δηεπζπληψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ησλ Α.Δ, ζεσξνχληαη εηζνδήκαηα Γ΄ πεγήο 
(θηλεηψλ αμηψλ, άξζξν 54 Ν.Γ. 2238/94), νη ηαθηηθέο φκσο θαη πάγηεο απνδνρέο ησλ 
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60.01 Ακνηβέο εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ 

60.01.00 Σαθηηθέο απνδνρέο(πεξηιακβάλνληαη θαη πξνζαπμήζεηο 
ιφγσ λπθηεξηλψλ, Κπξηαθψλ θαη εμαηξεηέσλ)  

01 Οηθνγελεηαθά επηδφκαηα 

02 Ακνηβέο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 

03 Γψξα ενξηψλ(Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα) 

04 Απνδνρέο επίζεκσλ αξγηψλ 

05 Απνδνρέο αζζελείαο 

06 Απνδνρέο θαλνληθήο άδεηαο 

07 Δπηδφκαηα θαλνληθήο άδεηαο 

08 Απνδεκηψζεηο κε ρνξεγνχκελσλ αδεηψλ 

09 Πνζνζηά  γηα πσιήζεηο θαη αγνξέο 

10 

Έθηαθηεο ακνηβέο(πξηκ, βξαβεία, επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο 
γηα παξνρέο ζε είδνο θιπ.) 

11 Ακνηβέο εθηφο έδξαο (φηαλ δελ θαιχπηνπλ ηα έμνδα εθηφο έδξαο) 

12 Ακνηβέο καζεηεπνκέλσλ (ηαθηηθέο, έθηαθηεο, αξγηψλ, αζζέλεηαο, άδεηαο, θιπ.) 

 

 

 

                                                                                                                                                  
δηεπζπληψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ζεσξνχληαη αλαγλσξίζηκεο δαπάλεο θαη θαηαρσξνχληαη ζην 
ινγ. 60.00. 

Οη κηζζνί πνπ θαηαβάιινληαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Α.Δ. πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλα νπνηνδήπνηε, εθηφο ηνπ ΗΚΑ, αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ή ηακείν, ζεσξνχληαη σο εηζφδεκα 
Γ  ́ θαηεγνξίαο(εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ)(άξζξν 28 παξ. 3 Ν. 2238/94). Απφ ηνπο κηζζνχο απηνχο 

γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 35% ή 40% πνπ εθαξκφδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη 

κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ. Ο θφξνο 

παξαθξαηείηαη απφ ηελ Α.Δ. θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζψλ θαη απνδίδεηαη κεηά ηελ ιήμε θάζε 

δηκήλνπ θαη κέζα ζε 15 εκέξεο(καδί κε ην Φ.Μ.Τ. ησλ άιισλ κηζζσηψλ ηεο επηρείξεζεο). Με ηελ 

παξαθξάηεζε ηνπ παξαπάλσ θφξνπ εμαληιείηαη  ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηνπο 

κηζζνχο πνπ ιακβάλνπλ. Οη ακνηβέο απηέο θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 61.0. Αλ φκσο, ηα κέιε ηνπ Γ.. 

είλαη αζθαιηζκέλα ζην ΗΚΑ ηφηε ν πην πάλσ κηζζνί ζεσξνχληαη πάληνηε σο εηζφδεκα απφ κηζζσηέο 

ππεξεζίεο θαη θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 60(Τπ. Οηθ. 1047053/89) Σα κεξίζκαηα θαη νη ακνηβέο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηα κέξε ζπλεηαηξηζκψλ δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε, νχηε θαη ηα πνζά πνπ 

θαηαβάιινληαη  ζην Γηνηθεηηθφ θαη Δπνπηηθφ πκβνχιην ησλ ζπλεηαηξηζκψλ(άξζξν 28 παξ. 3γ Ν. 

2238/94, Ν. 602). Σα πνζά απηά ζεσξνχληαη εηζνδήκαηα Γ  ́θαηεγνξίαο (εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ). Οη 

κηζζνί πνπ θαηαβάιινληαη ζηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ιφγσ ηεο 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηνπο ζεσξνχληαη δαπάλε(ινγ. 60.00) κφλν αλ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ην 

θαηαζηαηηθφ(Τπ . Οηθ. Ν. 2548/49). 

ε αηνκηθή επηρείξεζε δελ αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε  ν κηζζφο ηνπ ίδηνπ ηνπ επηρεηξεκαηία γη 

απηφ θαη θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 33.07, ελψ ηεο ζπδχγνπ ηνπ ε ακνηβή αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε θαη 
θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 60.00(Δγγξ. ΗΚΑ 23/31.1.89). 

Οη κηζζνί πνπ θαηαβάιινληαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ επηρεηξεκαηία ή ησλ εηαίξσλ ή ζε 

ζπγγεληθά πξφζσπα, αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε, αλ πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθή εξγαζία θαη δελ 

ππάγνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνπ πξνζθέξνπλ ζην ζπγγελή ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά 

ζε άιιε θχξηα αζθάιηζε(Τπ. Οηθ. Π. 6196/78, 958/58, Δγθ. ΗΚΑ 23/89, ινγ. 60.00 ή 60.01). 

ην ινγ. 60.02 παξαθνινπζνχληαη ηα δηάθνξα είδε πνπ πξννξίδνληαη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο, φπσο 

π.ρ ηα είδε έλδπζεο, θάξκαθα θιπ, εθηφο αλ ηα είδε απηά ζέιεη ν ινγηζηήο λα ηα παξαθνινπζεί ζην 

ινγ. 25 ―αλαιψζηκα πιηθά‖. Γηα ην πνζφ πνπ ηπρφλ ζπκκεηέρεη ην πξνζσπηθφ ζηα είδε απηά 

πηζηψλεηαη ν ινγ. 75.01 ―Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζην πξνζσπηθφ‖          

Σα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ζπζζίηηα, θαηαζθελψζεηο θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε, εθφζνλ γίλνληαη γηα βειηίσζε ησλ φξσλ δσήο ησλ κηζζσηψλ ηεο 

επηρείξεζεο(Τπ .Οηθ. εγθ. 129/55) θαη θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 60.02. Οη δαπάλεο γηα ζπληήξεζε 

πνδνζθαηξηθήο νκάδαο, ηα δψξα θαη ηα επηδφκαηα γηα γάκνπο ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 

νη παηδηθέο θαηαζθελψζεηο αλαγλσξίδνληαη (Δι. πλ. 332/55, 316/55) θαη θαηαρσξνχληαη ζηε 

ρξέσζε ηνπ ινγ. 60.02 
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60.02 Παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

60.02.00 Δίδε έλδπζεο 

01 Έμνδα ζηέγαζεο(π.ρ. θαηνηθηψλ) 

02 Δπηρνξεγήζεηο θαη ινηπά έμνδα θπιηθείνπ-εζηηαηνξίνπ 

03 Έμνδα ςπραγσγίαο πξνζσπηθνχ(π.ρ. θαηαζθελψζεσλ, 
εθδξνκψλ, ρνξνεζπεξίδσλ ή ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ)  

04 Έμνδα επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ(π.ρ. δίδαθηξα, έμνδα 
εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ ή έμνδα κεηεθπαηδεχζεσλ)  

05 Έμνδα  ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο πξνζσπηθνχ(π.ρ. λνζήιηα, 
θάξκαθα, έμνδα εγρεηξήζεσλ, έμνδα θεδεηψλ)  

06 Αζθάιηζηξα πξνζσπηθνχ (π.ρ. νκαδηθήο ή αηνκηθήο αζθάιηζεο) 

07 Αμία επηρνξεγνχκελσλ απνζεκάησλ (Γλσκ. 1123/89) 

99 Λνηπέο παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

60.03 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη επηβαξχλζεηο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 

60.03.00 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ 

01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ινηπψλ ηακείσλ θχξηαο αζθάιηζεο 

02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

04 Υαξηφζεκν κηζζνδνζίαο 

60.04 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη επηβαξχλζεηο εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ 

60.04.00 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ 

01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ινηπψλ ηακείσλ θχξηαο αζθάιηζεο 

02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

03 Γσξφζεκν νηθνδφκσλ (γλσκ. 252/95) 

04 Υαξηφζεκν κηζζνδνζίαο 
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Σα έμνδα πνπ θάλεη ε επηρείξεζε γηα εθπαίδεπζε ή γηα κεηεθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, 

αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε(ινγ. 60.02), αλ ππάξρνπλ επίζεκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία(η. Δ. 

1463/66)θαη εθφζνλ ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ ζηελ επηρείξεζε θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Οη παξνρέο φκσο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηεο γηα ηα παηδηά ηνπο πνπ 

ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ δελ αλαγλσξίδεηαη σο εθπεζηέα δαπάλε αλ δελ θαηαβιεζεί ε αζθαιηζηηθή 

εηζθνξά πνπ αλαινγεί ζην ΗΚΑ (η. Δ. 2443/88). 

Ζ δαπάλε γηα εθπαίδεπζε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο, αιιά αλαιακβάλεη 

λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ επηρείξεζε κεηά απφ ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ αλαγλσξίδεηαη 

(η. Δ. 671/68, 672/68) θαη θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 60.02. 
Σα εθάπαμ βνεζήκαηα θαη ε ηαηξηθή πεξίζαιςε πνπ θαηαβάιινληαη γηα αζζελείο πνπ ήηαλ 

παιηά κηζζσηνί ζηελ επηρείξεζε, αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε (Φνξ. Δθ. 1299/70) θαη θαηαρσξνχληαη 

ζην ινγ. 60.02. 

Σα κεληαία βνεζήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε νηθνγέλεηεο κηζζσηψλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο 

πνπ ζθνηψζεθαλ, νη παηδηθέο θαηαζθελψζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο θαζψο θαη ηα έμνδα θεδείαο ησλ 

ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο πνπ πέζαλαλ θιπ. αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε (η. Δ. 1855/55, 79/56) θαη 

θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 60.02. 

Σα πξντφληα πνπ ρνξεγνχληαη ζην πξνζσπηθφ θαηαρσξνχληαη κε ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο ζηε 

ρξέσζε ηνπ ινγ. 60.02.07 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 78.10(Έγγξ. 1129/10.4.89 Τπ. ΔΘΝ. Οηθ). 

Αλ ππάιιεινο είρε πάξεη δάλεην θαη απνρψξεζε ρσξίο λα ην πιεξψζεη, ηφηε ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ 

παξαθξαηήζεθαλ ηα δηάθνξα επηδφκαηα(επίδνκα αδείαο, δψξα ενξηψλ θιπ.), γηα ζπκςεθηζκφ ηνπ 

δαλείνπ, ε δηαθνξά πνπ απνκέλεη αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε θαη θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 60.02, αιιηψο 

δελ αλαγλσξίδεηαη(Τπ .Οηθ. Α. 7958/61) θαη θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 81.01.99. 

Οη παξνρέο πνπ ρνξεγνχληαη νηθεηνζειψο απφ ηνλ εξγνδφηε επ  ́επθαηξία έθηαθηνπ γεγνλφηνο ή 

πξνο επηβξάβεπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ, δελ απνηεινχλ κηζζφ θαη δελ ππφθεηληαη ζε 
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60.05 Απνδεκηψζεηο απφιπζεο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

60.05.00 Απνδεκηψζεηο απφιπζεο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 

        01 Απνδεκηψζεηο απφιπζεο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ 

60.99 Πξνυπνινγηζκέλεο-Πξνπιεξσκέλεο ακνηβέο, έμνδα θαη παξνρέο πξνζσπηθνχ (Λ/58.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (ινγ. 60.02.099), εθηφο αλ ππάξρεη θαηαζηξαηήγεζε ηνπ λφκνπ ή θαλνληθή 

επαλάιεςε ηεο ρνξήγεζεο(η. Δ. 1303/89). 

Σα πξφζηηκα θαη νη πξνζαπμήζεηο απφ ακνηβέο, αλ αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ ρξήζε, 
θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ. 81.00 (εθηφο απφ ηα πξφζηηκα ηνπ ΗΚΑ θαη 
Δπηθνπξηθψλ Σακείσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 60 ) θαη, αλ αθνξνχλ 
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ. 82.00, κε πίζησζε ηνπ ινγ. 54 ή ηνπ ινγ. 55 

(βιέπε ινγ. 54 θαη 55). 
Ο ινγ. 60.05 ρξεψλεηαη κε ηα πνζά ησλ απνδεκηψζεσλ, άζρεηα αλ είρε πξνεγεζεί 

πξφβιεςε(ινγ. 44.00)  
Ζ απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο κηζζσηνχο πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ επηρείξεζε, 

αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε, θαη θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 60.05 (η. Δ. 1262/55, 6337/55). 
Ζ πξφζζεηε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε απηνχο πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ 

επηρείξεζε, αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε, αλ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ θαιχηεξε απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο (η. Δ. 147/56, ινγ. 60.05). 
Σν αξγφηεξν κέρξη ηέινπο ηεο ρξήζεο, φζα εξγαηηθά βαξχλνπλ ηελ θαηαζθεπή πάγησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ, κεηαθέξνληαη ζηα πάγηα, φζα βαξχλνπλ ηα παξαρζέληα πξντφληα 
κεηαθέξνληαη ζην θφζηνο παξαρζέλησλ θαη ηα ππφινηπα κε θχιιν κεξηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη 
έμνδα δηνίθεζεο, έμνδα δηάζεζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θιπ. 

Αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλεο νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ, γηα ηηο νπνίεο δελ παξαθξαηήζεθε  
θαη δελ απνδφζεθε ζην Γεκφζην Φ.Μ.Τ. Σν πνζφ πνπ πιήξσζε ε επηρείξεζε γηα ην θφξν 
ησλ εξγαδνκέλσλ, δελ αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε(Ν.Γ. 444/64). Αλ φκσο ε επηρείξεζε 

πιήξσζε ην θφξν απηφ ζην Γεκφζην ρσξίο λα ηνλ παξαθξαηήζεη, ηφηε αθ΄ ελφο κελ δελ 
αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε γηα ηελ επηρείξεζε, αθ΄ εηέξνπ ζεσξείηαη σο εηζφδεκα γηα ηνλ 
εξγαδφκελν ην πνζφ εθείλν απφ ην νπνίν αλ αθαηξεζεί ν θφξνο πνπ αλαινγεί πξνθχπηεη ην 
ρσξίο θφξν θαζαξφ εηζφδεκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ εξγαδφκελν. 

Αλ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ θαηαβιήζεθαλ ζην ΗΚΑ, ηφηε νη αληίζηνηρεο ακνηβέο 
πξνζσπηθνχ(ηαθηηθέο απνδνρέο, ππεξσξίεο θιπ) δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε, εθηφο αλ 
βεβαηψζεθαλ θαη θαηαβάιινληαη κε δφζεηο (Δθ. Αζ. 2870/74, Ν. 38/75). 

Δπίζεο, αλ γίλεη θνξνινγηθφο έιεγρνο ζηελ επηρείξεζε θαη απνδεηρζεί, φηη θάπνηνο 
ζπκπεξηιακβάλεηαη εηθνληθά ζηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, ηφηε ε ακνηβή απηή δελ 
αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε(η. Δ. 672/680). 

Ζ πξνκήζεηα (πνζνζηά επί ησλ πσιήζεσλ) ησλ πιαζηέ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξία κε 

ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 60.00.09 εθφζνλ νη πιαζηέ 
ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξία κε ζχκβαζε κίζζσζεο εξγαζίαο. Αλ νη πιαζηέ δελ ζπλδένληαη 
κε ηελ εηαηξία κε ζχκβαζε κίζζσζεο εξγαζίαο νη πξνκήζεηεο ηνπο θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 

61.02 (Δγγξ. 969/87Τπ. Δζλ. Οηθ.).  
 



 

 52 

 

 

 

 

61 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΧΝ 

61.00 

Ακνηβέο θαη έμνδα ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ππνθείκελεο ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

61.00.00 Ακνηβέο θαη έμνδα δηθεγφξσλ 

01 Ακνηβέο θαη έμνδα ζπκβνιαηνγξάθσλ (φηαλ ππφθεηληαη 
ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο)  

02 Ακνηβέο θαη έμνδα ηερληθψλ 

03 Ακνηβέο θαη έμνδα νξγαλσηψλ- κειεηεηψλ-εξεπλεηψλ 

04 Ακνηβέο θαη έμνδα ειεγθηψλ 

05 Ακνηβέο θαη έμνδα ηαηξψλ 

06 Ακνηβέο θαη έμνδα ινγηζηψλ 

99 Ακνηβέο θαη έμνδα ινηπψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

61.01 Ακνηβέο θαη έμνδα κε ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ππνθείκελεο ζε 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο  

61.01.00 Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

01 Ακνηβέο θαη έμνδα δηαθφξσλ ηξίησλ 

02 Ακνηβέο ζε εηαηξίεο κειεηψλ Σερληθψλ Έξγσλ εμσηεξηθνχ (γλ. 252/95) 

61.02 Λνηπέο πξνκήζεηεο ηξίησλ 

61.02.00 Πξνκήζεηεο γηα αγνξέο 

01 Πξνκήζεηεο  γηα πσιήζεηο 

02 Πξνκήζεηεο είζπξαμεο ηηκνινγίσλ θαη θνξησηψλ εγγξάθσλ 

03 Μεζηηείεο 

61.03 Δπεμεξγαζίεο απφ ηξίηνπο 

61.03.00 Δπεμεξγαζίεο(FACON) 

01 Ακνηβέο κεραλνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο (SERVICE) 

61.90 Ακνηβέο ηξίησλ κε ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

(γλ. 252/95)  

61.90.00 Ακνηβέο ζε εηαηξίεο κειεηψλ ηερληθψλ έξγσλ (γλ.252/2244/95) 

01 Ακνηβέο γηα έξεπλα αγνξάο 

03 Ακνηβέο γξαθείσλ επηινγήο πξνζσπηθνχ 

61.91 

Πλεπκαηηθά θαη θαιιηηερληθά δηθαηψκαηα ηξίησλ επί πσιήζεσλ 

(γλ.95/95) 
45

 

                                                   
Ο ινγ. 61 ρξεψλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Γηα ην πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 38 
―ρξεκαηηθά δηαζέζηκα‖, ελψ γηα ην πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ νθείιεηαη, πηζηψλεηαη ν ινγ. 53.08 
―πηζησηέο δηάθνξνη‖, θαη γηα ην πνζφ πνπ παξαθξαηείηαη ζαλ θφξνο πηζηψλεηαη ν ινγ. 54 
―Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε‖ θιπ. Δηδηθφηεξα: Ο ινγ/ζκφο 61.98.01 ρξεψλεηαη κε ηελ 

αμία ησλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο πνπ δελ επηζηξάθεθαλ ζηνπο πξνκεζεπηέο (π.ρ, θαηαζηξάθεθαλ 
θιπ), ελψ πηζηψλεηαη ν ινγ/ζκφο 50.07 κε ηελ ίδηα αμία θιπ. 

Οη πξνθαηαβνιέο γηα ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ παξαγσγήο θιπ. θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 
18 θαη φρη ζην ινγ. 61.98. 

ην ηέινο ηεο ρξήζεο ν ινγ/ζκφο 61 πηζηψλεηαη κε ην ππφινηπφ ηνπ γηα λα εμηζσζεί, ελψ 
ζπγρξφλσο ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο 80.00 κε ην ίδην πνζφ θιπ. 

Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο εθδίδνπλ ζεσξεκέλεο απνδείμεηο γηα ην ζχλνιν ηεο 
ακνηβήο ηνπο.  
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61.92 Δηζθνξέο ππέξ ηξίησλ γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 

61.92.00 Δηζθνξέο Σακείσλ Ννκηθψλ έκκηζζσλ δηθεγφξσλ (άξζξν 37 Ν.2145/93) 

01 Δηζθνξέο ΣΑΗ έκκηζζσλ ηαηξψλ 

61.93 Ακνηβέο ππεξγνιάβσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηερληθψλ έξγσλ (γλ. 252/95) 

61.94 Δηζθνξέο ππέξ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ γηα θαηαζθεπαδφκελα 

Σερληθά Έξγα (γλ. 252/95)  

61.94.00 Δηζθνξέο ΗΚΑ πξνζσπηθνχ ππεξγνιάβσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ Σερληθψλ Έξγσλ 

01 Γσξφζεκα νηθνδφκσλ ππεξγνιάβσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ Σερληθψλ Έξγσλ 

05 Κξαηήζεηο-Δηζθνξέο  ππέξ  ΣΜΔΓΔ 

06 Κξαηήζεηο-Δηζθνξέο  ππέξ ΣΠΔΓΔ 

07 Κξαηήζεηο-Δηζθνξέο  ππέξ ΜΣΠΤ 

61.98 Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ 

61.98.00 Υξήζεηο δηθαησκάησλ 

01 Απνδεκηψζεηο γηα θζνξά εηδψλ ζπζθεπαζίαο πξνκεζεπηψλ 

03 Έμνδα μελνδνρείσλ γηα εμππεξέηεζε πειαηψλ καο (γλ. 219/94) 

61.99 Πξνυπνινγηζκέλεο-Πξνπιεξσκέλεο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ (Λ/58.01) 
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
 

Απφ ην πνζφ απηφ αθαηξείηαη ε παξαθξάηεζε ηνπ 20% θαη ηνπ θαηαβάιιεηαη ην 
ππφινηπν, ρσξίο λα ππάξρεη σο πξνυπφζεζε αλαγλψξηζεο ηεο δαπάλεο απηήο ε ππνβνιή ηεο 
δήισζεο απφδνζεο ηνπ 20%, αξθεί ε ακνηβή απηή λα αθνξά ππφζεζε ηεο επηρείξεζεο θαη 
φρη ηνπ επηρεηξεκαηία (ΤΠ. Οηθ. 24988/59, Π.Γ.. 129/89 άξζξν 49). 
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62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ 

62.00 Ζιεθηξηθφ ξεχκα παξαγσγήο 

62.01 Φσηαέξην παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

62.02 Ύδξεπζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

62.03 Σειεπηθνηλσλίεο 

62.03.00 Σειεθσληθά-Σειεγξαθηθά 

01 ΣΔΛΔΥ(Tειέηππν) 

02 Σαρπδξνκηθά 

03 Γηάθνξα έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ 

10 Αγνξέο ηειεθαξηψλ πξνο δηάζεζε 

62.04 Δλνίθηα 

62.04.00 Δλνίθηα εδαθηθψλ εθηάζεσλ 

01 Δλνίθηα θηηξίσλ-ηερληθψλ έξγσλ 

02 

Δλνίθηα κεραλεκάησλ-ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ-ινηπνχ 

κεραλνινγηθνχ κεραληζκνχ 

03 Δλνίθηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

04 Δλνίθηα επίπισλ 

05 Δλνίθηα κεραλνγξαθηθψλ κέζσλ 

06 Δλνίθηα ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

07 Δλνίθηα θσηναληηγξαθηθψλ κέζσλ 

08 Δλνίθηα θσηεηλψλ επηγξαθψλ 

10 Δλνίθηα ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο Ν. 1652/86 

20 Δλνίθηα κίζζσζεο leasing κεραλεκάησλ 

25 Δλνίθηα κίζζσζεο leasing κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

62.05 Αζθάιηζηξα 

62.05.00 Αζθάιηζηξα ππξφο 

01 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

02 Αζθάιηζηξα κεηαθνξψλ 

03 Αζθάιηζηξα πηζηψζεσλ 

04 Αζθάιηζηξα θινπήο 

05 Αζθάιηζηξα απψιεηαο εηζνδήκαηνο (ηεο εηαηξίαο) 

06 Αζθάιηζηξα αζηηθήο επζχλεο 

07  Λνηπά αζθάιηζηξα 
47

 

                                                   
Όηαλ ν επηηεδεπκαηίαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθδίδεη ζεσξεκέλε απφδεημε, ηφηε ε 

επηρείξεζε εθδίδεη αζεψξεηε απφδεημε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Κ.Β. θαη ηνπ θάλεη παξαθξάηεζε 
23,60%. 

 
Ο ινγ/ζκφο 62 ρξεψλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ελψ πηζηψλεηαη ν ινγ/ζκφο 38 γηα ην πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ 
θαηαβάιιεηαη, ελψ γηα ην πνζφ πνπ νθείιεηαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 50. ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ν 
ινγ 62 πηζηψλεηαη κε ην ππφινηπν ηνπ γηα λα εμηζσζεί θαη  ρξεψλεηαη ν ινγ. 80.00 κε ην 
ίδην πνζφ. 
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62.07 Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 

62.07.00 Δδαθηθψλ εθηάζεσλ 

01 Κηηξίσλ-Δγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ-Σερληθψλ έξγσλ 

02 Μεραλεκάησλ-Σερληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ-Λνηπνχ 

Μεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

03 Μεηαθνξηθψλ κέζσλ 

04 Δπίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

05 Δκπνξεπκάησλ 

06 Δηνίκσλ πξντφλησλ 

07 Λνηπψλ πιηθψλ αγαζψλ 

08 Μεηαθνξηθψλ κέζσλ Η.Υ. επηβαηηθψλ κέρξη 2.000 θ.ε. 

09 Μεηαθνξηθψλ κέζσλ Η.Υ. επηβαηηθψλ πάλσ απφ 2.000 θ.ε. 

62.91 Έμνδα κεηαθνξηθνχ έξγνπ (γλ. 129/1875/93) 

62.98 Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ 

62.98.00 Φσηηζκφο (πιελ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξαγσγήο) 

01 Φσηαέξην (πιελ θσηαεξίνπ παξαγσγήο) 

02 Ύδξεπζε (πιελ χδξεπζεο παξαγσγήο) 

03 Έμνδα μελνδνρείσλ γηα εμππεξέηεζε πειαηψλ καο 

62.99 Πξνυπνινγηζκέλεο-Πξνπιεξσκέλεο παξνρέο ηξίησλ (Λ.58.02) 
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Σα έμνδα ζηέγαζεο θαη ηα θάζε κνξθήο αζθάιηζηξα ηνπ πξνζσπηθνχ 

παξαθνινπζνχληαη ζην ινγ. 56.02, ελψ ηα αζθάιηζηξα κεηαθνξάο ησλ εηζαγνκέλσλ αγαζψλ 
ζην ινγ. 32 ή ζην ινγ. 20-28 ή ζην ινγ. 12 θιπ. αλάινγα. 

Σν ηεθκαξηφ ελνίθην απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε βηνκεραλνζηαζίσλ δελ αλαγλσξίδνληαη σο 
δαπάλε, γηαηί δελ ζεσξείηαη εηζφδεκα απφ νηθνδνκέο. (Τπ .Οηθ. Δγθ. 129/55). 

Σα αζθάιηζηξα πνπ πιεξψλεη ε επηρείξεζε γηα θάιπςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ 
(ππξθαγηέο θιπ.),θαζψο θαη νκαδηθή αζθάιηζε ηεο δσήο ησλ εξγαηνυπαιιήισλ ηεο 

αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε (Ν.Γ. 400/70, ινγ. 62.05, 60.02). 
Ζ επηζθεπή γίλεηαη κε ζθνπφ λα δηνξζσζεί κηα βιάβε ή κηα αιινίσζε πνπ έπαζε έλα 

κεράλεκα απφ ηε ρξήζε ή απφ ην ρξφλν ρσξίο λα αληηθαηαζηαζεί απηφ, ελψ ε ζπληήξεζε 
γίλεηαη κε ζθνπφ λα πξνιεθζεί ε βιάβε ή ε αιινίσζε θαη αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλεο 
ρξήζεο(ινγ. 62.07). 

Οη βειηηψζεηο πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ή ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, απμάλνπλ ηελ αμία ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ππφθεηληαη ζε 

θχξηεο απνζβέζεηο (η. Δ. 3775/72). Γελ αλαγλσξίδνληαη νη δαπάλεο επηζθεπψλ θαη 
ζπληεξήζεσλ κεραλεκάησλ βηνκεραλίαο πνπ βξίζθεηαη ζε αξγία (Φνξ. Δθεη. Πεηξ. 455/70). 

Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο ησλ αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε, αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά θαηά ην ρξφλν ηεο 
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. Σα πνζά φκσο ησλ δαπαλψλ βειηηψζεσλ θαη πξνζζεθψλ ζε 
κηζζνχκελα αθίλεηα εθπίπηνληαη ηζφπνζα απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ ρξήζεσλ πνπ 
δηαξθεί ε κίζζσζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη πέξα ησλ 5 εηψλ (άξζξν 10 παξ. 12 Ν. 

2065/92). 
Απφ ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ πνπ θάλεη ε επηρείξεζε (αηνκηθή, Ο.Δ., 

Δ.Δ., Δ.Π.Δ.) ζε αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηεί (εθηφο απφ ηα βηνκεραλνζηάζηα θαη ηηο 
απνζήθεο ηνπο) θαη απφ ηα αζθάιηζηξα πνπ πιεξψλεη γηα ηηο ίδηεο νηθνδνκέο πνπ 
ηδηνρξεζηκνπνηεί, αθαηξείηαη ην 15% (25%-10%, γηα ηηο θαηνηθίεο) ή ην 5% (10%-5%, γηα ηα 
θαηαζηήκαηα, γξαθεία, απνζήθεο θιπ.) απφ ην ηεθκαξηφ ελνίθην θαη ην ππφινηπν 
αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά σο έμνδν, ελψ ζηε ινγηζηηθή εγγξαθή πνπ γίλεηαη γηα ην 
ηεθκαξηφ απηφ ελνίθην ρξεψλεηαη ν ινγ. 62 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 53.14 κε ηξηηνβάζκην 
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63 ΦΟΡΟΗ-ΣΔΛΖ 

63.00 Φφξνο εηζνδήκαηνο κε ζπκςεθηδφκελνο 

63.00.00 Φφξνο εηζνδήκαηνο κε ζπκςεθηδφκελνο εζσηεξηθνχ 

       01 Φφξνο εηζνδήκαηνο κε ζπκςεθηδφκελνο εμσηεξηθνχ 

63.01 Δηζθνξά ΟΓΑ 

63.01.00 Δηζθνξά ΟΓΑ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

63.02 Σέιε ζπλαιιαγκαηηθψλ, δαλείσλ θαη ινηπψλ πξάμεσλ 

63.02.00 Υαξηφζεκα ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη απνδείμεσλ 

       01 Υαξηφζεκα ινηπψλ πξάμεσλ 

63.03 Φφξνη-Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

63.03.00 Απηνθηλήησλ επηβαηηθψλ 

01 Απηνθηλήησλ θνξηεγψλ 

02 ηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ 

03 Πισηψλ κέζσλ 

04 Δλαέξησλ κέζσλ 

63.04 Γεκνηηθνί θφξνη-ηέιε 

63.04.00 Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ 

01 Φφξνη & ηέιε αλεγεηξφκελσλ αθηλήησλ 

03 Σέιε αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24 Ν. 2130/93) 

99 Λνηπνί δεκνηηθνί θφξνη 

63.05 Φφξνη-Σέιε πξνβιέπνληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο 

63.06 Λνηπνί θφξνη-Σέιε εμσηεξηθνχ 

63.90 Σέιε ππέξ ηξίησλ επί θαηαζθεπαδφκελσλ Σερληθψλ Έξγσλ 

(γλ.252/2244/95)  
49

 

                                                                                                                                                  
ινγαξηαζκφ ηνλ εηαίξν πνπ αλήθεη ην θηίξην κε νιφθιεξν ην  πνζφ  ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηεθκαξηνχ ελνηθίνπ (η. Δ. 2187/60, ινγ. 62.07).   
 

Ο ινγ. 63 ρξεψλεηαη κε ηνπο θφξνπο θαη ηα ηέιε πνπ επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε θαη δελ 

απεηθνλίδνληαη ζε άιινπο ινγ/ζκνχο. 

Πξνζνρή: Σν ραξηφζεκν κηζζνδνζίαο θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 60. 
Σν ραξηφζεκν πνπ θαηαβάιιεη ε εηαηξία (Ο.Δ., Δ.Π.Δ., Δ.Δ.) γηα ηα θέξδε ηεο ζεσξείηαη 

θπζηνινγηθή δαπάλε (ινγ. 63.98.03). 

Αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλεο, κέζα ζηε ρξήζε πνπ θαηαβάιινληαη, φινη νη θφξνη, ηα ηέιε θαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε (άξζξν 31 παξ. 1εΝ. 2238/94). 

Όηαλ θαηαβάιιεηαη ή φηαλ θαη κφλν βεβαηψλεηαη ζε κηα ρξήζε έλαο θφξνο (π.ρ, Φ.Μ.Α. θιπ.), 

αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε ηεο ρξήζεο απηήο, άζρεηα αλ αθνξά πξνγελέζηεξα έηε, νπφηε θαηαρσξείηαη 

ζην ινγ. 82.00 (η. Δ. 2970/74). Ο θφξνο 20% ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ δελ ζεσξείηαη δαπάλε, 

αιιά παξαθξάηεζε θφξνπ (ινγ. 54.04.00, Π.Γ. 129/89 άξζξν 49, άξζξν 58 Ν. 2238/94). 

Καηά ηελ εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ θπθινθνξνχληνο ή παγίνπ ζηνηρείνπ, νη δηάθνξνη θφξνη θαη 

νη δαζκνί πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηνλ εθηεισληζκφ ηνπο βαξχλνπλ ην αληίζηνηρν ζηνηρείν (άξζξν 31 

Ν. 2238/94). 

Οη θφξνη ππέξ ηξίησλ (δεκνηηθνί θφξνη, δεκνηηθά ηέιε θιπ.) βαξχλνπλ θαη αλαγλσξίδνληαη 

θνξνινγηθά (Ν. 2238/94, ινγ. 63.04). Οη πξνζαπμήζεηο θαη ηα πξφζηηκα φκσο πνπ επηβάιινληαη γηα 

ηελ εθπξφζεζκε πιεξσκή ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε (η. Δ. 1262/54, ινγ. 

82.00). 
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63.98 Γηάθνξνη θφξνη-ηέιε 

63.98.00 Υαξηφζεκν κηζζσκάησλ 

01 Σέιε χδξεπζεο 

02 Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

03 Υαξηφζεκν θεξδψλ 

04 Υαξηφζεκν εζφδσλ απφ ηφθνπο 

05 Υαξηφζεκν ηηκνινγίσλ (αγνξάο & πψιεζεο) 

06 Υαξηφζεκν ακνηβψλ ηξίησλ 

07 Κξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ απφ πσιήζεηο πξνο ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

08 Φ.Π.Α. Η.Υ.Δ. Απηνθηλήησλ κέρξη 2.000 θ.ε.(γλ. 243/2162/95) 

09 Φ.Π.Α. Η.Υ.Δ. Απηνθηλήησλ πάλσ απφ 2.000 θ.ε.(γλ. 243/95) 

10 Φ.Π.Α. κε εθπηπηφκελνο ινηπψλ πεξηπηψζεσλ (γλ. 243/95) 

99 Λνηπνί θφξνη-Σέιε  

63.99 Πξνυπνινγηζκέλνη-Πξνπιεξσκέλνη θφξνη-Σέιε(Λ/58.03) 
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Όηαλ ε επηρείξεζε πνπιάεη έλα αθίλεην, ν θφξνο κεηαβίβαζεο αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά σο 

δαπάλε κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη ππνρξεσκέλε ε επηρείξεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ, εθηφο αλ 

έγηλε εηδηθή ζπκθσλία (Π.Γ. 129/89, ινγ. 63.98). ην ηέινο ηεο ρξήζεο ν θφξνο απηφο ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο κεηαθέξεηαη απφ ην ινγ. 63.98 ―Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη‖.  
 

Όηαλ ε επηρείξεζε αγνξάδεη έλα νηθφπεδν, ηφηε ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα θφξνπο, 
ζπκβνιαηνγξαθηθά, γηα δηθεγνξηθά, κεζηηηθά θαη ινηπά έμνδα αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά 
(άξζξν 31 Ν. 2238/94) θαη θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 16.   
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64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 

64.00 Έμνδα κεηαθνξψλ 

64.00.00 

Έμνδα θίλεζεο(θαχζηκα- ιηπαληηθά-δηφδηα) κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ ηδηνθηεζίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο) 

01 Έμνδα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ κε κεηαθνξηθά κέζα ηξίησλ 

02 Έμνδα κεηαθνξάο πιηθψλ-αγαζψλ αγνξψλ κε κεηαθνξηθά 

κέζα ηξίησλ  

03 Έμνδα κεηαθνξάο πιηθψλ-αγαζψλ πσιήζεσλ κε κεηαθνξηθά 

κέζα ηξίησλ  

04 Έμνδα δηαθηλήζεσλ (εζσηεξηθψλ) πιηθψλ-αγαζψλ 

κε κεηαθνξηθά κέζα ηξίησλ  

64.01 Έμνδα ηαμηδηψλ 

64.01.00 Έμνδα ηαμηδηψλ εζσηεξηθνχ 

01 Έμνδα ηαμηδηψλ εμσηεξηθνχ 

64.02 Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 

64.02.00 Γηαθεκίζεηο απφ ηνλ ηχπν 

01 Γηαθεκίζεηο απφ ην ξαδηφθσλν-ηειεφξαζε 

02 Γηαθεκίζεηο απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

03 Γηαθεκίζεηο απφ ηα ινηπά κέζα ελεκέξσζεο 

04 Έμνδα ιεηηνπξγίαο θσηεηλψλ επηγξαθψλ 

05 Έμνδα ζπλεδξίσλ-δεμηψζεσλ θαη άιισλ παξεκθεξψλ 

εθδειψζεσλ  

06 Έμνδα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο 

07 Έμνδα πξνβνιήο δηα ινηπψλ κεζφδσλ (Υξεκαηνδφηεζε 
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, αγαζψλ RALLEY, θιπ.)  

08 Έμνδα ιφγσ εγγπήζεηο πσιήζεσλ (ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο) 

09 Έμνδα απνζηνιήο δεηγκάησλ 

10 Αμία ρνξεγνχκελσλ δεηγκάησλ (γλσκ. 1129/89) 

99 Γηάθνξα έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 
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ην ινγ/ζκφ 64 θαηαρσξνχληαη φια ηα νξγαληθά έμνδα πνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία ινγ/ζκψλ δαπαλψλ. 
Ζ εγγξαθή θαηαρψξεζεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Καλέλα έμνδν δελ αλαγλσξίδεηαη αλ δελ έρεη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. 
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη ηα ηηκνιφγηα, νη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη 

θνξησηηθέο, ηα ηηκνιφγηα πνπ ζηέιλνπλ νη πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ θιπ. 

ην ινγ. 64.00.00 ρξεψλνληαη, ηα έμνδα θίλεζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηεο ίδηαο ηεο 
επηρείξεζεο. Σα έμνδα απηά αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα απηνθίλεηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο (Δι .πλ. 143/60). 

ην ινγ. 64.00.01 ρξεψλνληαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο κε 
κεηαθνξηθά κέζα πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο. Αλ ε κεηαθνξά γίλεη κε ελνηθηαζκέλα 

κεηαθνξηθά κέζα, ηφηε ηα ελνίθηα πνπ θαηαβάιινληαη θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 62.04.03. 

Σα έμνδα θίλεζεο ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο 
αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε κε βάζε ηα ρηιηφκεηξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γη απηήλ (Σ. Δ. 
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64.03 Έμνδα εθζέζεσλ-επηδείμεσλ 

64.03.00 Έμνδα εθζέζεσλ εζσηεξηθνχ 

01 Έμνδα εθζέζεσλ εμσηεξηθνχ 

02 Έμνδα επηδείμεσλ 

64.04 Δηδηθά έμνδα πξνψζεζεο εμαγσγψλ 

64.04.00 Δηδηθά έμνδα εμαγσγψλ "ρσξίο δηθαηνινγεηηθά" 

64.05 πλδξνκέο-Δηζθνξέο 

64.05.00 πλδξνκέο ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο 

01 πλδξνκέο-Δηζθνξέο ζε επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 

02 Γηθαηψκαηα Υξεκαηηζηεξίνπ δηαπξαγκάηεπζεο ηίηισλ 

64.06 Γσξεέο-Δπηρνξεγήζεηο 

64.06.00 Γσξεέο γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο 

01 Δπηρνξεγήζεηο γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο 

02 Αμία δσξεψλ απνζεκάησλ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο (γλ. 44/1129/89) 

98 Λνηπέο δσξεέο 

99 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο 

64.07 Έληππα θαη γξαθηθή χιε 

64.07.00 Έληππα 

01 Τιηθά πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ 

02 Έμνδα πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ 

03 Γξαθηθή χιε θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 

04 Αγνξέο βηβιίσλ ππνθείκελεο ζην Φ.Π.Α 

64.08 Τιηθά άκεζεο θαηαλάισζεο 

                                                                                                                                                  
2829/73). ηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη απιή απφδεημε πνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 
2,4%. 

Σα έμνδα απηνθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε απφ ηελ 
επηρείξεζε, θαηά ην πνζνζηφ πνπ εμππεξέηεζαλ ηελ επηρείξεζε (Φνξ. Δθ. Πεηξ. 1164/69). 

ην ινγ. 64.00.02 θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ πνπ αγνξάδνληαη θαη 

δελ έρνπλ   θαηαρσξεζεί ζην αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ ηεο αγνξάο ηνπ αγαζνχ, ζην 
ινγ.64.00.03 θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ πνπ πσινχληαη θαη ζην ινγ. 64.00.04 

ηα έμνδα εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ, φηαλ ε κεηαθνξά απηή γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα πνπ 

αλήθνπλ ζε ηξίηνπο. 

ην ινγ. 64.01 θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα θίλεζεο, δηαηξνθήο ή δηαλπθηέξεπζεο, φρη φκσο θαη νη 

ακνηβέο εθηφο έδξαο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 60.00.11 ή 60.01.11 αλάινγα. 
Σα έμνδα ηαμηδηψλ πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηεπζπληνχ ηεο επηρείξεζεο δελ 

αλαγλσξίδνληαη (Δι . πλ. 308/54). Σν ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη ζην εμσηεξηθφ 

είλαη αξθεηφ γηα ηελ δηθαηνιφγεζε ηεο δαπάλεο απηή γηα ην ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ (η. Δ. 2245-9/91). 

ην ινγ 64.01 θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα ηαμηδηψλ πνπ γίλνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

φρη ηνπ επηρεηξεκαηία (Δι .πλ. 308/54), αθφκε θαη κε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά, αλ ε ιήςε ηνπ γίλεη πνιχ 

δπζρεξήο θαη ην πνζφ δελ είλαη ππεξβνιηθφ (Δι. πλ. 55/57). 

ην ινγ. 64.02.04 θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ησλ θσηεηλψλ επηγξαθψλ 

ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ φκσο ελνηθηάδεη ε επηρείξεζε θσηεηλέο επηγξαθέο, ηα ελνίθηα απηά πάλε ζην 

ινγ. 62.04.08. 

Σα έμνδα θηινμελίαο, δεμίσζεο θαη γεληθά πεξηπνίεζεο αληηπξνζψπσλ μέλσλ νίθσλ 

αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε, αλ απνβιέπνπλ ζην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα αλ πνιιέο 

θνξέο δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία( Γεπη. Φνξ. Γηθ. Αζ. 2404/65, η, Δ, 1508/68, 

ινγ. 64.02.06). Σα δψξα θαη ηα γεχκαηα πξνο ηνπο πειάηεο αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε ινγ. 64.02 (η. 

Δ. 3110/73). 

Χο δηθαηνινγεηηθά γηα ηα έμνδα θηινμελίαο ζεσξείηαη ην ηηκνιφγην ή ε απφδεημε ηνπ εζηηαηνξίνπ 

θιπ. 
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64.08.00 Καχζηκα θαη ινηπά πιηθά ζέξκαλζεο 

01 Τιηθά θαζαξηφηεηαο 

02 Τιηθά θαξκαθείνπ 

99 Λνηπά πιηθά άκεζεο θαηαλάισζεο 

 

 

 

64.09 

 

 

 

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

64.09.00 Έμνδα δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκψλ θαη πξνζθιήζεσλ 

01 Έμνδα δεκνζίεπζεο αγγειηψλ θαη αλαθνηλψζεσλ 

99 Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ 

64.10 Έμνδα ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

64.10.00 Πξνκήζεηεο & ινηπά έμνδα αγνξάο ζπκκεηνρ. & ρξενγξάθσλ 

01 Πξνκήζεηεο & ινηπά έμνδα πψιεζεο ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ 

99 Λνηπά έμνδα ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

64.11 Γηαθνξέο απνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

64.12 Γηαθνξέο (δεκίεο) απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

64.12.00 Γηαθνξέο απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ 

01 Γηαθνξέο απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ ζε ινηπέο πιελ Α.Δ. επηρείξεζεο 

02 Γηαθνξέο απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ 
52

 

 

                                                   
Ζ δσξεάλ δηάζεζε πξντφλησλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο, αλ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ, αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά (ΦΟΡ. Πεηξ. 550/65, ινγ. 64.020), θαζψο θαη ηα δείγκαηα 

θαξκάθσλ ζηνπο γηαηξνχο (Τπ. Οηθ. Α. 18711/54 ινγ. 64.020). Οη δηαθεκίζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξαγσγή ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά θαηά ην έηνο ηεο έθδνζεο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ(η. Δ. 214/55, άξζξν 31 παξ. 1ηδ Ν. 2238/94, ινγ. 64.02). 

Σα δείγκαηα πνπ ζηέιλνληαη δσξεάλ ζηνπο πειάηεο θαηαρσξνχληαη κε ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο 

ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ. 64.02.10 θαη κε πίζησζε ηνπ ινγ. 78.10.01 (Δγγξ. 1129/10.4.89 Τπ. Δζλ. Οηθ.). 

Δπίζεο γηα ηα δψξα κηθξήο αμίαο ρξεψλεηαη ν ινγ. 64.06.02, κε πίζησζε ηνπ ινγ. 78.10 .02, ελψ γηα 

ηα δψξα ζεκαληηθήο αμίαο ρξεψλεηαη ν ινγ. 81.00.05 κε πίζησζε ηνπ ινγ.78.10.03 Σα αθαζάξηζηα 

έζνδα(δειαδή ην ηίκεκα ηεο πψιεζεο CIF, Σ. Δ. 2958/89) πνπ πξνέξρνληαη απφ εμαγσγέο θαη ηα 

έζνδα απφ ππεξεζίεο θαη εξγαζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη ηα έζνδα απφ εκεδαπέο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην πνζνζηφ 2% φηαλ είλαη κέρξη 750 εθαη. δξρ., 

κέρξη ην πνζνζηφ 1%, φηαλ είλαη απφ 750εθαη.-3 δηο. δξρ, θαη κε ην πνζνζηφ 0,5 % φηαλ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα είλαη πάλσ απφ 3 δηο. δξρ, (άξζξν 31παξ. 2. Ν. 2238/94 

Σα παξαπάλσ πνζά ηεο έθπησζεο αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά θαη 

θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ. 64.04 (ή γηα θάζε εμαγσγή ρσξηζηά ή κηα θνξά ηέινπο ηνπ έηνπο) 

κε πίζησζε ηνπ ηακείνπ ή ηνπ αηνκηθνχ ινγ/ζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηία. 
ε πεξίπησζε Α.Δ., ζα πξέπεη ην πνζνζηφ ηεο δαπάλεο γηα έθπησζε λα κελ θαηαβάιιεηαη ζε 

ππαιιήινπο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο ή ζε άιια φξγαλα κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμαγσγηθψλ 

δαπαλψλ (π,ρ, ζηνπο δηεπζπληέο ή ζηα κέιε ηνπ Γ..), γηαηί ηφηε ηα δηαλεκφκελα πνζά απνηεινχλ 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα Γ  ́θαηεγνξίαο γηα εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη θαηαβιεζεί (η. Δ. 3103/89). 

Γηα ηηο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη α  ́χιεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

θαη ηηο εμάγνπλ κε κνξθή έηνηκσλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ, αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε πνζνζηφ 3% 

ζην πνζφ ηεο ακνηβήο γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γη απηνχο πνπ θάλνπλ εμαγσγή 

πξντφλησλ κε αληαιιαγή άιισλ αγαζψλ απφ ην εμσηεξηθφ. Σν πνζνζηφ 3% ηεο έθπησζεο 

ππνινγίδεηαη πάλσ ζηελ πξνκήζεηα πνπ δηθαηνχηαη ε επηρείξεζε. (άξζξν 31 παξ. 4Ν. 2238/94). 

ηα αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έθπησζεο ηνπ 2% (ή ην 1% θιπ.), δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηάθνξα πξηκ θαη νη εληζρχζεηο απφ ην θξάηνο. (Τπ . Οηθ. Δγθ. 13/75). 

Όηαλ θάπνηνο εμαγσγέαο πξνβαίλεη ζηελ εμαγσγή πξντφλησλ θάπνηαο επηρείξεζεο, ηφηε ηελ 

έθπησζε ηνπ 2&, (ή1% θιπ.) πάλσ ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηε δηθαηνχηαη απηφο ( ν εμαγσγέαο) θαη φρη 

ε επηρείξεζε.(Τπ .Οηθ .Ν. 6127/76). 
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64.98 Γηάθνξα έμνδα  

6.98.00 Κνηλφρξεζηεο δαπάλεο 

01 Έμνδα ιεηηνπξγίαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο (π.ρ. έμνδα Γ.., πκβνπιίσλ, Δπηηξνπψλ θιπ.) 

02 Γηθαζηηθά θαη έμνδα εμψδηθσλ ελεξγεηψλ 

03 Έμνδα ζπκβνιαηνγξάθσλ 

04 Έμνδα ινηπψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

05 Έμνδα δηαθφξσλ ηξίησλ 

64.99 Πξνυπνινγηζκέλα-Πξνπιεξσκέλα δηάθνξα έμνδα (Λ/56.04) 
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Αλ πξνθχςεη δεκία ιφγσ ηεο έθπησζεο απηήο (ηνπ 2% ή ηνπ 1& θιπ), ηφηε απηή δελ 

ζπκςεθίδεηαη κε  ηα θέξδε άιισλ θιάδσλ ηεο επηρείξεζεο ή απφ ηα θέξδε άιισλ πεγψλ, 
αιιά κπνξεί φκσο λα κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα θέξδε ησλ θιάδσλ απηψλ ζηηο 5 
επφκελεο ζπλερείο ρξήζεηο (εθφζνλ ηεξνχληαη επαξθή θαη αθξηβή βηβιία γ΄ θαηεγνξίαο).  

ην ινγ. 64.05 θαηαρσξνχληαη νη ζπλδξνκέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε επαγγεικαηηθά 

ζσκαηεία, Δ.Β.Δ., ελψζεηο θιπ. θαη θαιχπηνληαη κε ηηο απνδείμεηο είζπξαμεο πνπ εθδίδνπλ 
ηα ζσκαηεία απηά.(η. Δ. 2519/72 Φνξ. Αζ. 2906/68). 

Οη δσξεέο (ινγ. 64.06) αλαγλσξίδνληαη κφλν κε επίζεκα απφδεημε ηνπ Γεκνζίνπ ή ηεο 
θνηλφηεηαο θιπ., φηη θαηαβιήζεθε ν θφξνο 20% φηαλ ε δσξεά είλαη πάλσ απφ 100.000 δξρ, 
θαη εθφζνλ θπζηθά θαηαρσξνχληαη ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ (η. Δ. 64/97). Οη δσξεέο 

αθηλήησλ δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε. Αλ ν επηρεηξεκαηίαο ή ν ζπλέηαηξνο θάλεη δσξεά, 
απηή δελ αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε ζηελ επηρείξεζε (Τπ .Οηθ. Δγθ. 129/55). Γελ 
αλαγλσξίδνληαη ηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη ζε ηδηψηεο  κε ηελ κνξθή δψξσλ βνεζεκάησλ 
θιπ.(Δι. πλ .147/530, ή κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο (η. Δ. 
214/55) ή γηα ζπλδξνκέο θιπ. αλαμηνπαζνχληα πξφζσπα  πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε 

ηνπ θέξδνπο (Δι. πλ. 146/53). 
Σα κηθξνέμνδα θνηλσληθψλ παξαζηάζεσλ (κηθξνβνεζήκαηα θαη κηθξνδσξεέο) 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ην πνζφ πνπ είλαη εχθνιν γηα ην θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη 
πνπ έρνπλ γξαθηεί  αλαιπηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζθνπνχ πνπ επηδηψθνπλ, ν νπνίνο θαη  
ζα πξέπεη λα εθπιεξψλεηαη (η. Δ. 485/75, 3694/7 Τπ. Οηθ. Δγθ. 19/78). 

Οη δεκίεο απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε  (Τπ .Οηθ. . 8314/79) 
θαη απηφ θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 64.12.02. Οη δεκίεο απφ έθδνζε νκνινγηψλ  θάησ απφ ην 

άξηην, αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε (ινγ. 64.12.02, Ν. 2238/94). 
ην ινγ. 64.98 θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ γηα ηα νπνία δελ 

γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, ελψ νη ακνηβέο, γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, 
θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 61. Δπίζεο ζην ινγ. 64.98 θαηαρσξνχληαη ηα κηθξνέμνδα. 

Σα δηάθνξα κηθξνέμνδα, φπσο είλαη ηα εηζηηήξηα ιεσθνξείσλ, νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο 
κε ηαμίδηα, ηα εηζηηήξηα ρνξψλ, νη θαθέδεο θαη ηα ινηπά έμνδα θπιηθείσλ, ε αγνξά 
εθεκεξίδσλ θιπ. ζεσξνχληαη γεληθά έμνδα θαη θαηαρσξνχληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο επηκέξνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ ινγ. 64.  
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65 ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ 

65.00 Σφθνη θαη έμνδα νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

65.00.00 Σφθνη θαη έμνδα δαλείσλ ζε δξρ, κε κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο 

01 Σφθνη & έμνδα δαλείσλ ζε δξρ, κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο 

02 Σφθνη & έμνδα δαλείσλ κε ξήηξα Ξ.Ν. κε κεηαηξ. ζε κεηνρέο 

03 Σφθνη & έμνδα δαλείσλ κε ξήηξα Ξ.Ν. κεηαηξές. ζε κεηνρέο 

04 Σφθνη & έμνδα δαλείσλ ζε Ξ.Ν. κε κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο 

05 Σφθνη & έμνδα δαλείσλ ζε Ξ.Ν. κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο 

65.01 Σφθνη θαη έμνδα ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

65.01.00 Σφθνη θαη έμνδα Σξαπεδηθψλ καθξνπξ .ππνρξεψζεσλ ζε δξρ,  

01 Σφθνη θαη έμνδα Σξαπεδηθψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

ζε δξρ, κε ξήηξα Ξ.Ν.  

02 Σφθνη θαη έμνδα Σξαπεδηθψλ καθξνπξ. ππνρξεψζεσλ ζε Ξ.Ν.  

03 Σφθνη θαη έμνδα καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο Σακηεπηήξηα 

04 Σφθνη θαη έμνδα καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

πξνο ζπγγελείο(ζπλδεδεκέλεο) επηρεηξήζεηο ζε δξρ.  

05 Σφθνη θαη έμνδα καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζε Ξ.Ν.  

06 Σφθνη θαη έμνδα καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

πξνο εηαίξνπο θαη δηνηθνχληεο  

07 Σφθνη θαη έμνδα καθξνπξφζ. γξακκαηίσλ  πιεξσηέσλ ζε δξρ. 

08 Σφθνη & έμνδα καθξνπξφζ. γξακκαηίσλ  πιεξσηέσλ ζε Ξ.Ν. 

09 Σφθνη θαη έμνδα καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  

πξνο ην Γεκφζηνλ απφ θφξνπο  

10 Σφθνη θαη έμνδα καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  πξνο αζθαιηζηηθά ηακεία 

98 Σφθνη θαη έμνδα ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζε δξρ. 

99 Σφθνη θαη έμνδα ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζε Ξ.Ν. 

65.02 Πξνεμνθιεηηθνί ηφθνη θαη έμνδα Σξαπεδψλ 

65.03 Σφθνη θαη έμνδα ρξεκαηνδνηήζεσλ Σξαπεδψλ εγγπεκέλσλ κε αμηφγξαθα 

65.04 Σφθνη θαη έμνδα βξαρππξφζεζκσλ Σξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ γηα εμαγσγέο 

65.05 Σφθνη & έμνδα ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ Σξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

65.06 Σφθνη θαη έμνδα ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

65.07 Υαξηφζεκα ζπκβάζεσλ δαλείσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ (θαη εηδηθφο θφξνο) 

65.08 Έμνδα αζθαιεηψλ (π.ρ. εκπξαγκάησλ) δαλείσλ & ρξεκαηνδνη. 

65.09 Παξνρέο ζε νκνινγηνχρνπο επί πιένλ ηφθνπ 

65.10 Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

65.90 Σφθνη θαη έμνδα είζπξαμεο απαηηήζεσλ κε ζχκβαζε Factoring 

(γλ. 216/2176/94)  

65.98 Λνηπά ζπλαθή κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο έμνδα 
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65.98.00 Δηζπξαθηηθά γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

65.98.01 Λνηπέο πξνκήζεηεο θαη έμνδα ηξαπεδψλ 

99 Γηάθνξα έμνδα Σξαπεδψλ 

65.99 Πξνυπνινγηζκέλνη-Πξνπιεξσκέλνη ηφθνη &ζπλαθή έμνδα (Λ/58.05) 
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
Οη ηφθνη, νη πξνκήζεηεο θαη φια ηα άιια έμνδα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ηφθνπο 

θαηαρσξνχληαη ζηελ ρξέσζε ηνπ ινγ. 65. Οη πξνκήζεηεο πνπ δελ ζπλππνινγίδνληαη κε ηνπο 
ηφθνπο αιιά κεκνλσκέλα θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 65.98.01, ελψ νη πξνκεζεπηέο ησλ 
ηξαπεδψλ πνπ ζπλππνινγίδνληαη κε ηνπο ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγ. 65.00-65.06. 

Οη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη, αλ ηα δάλεηα ηα πήξε θαη ηα ρξεζηκνπνίεζε ε ίδηα ε επηρείξεζε 
(Τπ .Οηθ. Δγθ. 129/55). 

πλεπψο, νη ηφθνη ησλ δαλείσλ πνπ πήξε ε επηρείξεζε θαη ηα ρνξήγεζε ζε ηξίηνπο, φρη 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο, ή ηα δάλεηζε άηνθα ζηνλ επηρεηξεκαηία ή ζηνπο ζπλεηαίξνπο  ή ηα 
δηέζεζε ζε άιιε εηαηξία πνπ ζπκκεηέρεη πξνο επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξίαο απηήο, δελ 
αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά (Δι. πλ. 14/57, Φνξ. Πεηξ. 752/72, η. Δ. 2157/76). 

Αλαγλσξίδνληαη κφλν νη δνπιεκέλνη ηφθνη ηεο ρξήζεο, άζρεηα αλ πιεξψζεθαλ ή 
νθείινληαη αθφκε. Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο απφ δάλεηα ή πηζηψζεηο αλαγλσξίδνληαη 
θνξνινγηθά σο δαπάλε, φρη φκσο θαη νη ηφθνη ππεξεκεξηψλ απφ νθεηιέηεο ζην ΗΚΑ ή ζην 
Γεκφζην (η. Δ. 3417/75). 

Οη ηφθνη απφ αιιειφρξεν αλνηρηφ ινγαξηαζκφ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά (η. Δ. 

464/76, ινγ. 65.06), θαζψο θαη νη ηφθνη πνπ πήξε ε επηρείξεζε γηα λα αγνξάζεη πάγηα 
ζηνηρεία (Φνξ. Δθ. Αζ. 840/73, ινγ. 65.01). 

Οη ηφθνη ησλ δαλείσλ πνπ πήξε ε επηρείξεζε γηα ίδξπζε ή επέθηαζε εξγνζηαζίσλ ηεο  θαη 
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζεσξνχληαη έμνδα ίδξπζεο 
θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο θαη απνζβέλνληαη ή ζην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο ζε 5 έηε 
ηζφπνζα (ινγ. 16.18, Πξ.Γ.1123/80, η. Δ. 262/81). 

Όηαλ γίλεη αγνξά πάγηνπ ζηνηρείνπ θαη ζηελ αμία ηνπ πξνζηεζνχλ θαη νη ηφθνη ιφγσ 

αγνξάο ηνπ κε πίζησζε, ηφηε νη ηφθνη απηνί ελζσκαηψλνληαη ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ. 
Αλ δελ γίλεη εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο ηφθνπο, δελ αλαγλσξίδνληαη 

(η. Δ. 1374/77). 
Γελ αλαγλσξίδνληαη νη  ηφθνη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Τπ. Οηθ. Δγθ. 129/55), νχηε θαη νη 

ηφθνη κεηαμχ Κεληξηθνχ θαη Τπνθαηαζηήκαηνο (Δι. πλ. 298/38). 
Οη πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα εμφθιεζε ηηκνινγίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, φηαλ δελ 

ζπζρεηίδνληαη κε ρξεκαηνδφηεζε, θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγ. 61.02.02 θαη φρη ζην 

ινγ. 65.   
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66 ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ ΣΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ  

66.00 Απνζβέζεηο εδαθηθψλ εθηάζεσλ  

66.00.01 Απνζβέζεηο Οξπρείσλ 

02 Απνζβέζεηο Μεηαιιείσλ 

03 Απνζβέζεηο Λαηνκείσλ 

05 Απνζβέζεηο Φπηεηψλ 

06 Απνζβέζεηο Γαζψλ 

11 Απνζβέζεηο Οξπρείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

12 Απνζβέζεηο Μεηαιιείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

13 Απνζβέζεηο Λαηνκείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

15 Απνζβέζεηο Φπηεηψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

16 Απνζβέζεηο Γαζψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

66.01 Απνζβέζεηο θηηξίσλ-εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ-ηερληθψλ έξγσλ 

66.01.00 Απνζβέζεηο θηηξίσλ-εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ 

01 Απνζβέζεηο ηερληθψλ έξγσλ εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ 

02 Απνζβέζεηο ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ 

03 Απνζβέζεηο δηακφξθσζεο γεπέδσλ 

07 Απνζβέζεηο θηηξίσλ-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

08 Απνζβέζεηο ηερληθψλ έξγσλ εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

09 Απνζβέζεηο ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

10 Απνζβέζεηο δηακφξθσζεο γεπέδσλ ηξίησλ 

14 Απνζβέζεηο θηηξίσλ-εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

15 Απνζβέζεηο ηερληθψλ έξγσλ εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

16 Απνζβέζεηο ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

17 Απνζβέζεηο δηακφξθσζεο γεπέδσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

21 Απνζβέζεηο θηηξίσλ-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

22 Απνζβέζεηο ηερληθψλ έξγσλ εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

23 Απνζβέζεηο ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

24 Απνζβέζεηο δηακφξθσζεο γεπέδσλ ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

66.02 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ-ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ-ινηπνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

66.02.00 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 

01 Απνζβέζεηο ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

66.02.02 Απνζβέζεηο θνξεηψλ κεραλεκάησλ "ρεηξφο" 

03 Απνζβέζεηο εξγαιείσλ 

04 Απνζβέζεηο θαινππηψλ-ηδηνζπζθεπψλ 

05 Απνζβέζεηο κεραλνινγηθψλ νξγάλσλ 

06 Απνζβέζεηο ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

07 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 
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08 Απνζβέζεηο ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

09 Απνζβέζεηο ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

 

 

 

 

 

10 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

11 Απνζβέζεηο ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

12 Απνζβέζεηο θνξεηψλ κεραλεκάησλ "ρεηξφο" εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

13 Απνζβέζεηο εξγαιείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

14 Απνζβέζεηο θαινππηψλ-ηδηνζπζθεπψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

15 Απνζβέζεηο κεραλνινγηθψλ νξγάλσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

16 Απνζβέζεηο ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

17 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

18 Απνζβέζεηο ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

19 Απνζβέζεηο ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε αθίλεηα ηξίησλ 
εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

66.03 Απνζβέζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

66.03.00 Απνζβέζεηο απηνθηλήησλ ιεσθνξείσλ 

01 Απνζβέζεηο ινηπψλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 

02 Απνζβέζεηο απηνθηλήησλ θνξηεγψλ -ξπκνπιθψλ-εηδηθήο ρξήζεο 

03 Απνζβέζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ 

04 Απνζβέζεηο πισηψλ κέζσλ 

05 Απνζβέζεηο ελαέξησλ κέζσλ 

06 Απνζβέζεηο κέζσλ εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ 

09 Απνζβέζεηο ινηπψλ κέζσλ κεηαθνξάο 

10 Απνζβέζεηο απηνθηλήησλ ιεσθνξείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

11 Απνζβέζεηο ινηπψλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

12 Απνζβέζεηο απηνθηλήησλ θνξηεγψλ- ξπκνπιθψλ-εηδηθήο ρξήζεο 

εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

13 Απνζβέζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

14 Απνζβέζεηο πισηψλ κέζσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

15 Απνζβέζεηο ελαέξησλ κέζσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

16 Απνζβέζεηο κέζσλ εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

19 Απνζβέζεηο ινηπψλ κέζσλ κεηαθνξάο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

66.04 Απνζβέζεηο επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

66.04.00 Απνζβέζεηο επίπισλ  

01 Απνζβέζεηο ζθεπψλ 

02 Απνζβέζεηο κεραλψλ γξαθείσλ 

03 Απνζβέζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

04 Απνζβέζεηο κέζσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 

05 Απνζβέζεηο επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ 

06 Απνζβέζεηο δψσλ γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε 

08 Απνζβέζεηο εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ 

09 Απνζβέζεηο ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

10 Απνζβέζεηο επίπισλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

11 Απνζβέζεηο ζθεπψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

12 Απνζβέζεηο κεραλψλ γξαθείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 
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13 Απνζβέζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ 

 ζπγθξνηεκάησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

 

 

 

 

 

14 Απνζβέζεηο κέζσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

15 Απνζβέζεηο επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

16 Απνζβέζεηο δψσλ γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

18 Απνζβέζεηο εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

19 Απνζβέζεηο ινηπνχ εμνπιηζκνχ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

66.05 Απνζβέζεηο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ & εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο 

66.05.00 Απνζβέζεηο ππεξαμίαο επηρείξεζεο 

01 Απνζβέζεηο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

02 Απνζβέζεηο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ- κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ 

03 Απνζβέζεηο ινηπψλ παξαρσξήζεσλ 

04 Απνζβέζεηο δηθαησκάησλ ρξήζεο ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

05 Απνζβέζεηο ινηπψλ δηθαησκάησλ 

10 Απνζβέζεηο εμφδσλ ίδξπζεο θαη α' εγθαηάζηαζεο 

11 Απνζβέζεηο εμφδσλ  εξεπλψλ  νξπρείσλ -κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ 

12 Απνζβέζεηο εμφδσλ ινηπψλ εξεπλψλ 

13 Απνζβέζεηο εμφδσλ αχμεζεο θεθαιαίνπ θαη έθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

14 Απνζβέζεηο εμφδσλ θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ 

16 Απνζβέζεηο δηαθνξψλ έθδνζεο θαη εμφθιεζεο νκνινγηψλ 

17 Απνζβέζεηο εμφδσλ αλαδηνξγάλσζεο 

18 Απνζβέζεηο ηφθσλ δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ 

19 Απνζβέζεηο ινηπψλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο 

66.99 Πξνυπνινγηζκέλεο απνζβέζεηο εθκεηάιιεπζεο (Λ/58.06) 
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Ο ινγ. 66 ρξεψλεηαη κφλν κε ηαθηηθέο απνζβέζεηο, δειαδή κε ηηο θνζηνινγήζηκεο, κε πίζησζε ησλ 

ινγ/ζκψλ 10.99, 11.99, 16.99 αλάινγα, ελψ νη πξφζζεηεο απνζβέζεηο πάλε ζην ινγ. 85. 

Χο αμία ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πάλσ ζηελ νπνία ππνινγίδνληαη νη απνζβέζεηο, 

παίξλεηαη ε αμία θηήζεο πξνζαπμεκέλε κε ηα έμνδα εγθαηαζηάζεσλ θαη  κε ηα εηδηθά έμνδα πνπ 

γίλνληαη κέρξηο φηνπ ρξεζηκνπνηεζεί ην πάγην ζηνηρείν, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο δαπάλεο βειηίσζεο 

(Τπ. Οηθ. Δγθ. 129/55). 

Οη απνζβέζεηο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν, αλ γξαθνχλ ζηα βηβιία απνγξαθψλ θαηά ην έηνο πνπ 
αλαθέξνληαη (η. Δ. 2668/71). Αλ ε επηρείξεζε ππνινγίζεη ζε θάπνηα ρξήζε πεξηζζφηεξεο 

απνζβέζεηο απφ ηηο λφκηκεο, ηφηε ην επηπιένλ πνζφ ησλ απνζβέζεσλ ζα πξνζηεζεί ζηα θέξδε ηεο 

ρξήζεο απηήο θαη ζα θνξνινγεζεί σο θνξνινγηθή δηαθνξά. πγρξφλσο φκσο, ζεσξείηαη φηη δελ έγηλαλ 

απηέο νη απνζβέζεηο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη δηθαίσκα ε επηρείξεζε λα πξνβεί ζε αλάινγν πνζφ 

απνζβέζεσλ ζηα επφκελα έηε κέρξηο φηνπ, δειαδή απνζβεζηεί πιήξσο νινζρεξψο (νινζρεξψο) ην 

ζπγθεθξηκέλν απηφ πάγην ζηνηρείν (Τπ. Οηθ. Π. 19248/60). Αλ φκσο, ε επηρείξεζε ππνινγίζεη ζε κηα 

ρξήζε ιηγφηεξεο απνζβέζεηο απφ ηηο λφκηκεο, ηφηε ε δηαθνξά απηή κέρξη ηηο λφκηκεο απνζβέζεηο 

ράλεηαη θαη δελ κπνξεί ε επηρείξεζε λα ηηο ζπκπεξηιάβεη κέζα ζηηο επφκελεο ρξήζεηο. Έηζη, ζπλνιηθά 

ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο ιηγφηεξεο θαηά ην πνζφ απηφ ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο. 

Γηα ηα πάγηα πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή, δελ ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο  (Τπ. Οηθ. Π. 

11535/50). 

Όηαλ ε επηρείξεζε αγνξάζεη κεηαρεηξηζκέλν πάγην ζηνηρείν, ηηο απνζβέζεηο ζα ηηο ππνινγίζεη 

πάλσ ζηελ αμία πνπ ην αγφξαζε. (η. Δ. 647/67). 

Οη ηερληθέο εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλέγεξζε νηθνδνκψλ, δελ ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο 

γηα ηηο νηθνδνκέο πνπ θηίδνπλ κε ζθνπφ λα ηηο κεηαπσιήζνπλ, γηαηί απηέο ζεσξνχληαη ζηνηρεία ηνπ 
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68 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

68.00 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

68.01 Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ  

68.09 Λνηπέο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 

68.99 Πξνυπνινγηζκέλεο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο(Λ/58.08)(βιέπε ινγ. 44) 

  

  

  

69 ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΣ' ΔΗΓΟ ΤΠΟΚΑΣ/ΣΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ 

 (Όκηινο ινγ/ζκψλ πξναηξεηηθήο ρξήζεο) 

690 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 60) 

691 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΧΝ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 61) 

692 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 62) 

693 ΦΟΡΟΗ-ΣΔΛΖ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 63) 

694 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 64) 

695 ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 65) 
696 ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ 

ΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 66)  

698 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 68) 
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πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (εκπνξεχζηκα αγαζά) θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε (Π.Γ. 88/73, η. 

Δ. 196/58). Ζ επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε απνζβέζεηο θαη γηα ηα πάγηα εθείλα πνπ ηα ελνηθηάδεη ζε 

άιινπο (η. Δ. 645/72). 

Σα έμνδα θαηεδάθηζεο θηηξίσλ γηα αλέγεξζε λέσλ ζεσξνχληαη έμνδα ηεο ππφ ίδξπζεο λέαο 

νηθνδνκήο θαη κεηαθέξνληαη ζην ινγ. 16.14, ελψ ε αλαπφζβεζηε ινγηζηηθή αμία ηεο παιηάο 

νηθνδνκήο δελ αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε (ινγ. 81.02,Τπ.Οηθ. Δ. 5287/74, άξζξν 31 παξ. 1
ε
 Ν. 

2238/94). 

Όηαλ γίλεηαη απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ θαη ε θαηά είδνο ηξέρνπζα ηηκή 
είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε αμία θηήζεο, ηφηε κε ηελ δηαθνξά απηή ρξεψλεηαη ν ινγ. 
68.01 κε πίζησζε ησλ αληίζηνηρσλ αληίζεησλ ινγαξηαζκψλ πξφβιεςεο 18.00.19, 18.01.19 
θαη 34.99. 

 

Ο ινγ. 69 ιεηηνπξγεί φπσο ν ινγ. 19. 
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 ΟΜΑΓΑ 7ε 

 ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣ' ΔΗΓΟ 

  

70 ΠΧΛΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

70.00 Πσιήζεηο ζην εζσηεξηθφ 

70.00.00 Πσιήζεηο ρνλδξηθψο κε 8% 

70.00.08 Πσιήζεηο ιηαληθψο κε 8% 

70.00.18 Πσιήζεηο ρνλδξηθψο κε 18% 

70.01 Πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ 

70.02 Δλδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο 

70.95 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ 

70.96 Γηάκεζνο ινγ. πσιήζεσλ 

70.97 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

70.98 Δθπηψζεηο πσιήζεσλ 

70.99 Πξνυπνινγηζκέλεο πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ (Λ/58.20) 

  

71 ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΣΟΗΜΧΝ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΧΝ 

71.00, 71.01 θιπ. (φπσο θαη ν ινγ.70) 

71.95 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ 

71.96 Γηάκεζνο ινγ. πσιήζεσλ 

71.97 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

71.98 Δθπηψζεηο πσιήζεσλ 

71.99 Πξνυπνινγηζκέλεο πσιήζεηο πξντφλησλ έηνηκσλ & εκηηειψλ (Λ/58.21) 

  

72 ΠΧΛΖΔΗ ΛΟΗΠΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

72.00 Πσιήζεηο άρξεζηνπ πιηθνχ 

72.10 Αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε θιαπέλησλ ή απσι. απνζ. (γλ.114/92) 

72.11 Αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε θαηαζηξαθέλησλ απνζεκ.(γλ.107/92) 

Αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε κνλάδαο κε δηάθξηζε ζε πσιήζεηο 
εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ ησλ εμήο αληίζηνηρσλ ινγ. ηεο νκάδαο 2: 

72.22 Πσιήζεηο ππνπξντφλησλ θαη ππνιεηκκάησλ 

72.24 Πσιήζεηο πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ-πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

72.25 Πσιήζεηο αλαισζίκσλ πιηθψλ 

72.26 Πσιήζεηο αληαιιαθηηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

72.28 Πσιήζεηο εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

72.95 Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ 

72.96 Γηάκεζνο ινγ. πσιήζεσλ 

72.97 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

72.98 Δθπηψζεηο πσιήζεσλ 

72.99 Πξνυπνινγηζκέλεο πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ & αρξήζηνπ πιηθνχ  (Λ/58.22) 
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73 ΠΧΛΖΔΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ) 

73.00 73.01 ΚΛΠ. (κε δηάθξηζε ζε εζσηεξηθνχ θαη ζε εμσηεξηθνχ) 

73.91 Γηαθνξέο (θέξδε) απφ πξάμεηο hedging (γλ. 268/96) 

73.96 Γηάκεζνο ινγ/ζκφο πσιήζεσλ 

73.97 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

73.98 Δθπηψζεηο πσιήζεσλ 

73.99 Πξνυπνινγηζκέλεο πσιήζεηο ππεξεζηψλ (Λ/58.23) 

  

74 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΟΓΑ ΠΧΛΖΔΧΝ 

74.00 Δπηρνξεγήζεηο πσιήζεσλ 

74.01 Δπηζηξνθέο δαζκψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ 

74.02 Δπηζηξνθέο ηφθσλ ιφγσ εμαγσγψλ 

74.03 Δηδηθέο επηρνξεγήζεηο-επηδνηήζεηο(γλ. 206/2138/94) 

74.03.00 Δπηδνηήζεηο ΟΑΔΓ θιπ. 

74.05 Δπηδφηεζε επηηνθίνπ δαλείσλ πάγησλ επελδπζ. (γλ. 93/1687/92) 

74.98 Γηάθνξα πξφζζεηα έζνδα πσιήζεσλ 

74.98.00 Απνδεκηψζεηο απφ πειάηεο 

          01 Έζνδα απφ κεξηθή ρξεζηκνπνίεζε εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

                                                   
Οη πσιήζεηο είλαη ππνρξεσηηθφ λα ρσξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε πσιήζεηο εζσηεξηθνχ θαη ζε 

πσιήζεηο εμσηεξηθνχ. Δπίζεο πξέπεη λα ρσξίδνληαη ζε αλαιπηηθνχο ινγ/ζκνχο («πσιήζεηο ρνλδξηθψο 

κε 8%», «πσιήζεηο ρνλδξηθψο κε 18%», θαζψο θαη ζε αληίζηνηρεο «πσιήζεηο ιηαληθψο κε 8%» θιπ.) 
ην ηέινο ηεο ρξήζεο, αθνχ γίλνπλ πξψηα νη εγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο γηα ηα πνζά ησλ εζφδσλ πνπ 

έρνπλ πξνεηζπξαρζεί θαη γηα ηα πνζά ησλ κε δνπιεκέλσλ ηφθσλ, νη ινγ/ζκνί 70-79 ρξεψλνληαη κε 

πίζησζε ηνπ ινγ. 80.00. Οη πσιήζεηο θαηαρσξνχληαη ρσξηζηά θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. θαη ρσξηζηά 

νη απαιιαζζφκελεο απφ ην Φ.Π.Α.(Δγθ. 1131481/92 Τπ. Οηθ.) 

Χο αθαζάξηζην έζνδν θαιείηαη ε αμία πψιεζεο  κείνλ ηηο εθπηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο 

πειάηεο είηε πάλσ ζην ηηκνιφγην, είηε κε έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ (η. Δ. 555/72),  άζρεηα αλ ε 

πψιεζε έγηλε ηνηο κεηξεηνίο ή κε πίζησζε. (η. Δ. 3514/76). 

Ζ πψιεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εθδνζεί ην δειηίν απνζηνιήο ή ην ηηκνιφγην-

δειηίν απνζηνιήο θαη παξαδνζεί ην εκπφξεπκα.(Δι. πλ. 270/57, Δγθ. 3162/86). Οη πσιήζεηο ζην 

εμσηεξηθφ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θνξησζεί ην εκπφξεπκα(Φνξ.  Γηθ. Πεηξ. 

752/65) 

Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε πψιεζε, ρξεψλεηαη ν ινγ. 30 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 70, 71 θιπ. κε ηελ 

αμία ηεο πψιεζεο θαη π ινγ. 54.00 κε ην πνζφ Φ.Π.Α πνπ επηβαξχλεηαη ην ηηκνιφγην ή ε Α.Λ.Π. 

Ζ εγγξαθή γηα ηελ πψιεζε ζην εμσηεξηθφ γίλεηαη ηελ εκέξα πνπ ηα αγαζά εμάγνληαη απφ ηελ 

απνζήθε θαη εθδίδεηαη ην παξαζηαηηθφ πψιεζεο. Ζ δξαρκνπνίεζε γίλεηαη ζηελ ηηκή αγνξάο ηνπ 

ζπλ/ηνο ηελ εκέξα εθείλε, πνπ εθδίδεηαη ην παξαζηαηηθφ. Ζ ηπρφλ δηαθνξά ζηελ αμία ηεο εκέξαο 

πψιεζεο θαη ηεο εκέξαο δηαθαλνληζκνχ θαη εθθαζάξηζεο απφ ηελ Σξάπεδα πνπ κεζνιαβεί, 
κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 81.00.04 ή 81.01.04 αλάινγα. 

Αλ ζηηο 31.12 έρεη θνξησζεί ην εκπφξεπκα θαη ηαμηδεχεη γηα ην εμσηεξηθφ, ελψ γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο δελ εθδφζεθε ην παξαζηαηηθφ ηεο πψιεζεο, ηφηε ρξεψλεηαη ν ινγ. 36.01 κε πίζησζε ηνπ 70 ή 

71 θιπ. ηε ζπλέρεηα, φηαλ εθδνζεί ην παξαζηαηηθφ, ρξεψλεηαη ν ινγ. 30 θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 36.01. 

Αλ φκσο εθδφζεθαλ ηα παξαζηαηηθά αιιά δελ θνξηψζεθε ην εκπφξεπκα κέρξη 31.12, ηφηε 

αθπξψλνληαη ηα παξαζηαηηθά απηά. 

Σα πξντφληα πνπ ζηέιλνληαη κε δειηίν απνζηνιήο ζε αληηπξνζψπνπο γηα πψιεζε, ζα ζεσξεζνχλ 

πνπιεκέλα, φηαλ πξάγκαηη ηα πνπιήζεη ν αληηπξφζσπνο (Τπ. Οηθ. Κ 301/48). 

Ζ πψιεζε κε δνθηκή δελ ζεσξείηαη έζνδν κέρξηο φηνπ ν αγνξαζηήο πεη ην λαη ή φρη, κέζα ζε 

εχινγν θπζηθά ρξνληθφ δηάζηεκα (η. Δ. 1008/50).  Ζ πψιεζε κε δφζεηο ζεσξείηαη φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη νιφθιεξε  φηαλ γίλεηαη παξάδνζε ηνπ εκπνξεχκαηνο. (Τπ. Οηθ. Α 28185/4). 

Ζ αμία ησλ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ζπκθσλία ην εκπφξεπκα λα παξακείλεη ζηελ 

απνζήθε ηεο επηρείξεζεο πξνο θχιαμε θαη γηα ινγ/ζκφ ηνπ πειάηε ζεσξείηαη έζνδν. 

ηνλ θσδ. 74.03 θαηαρσξνχληαη νη επηδνηήζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηελ θάιπςε 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ελψ νη επηδνηήζεηο ηεο Δ.Δ. γηα αγνξά παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 41.10. 
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          02 Απνδεκηψζεηο απφ αβαξίεο 
74.99 Πξνυπνινγηζκέλεο-Πξνεηζπξαγκέλεο επηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα 
 

 

  

75 

75.00 

ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ ΑΥΟΛΗΧΝ 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο 

75.00.00 Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγηζηεξίνπ 

01 Έζνδα απφ κειέηεο-έξεπλεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 

02 Έζνδα απφ επεμεξγαζία (FACON) πξντφλησλ-πιηθψλ ηξίησλ 

03 Έζνδα απφ επηζθεπέο αγαζψλ ηξίησλ 

04 Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε πξσηνβάζκηνπο πλ/ζκνχο 

99 Λνηπά έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο 

75.01 Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζην πξνζσπηθφ 

75.01.00 Έζνδα απφ παξνρή θαηνηθηψλ 

01 Έζνδα εζηηαηνξίνπ 

02 Έζνδα θπιηθείνπ 

99 Λνηπά έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζην πξνζσπηθφ 

75.02 Πξνκήζεηεο-Μεζηηείεο 

75.02.00 Πξνκήζεηεο απφ αγνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 

01 Πξνκήζεηεο απφ πσιήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 

99 Λνηπέο πξνκήζεηεο θαη κεζηηείεο 

 Οη πξνκήζεηεο-κεζηηείεο απφ θχξηεο αζρνιίεο θαηαρσξνχληαη ζην ινγ/ζκφ 73. 

75.03 Έζνδα απφ πξνλφκηα θαη δηνηθεηηθέο παξαρσξήζεηο 

 Σα έζνδα απφ πξνλφκηα θαη δηνηθεηηθέο παξαρσξήζεηο, φηαλ πξφθεηηαη 
      Γηα θχξηεο αζρνιίεο, θαηαρσξνχληαη ζην ινγ/ζκφ 73. 
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Γε κπνξεί λα γίλεη πψιεζε κεηαμχ Κεληξηθνχ θαη Τπνθαηαζηήκαηνο, γηαηί είλαη ην ίδην λνκηθφ 

πξφζσπν(Τπ. Οηθ. Δγθ. 143/75). 

Όηαλ ε επηρείξεζε πνπιάεη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ηφηε σο αθαζάξηζην έζνδν ηεο επηρείξεζεο 

ζεσξείηαη κφλν ε πξνκήζεηα ηεο(η. Δ. 929/62, ινγ. 75.02.01). 

Όηαλ ε εηαηξία (Α.Δ. θιπ.) ελνηθηάδεη έλα εξγνζηάζην ζε ηξίηνπο, ηφηε ηα ελνίθηα πνπ παίξλεη 

ζεσξνχληαη εηζφδεκα Α’ θαηεγνξίαο(απφ νηθνδνκέο, ινγ. 75.05, 75.06). Όηαλ φκσο ην εξγνζηάζην ην 

εθκεηαιιεχεηαη ε ίδηα ε εηαηξία, αιιά γηα νξηζκέλεο κφλν εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ή γηα ιίγεο κφλν ψξεο 

ηεο εκέξαο, παξαρσξεί ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ζε ηξίηνπο, ηφηε ην ελνίθην πνπ παίξλεη ε 

εηαηξία ζεσξείηαη εηζφδεκα Γ’ θαηεγνξίαο (απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο) (η. Δ. 3378/72, ινγ. 75.05, 
75.06) 

Αλ κηα επηρείξεζε πνπ είλαη ηδηνθηήηεο νηθνπέδνπ, παξαρσξεί ζε ηξίηνλ ην δηθαίσκα λα θηίζεη 

νηθνδνκή κε ζθνπφ, ν ηξίηνο απηφο λα θαξπσζεί γηα κηα ζεηξά εηψλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο νηθνδνκήο 

θαη κεηά λα ηελ παξαρσξήζεη ζηελ επηρείξεζε (ηδηνθηήηεο ηνπ νηθνπέδνπ), ηφηε ε επηρείξεζε απηή ζα 

εκθαλίδεη σο εηζφδεκα Α’ θαηεγνξίαο φρη κφλν γηα ην ηπρφλ εηήζην ελνίθην ηνπ νηθνπέδνπ πνπ 

ζπκθσλήζεθε, αιιά θαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη αλ δηαηξέζνπκε ηελ αμία αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο 

κείνλ ην ηπρφλ αληάιιαγκα πνπ ζα πιεξσζεί ζηνλ ηξίην θαηά ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο , δηα ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ ζα εθκεηαιιεχεηαη ν ηξίηνο ηελ νηθνδνκή (η. Δ. 1296/65 ινγ. 75.04, 75.05). 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη πξνζζήθεο θαη νη βειηηψζεηο ηεο νηθνδνκήο δελ παίξλνληαη σο εηζφδεκα 

γηα ηελ επηρείξεζε , άζρεηα αλ ηα πιεξψλεη ν ηξίηνο (η. Δ. 3466/72). Δπίζεο, ν ηξίηνο γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ζα πξέπεη λ’ αθαηξέζεη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο νηθνδνκήο, ην εηήζην ελνίθην ηνπ νηθνπέδνπ θαη ην εηήζην πφζν 

ηεο αμίαο ηεο νηθνδνκήο, φπσο αλαπηχρζεθε παξαπάλσ, γηα λα κελ ππάξρεη δηπιή θνξνινγία. 

Σα λνκηθά πξφζσπα (Α.Δ. θιπ.) κπνξνχλ λ’ αθαηξνχλ ηα γεληθά έμνδα δηαρείξηζεο απφ ηα έζνδα, 

έζησ θαη αλ απηά είλαη κφλν έζνδα απφ εθκίζζσζε νηθνδνκψλ(η. Δ. 3679/76). 
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75.04 Δλνίθηα εδαθηθψλ εθηάζεσλ 

75.05 Δλνίθηα θηηξίσλ-ηερληθψλ έξγσλ 

75.06 Δλνίθηα κεραλεκάησλ-ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ-ινηπνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

75.07 Δλνίθηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

75.08 Δλνίθηα επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

75.09 Δλνίθηα αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ(π.ρ. κεηαιιεπηηθψλ παξαρσξήζεσλ θιπ.) 

75.10 Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο αγαζψλ 

75.99 Πξνυπνινγηζκέλα-Πξνεηζπξαγκέλα έζνδα παξεπφκ. αζρνιηψλ (Λ/58.25) 

  

76 ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

76.00 Έζνδα ζπκκεηνρψλ 

76.00.00 Μεξίζκαηα κεηνρψλ εηζαγκέλσλ  ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

01 Μεξίζκαηα κεηνρψλ κε εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

02 Μεξίζκαηα κεηνρψλ εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

03 Μεξίζκαηα κεηνρψλ κε εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

04 Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε πξνζσπηθέο εηαηξίεο εζσηεξηθνχ 

05 Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε πξνζσπηθέο εηαηξίεο εμσηεξηθνχ 

06 Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο εζσηεξηθνχ 

07 Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμίεο εμσηεξηθνχ 

99 Λνηπά έζνδα απφ ζπκκεηνρέο 
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Όηαλ γίλνληαη πσιήζεηο κε πίζησζε θαη ππνινγίδνληαη ηφθνη, ηφηε θαη απηνί ζεσξνχληαη ηκήκα 

ηεο αμίαο ησλ πνπιεκέλσλ εκπνξεπκάησλ(η. Δ. 3514/76). 
 

Οη επηζηξνθέο πσιήζεσλ θαηαρσξνχληαη ή ζηε ρξέσζε ηνπ θάζε αληίζηνηρνπ ηξηηνβαζκίνπ 

ινγ/ζκνχ πσιήζεσλ ή ζηελ ρξέσζε ηνπ ινγ. 70.95.00, 75.95.01 θιπ. Πνπ έρνπλ αλάπηπμε αλάινγε κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο ηξηηνβάζκηνπο ινγ/ζκνχο ησλ πσιήζεσλ. Αλάινγε είλαη θαη  ε αλάπηπμε ησλ ινγ. 

70.98, 71.95, 71.98, θ.ν.θ. 

Όηαλ ε επηρείξεζε ηεξεί πνιινχο αλαιπηηθνχο ινγ/ζκνχο ζηα εκπνξεχκαηα (ινγ. 70), ηφηε πξνο 

δηεπθφιπλζε, πηζηψλεηαη ν ινγ. 70.96 κε ηε ζπλνιηθή θαζαξή αμία ησλ πσιήζεσλ ηεο θαη  θάζε 

εκέξαο θαη ρξεψλεηαη ν ινγ. 30. ην ηέινο ηνπ θάζε κήλα (ή θαη ελδηάκεζα), ρξεψλεηαη ν ινγ. 70.96 

κε πίζησζε ησλ αληηζηνίρσλ ππνινγ/ζκψλ ηνπ ινγ.  70 κε ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπ θαζέλα ρσξηζηά. 

Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηνπο ινγ. 71.96, 72.96 θ.ν.θ Με ηνλ ίδην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη νη ινγ. 
70.98, 71.98 θιπ. γηα ηηο εθπηψζεηο πνπ γίλνληαη κε πηζησηηθά ηηκνιφγηα. Αλ νη εθπηψζεηο πνπ 

γίλνληαη κε πηζησηηθά ηηκνιφγηα είλαη αδχλαην λα ρσξηζηνχλ θαηά θαηεγνξία εκπνξεπκάησλ ή 

πξντφλησλ, ηφηε κεηαθέξνληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ζηα ζπλνιηθά κηθηά απνηειέζκαηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ, πξντφλησλ θιπ. 

Οη ινγ. 70.97, 71.97 θιπ. φηαλ ηεξνχληαη(δελ είλαη ππνρξεσηηθφ), ρξεψλνληαη κε ην πνζφ ησλ κε 

δνπιεκέλσλ ηφθσλ θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 31.06. απηφ γίλεηαη φηαλ νη ηφθνη ησλ γξακκαηίσλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα έζνδα απφ πσιήζεηο. 

ην ινγ. 74.00 θαηαρσξεί ε επηρείξεζε ηα πνζά πνπ εηζπξάηηεη απφ ην θξάηνο γηαηί πνπιάεη ζε 

ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηηο θαλνληθέο. 

ην ινγ. 74.01 θαη 74.02 θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ παίξλεη ε επηρείξεζε εμαηηίαο εμαγσγψλ 

ηεο. Όηαλ κε ηνπο δαζκνχο έρεη επηβαξπλζεί ε αμία ηεο θηήζεο ηεο α’ χιεο ή ηνπ εκπνξεχκαηνο θιπ., 

ηφηε κε ηηο επηζηξνθέο δαζκψλ πηζηψλεηαη ν ινγ. 74.01, αιιηψο πηζηψλεηαη ν ινγ. 33.14.01. 

ην ινγ. 74.98 θαηαρσξνχληαη πνπ θαηαβάιινπλ νη πειάηεο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ φξσλ 

ζχκβαζεο,  ηα έζνδα απφ κεξηθή ρξεζηκνπνίεζε εηδψλ ζπζθεπαζίαο, νη απνδεκηψζεηο απφ αβαξίεο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ απ’ επζείαο ηελ αμία ησλ αγαζψλ ζηα νπνία  έγηλε ε βιάβε θιπ. 
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76.01 Έζνδα ρξενγξάθσλ 

76.01.00 Μεξίζκαηα κεηνρψλ εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

01 Μεξίζκαηα κεηνρψλ κε εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ 

02 Έζνδα νκνινγηψλ ειιεληθψλ δαλείσλ 

03 Μεξίζκαηα κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ εζσηεξηθνχ 

04 Σφθνη έληνθσλ γξακκαηίσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

05 Μεξίζκαηα κεηνρψλ εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

06 Μεξίζκαηα κεηνρψλ κε εηζαγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ εμσηεξηθνχ 

07 Έζνδα νκνινγηψλ αιινδαπψλ  δαλείσλ 

08 Μεξίζκαηα κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ 

98 Έζνδα ινηπψλ ρξενγξάθσλ εζσηεξηθνχ 

99 Έζνδα ινηπψλ ρξενγξάθσλ εμσηεξηθνχ 

76.02 Γνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

76.03 Λνηπνί πηζησηηθνί ηφθνη 

76.03.00 Σφθνη θαηαζέζεσλ Σξαπεδψλ εζσηεξηθνχ 

01 Σφθνη θαηαζέζεσλ Σακηεπηεξίσλ εζσηεξηθνχ 

02 Σφθνη θαηαζέζεσλ εμσηεξηθνχ 

03 Σφθνη ρνξεγνπκέλσλ δαλείσλ 

04 Σφθνη ηξερνχκελσλ ινγ/ζκψλ πειαηψλ 

05 Σφθνη ινηπψλ ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ 

06 Σφθνη θαζπζηεξνχκελσλ γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

99 Λνηπνί πηζησηηθνί ηφθνη 

76.04 Γηαθνξέο(θέξδε) απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

76.04.00 Γηαθνξέο(θέξδε) απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ 

01 Γηαθνξέο(θέξδε) απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ ζε ινηπέο πιήλ Α.Δ. επηρεηξήζεηο 

02 Γηαθνξέο(θέξδε) απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ 

76.98 Λνηπά έζνδα θεθαιαίσλ 

76.98.00 Δθπηψζεηο απφ εθάπαμ εμνθι. θφξσλ & ηειψλ (γλ. 1022/88) 

76.99 Πξνυπνινγηζκέλα-Πξνεηζπξαγκέλα έζνδα θεθαιαίσλ (Λ/58.26) 
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Σα έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγ. 74, ελψ νη επηρνξεγήζεηο 

πνπ εηζπξάηηνληαη θαη αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 82. 

Όηαλ ηα έζνδα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ινγ/ζκνχο  75 θαη 76 πξνέξρνληαη απφ δεπηεξεχνπζεο 

αζρνιίεο, θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγ/ζκνχο  απηνχο (75 θαη 76), αιιηψο θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 73. 

Όηαλ  πξαγκαηνπνηνχληαη έμνδα γηα ινγ/ζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηαρσξνχληαη ζην ινγ/ζκφ 60.02 

κε πίζησζε ηνπ 38. Γηα ην πνζφ ησλ εμφδσλ πνπ ζπκκεηέρεη ην πξνζσπηθφ, ρξεψλεηαη ν ινγ. 38 θαη 

πηζηψλεηαη ν ινγ. 75.01. 

Όηαλ ηα έζνδα απφ ελνίθηα δελ απνηεινχλ ην θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγ. 75.04-75.09. αλ φκσο ηα πάγηα πνπ κηζζψλνληαη δελ αθνξνχλ ην 

αληηθείκελν ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηφηε ηα έζνδα απφ ελνίθηα θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 81.01. 
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78.00 Ηδηνπαξαγσγή θαη βειηηψζεηο παγίσλ 

78.00.00 Δδαθηθψλ εθηάζεσλ 

01 Κηηξίσλ-Δγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ-Σερληθψλ έξγσλ 

02 Μεραλεκάησλ-Σερληθψλ εγθαηαζηάζ.- Λνηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

03 Μεηαθνξηθψλ κέζσλ 

04 Δπίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

05 Αθηλεηνπνηήζεσλ ππφ εθηέιεζε 

06 Αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ & εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο 

14 Ηδηνπαξαγσγήο δψσλ γηα πάγηα εθκεηαι. (γλ. 183/2099/93) 

78.05 Υξεζηκνπνηνχκελεο πξνβιέςεηο πξνο θάιπςε εμφδσλ εθκεηάιιεπζεο 

78.05.00 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

09 Λνηπέο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 

78.10 Σεθκαξηά έζνδα απφ ηδηφρξεζε απνζεκάησλ (γλσκ. 1129/89) 

78.10.00 Αμία ρνξεγνχκελσλ απνζεκάησλ 

78.10.01 Αμία ρνξεγνχκελσλ δεηγκάησλ 

02 Αμία δσξεψλ απνζεκάησλ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο 

03 Αμία ζεκαληηθψλ  δσξεψλ απνζεκάησλ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο 

04 Εεκίεο απφ θαηαζηξνθή αλαζθάιηζησλ απνζεκάησλ(γλ. 51/90) 

05 Εεκίεο απφ απψιεηα ή θινπή αλαζθάιηζησλ απνζεκάησλ(γλ. 217/94) 

08 Αμία ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ απνζεκάη. σο παγίσλ (γλ. 217/94) 

78.11 Αμία θαηαζηξαθέλησλ αθαηάιιεισλ απνζεκάησλ (γλ. 51/1282/90) 

78.11.00 Αμία θαηαζηξακκέλσλ εκπνξεπκάησλ 
78.99 Πξνυπνινγηζκέλε παξαγσγή ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

61& πξνυπνινγηζκέλε ρξεζηκνπνίεζε πξνβιες. (Λ/58.28)  

                                                                                                                                                  
Οη ινγ/ζκνί 76.00 θαη  76.01 πηζηψλνληαη κε ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαη απφ ηφθνπο νκνινγηψλ 

θαη ρξεψλνληαη νη αληίζηνηρνη ινγ/ζκνί 33.11 ή 33.21, κε ην ζπλνιηθφ πνζφ. ηε ζπλέρεηα, 

πηζηψλνληαη νη ινγ. 33.11 ή 33.21 κε ρξέσζε ηνπ ινγ. 33.13 γηα ην πνζφ ησλ παξαθξαηεκέλσλ θφξσλ. 
 

Γηα ηνπο ηφθνπο (ινγ. 76.02, 76.03) βιέπε ινγ. 31. 

Σα θέξδε απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 76.04. 

Με ην θφζηνο ηνπ ηδηνθαηαζθεπαδφκελνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ρξεψλεηαη ν ινγ. 15 κε πίζησζε ηνπ 
ινγ. 78.00. ηε ζπλέρεηα, ρξεψλεηαη ν ινγ. 78.00 κε πίζησζε ηνπ ινγ. 80.00. Σν ίδην γίλεηαη θαη κε 

ηηο βειηηψζεηο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ. 

Όηαλ ζηα ηηκνιφγηα πψιεζεο (ή ζε άιιν παξαζηαηηθφ)πξνζηίζεληαη θαη έμνδα απνζηνιήο, ηφηε ηα 

έμνδα απηά θαηαρσξνχληαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγ. 75.10. 

Ζ έθπησζε 2,5% πνπ ρνξεγείηαη ζε πεξίπησζε εμφθιεζεο εθάπαμ ηνπ θφξνπ, θαηαρσξείηαη 

ζηελ πίζησζε ηνπ ινγ. 76.98.00(Δγγξ. Τπ. Οηθ. 1022/7.9.98). 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ ελδηάκεζσλ ινγ/ζκψλ «αγνξέο κεηξεηνίο» θαη «πσιήζεηο κεηξεηνίο» 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νπνηνηδήπνηε θελνί δεπηεξνβάζκηνη ινγ/ζκνί ησλ νκάδσλ 2 θαη 7 κε 

ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη δηάκεζνη απηνί ινγ/ζκνί ζην ηέινο θάζε κήλα ζα πξέπεη λα 

εμηζψλνληαη(Δγγξ. 1046/17.10.88).  

Σα έζνδα παξνρήο  ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ 

θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 73 θαη ηα έζνδα απφ πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ζην ινγ. 71(Δγγξ. 

984/13.1.88 Τπ. Δζλ. Οηθ.). Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγ. 78.10 βιέπε θαη ζειίδεο 63.72.  

Ο ινγ. 78.11 πηζηψλεηαη κε ην θφζηνο παξαγσγήο (ή αγνξάο) ησλ θαηαζηξακκέλσλ αγαζψλ κε 

ρξέσζε ηνπ ινγ. 81.02.10 «Εεκίεο απφ θαηαζηξνθή αθαηάιιεισλ απνζεκάησλ». 
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79 ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣ' ΔΗΓΟ ΤΠΟΚΑΣ/ΣΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ 

 (φκηινο ινγ/ζκψλ πξναηξεηηθήο ρξήζεο) 

790 ΠΧΛΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 70) 

791 ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΣΟΗΜΧΝ & ΖΜΗΣΔΛΧΝ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ.71) 
792 ΠΧΛΖΔΗ ΛΟΗΠΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 72)  

793 ΠΧΛΖΔΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 73) 
794 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΟΓΑ ΠΧΛΖΔΧΝ 

(Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 74)  

795 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ ΑΥΟΛΗΧΝ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 75) 

796 ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ.76) 

798 ΗΓΗΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 78)  
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Ο ινγ. 79 ιεηηνπξγεί φπσο ν ινγ. 19. 
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 ΟΜΑΓΑ 8ε 
 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

  

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

80.00 Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 

80.01 Μηθηά Απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) Δθκεηάιιεπζεο 

80.02 Έμνδα κε πξνζδηνξηζηηθά ησλ κηθηψλ απνηειεζκάησλ 

80.02.00 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

01 Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ-αλάπηπμεο 

02 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 

03 Κφζηνο αδξαλείαο (γλ. 46/1189/89) 
04 Γηαθνξέο απνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

05 Έμνδα θαη δεκίεο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

06 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

80.03 Έζνδα κε πξνζδηνξηζηηθά ησλ κηθηψλ απνηειεζκάησλ 

80.03.00 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

01 Έζνδα ζπκκεηνρψλ  

02 Έζνδα ρξενγξάθσλ 

03 Κέξδε πψιεζεο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

04 Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 

  

81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

81.00 Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 

81.00.00 Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 

01 Πξνζαπμήζεηο εηζθνξψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

02 Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ-πνηληθψλ ξεηξψλ 

03 Κινπέο-Τπεμαηξέζεηο 

04 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

05 Αμία ζεκαληηθψλ δσξεψλ απνζεκαη. γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο 

(γλ. 44/1129/89)  

10 Έθηαθηε εθάπαμ εηζθνξά επί αθηλήησλ Ν.2019/92 

11 Φφξνο επί ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ(άξζξν 24 Ν.2065/92) 

99 Λνηπά έθηαθηα & αλφξγαλα έμνδα 
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Ο ινγ. 80 πξνζδηνξίδεη ηα ηαθηηθά θαη νξγαληθά θαζαξά απνηειέζκαηα. Καηαρσξείηαη ζην 

βηβιίν απνγξαθψλ, ακέζσο κεηά ηελ θαηαρψξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ ινγ. 86 θαη 88 αιιά δελ 

δεκνζηεχεηαη φκσο, φπσο γίλεηαη κε ηνλ ηζνινγηζκφ θαη κε ηνπο ινγ. 86 θαη 88. Αλάιπζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ινγ/ζκψλ 80-89 γίλεηαη ζηε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ ινγηζηηθψλ 

ελεξγεηψλ(βιέπε ζε επφκελεο ζειίδεο). 

ηνπο ινγ. 81.00 θαη 81.01 θαηαρσξνχληαη ηα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα θαη έζνδα πνπ 

αθνξνχλ ηε ρξήζε. Σα αληίζηνηρα έμνδα θαη έζνδα πνπ αθνξνχλ ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 

θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγ. 82.00 θαη 82.01. 

Σα θνξνινγηθά πξφζηηκα θαη νη πξνζαπμήζεηο ηνπο, αλ δελ έρεη πξνεγεζεί πξνζθπγή ζηα 

δηθαζηήξηα , θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 81.00, αιιηψο θαηαρσξνχληαη ζην ινγ.33.98. 
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81.01 Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 

81.01.02 Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ-πνηληθψλ ξεηξψλ 

04 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

05 Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδχζεσλ 

99 Λνηπά έθηαθηα & αλφξγαλα έζνδα 
81.02 Έθηαθηεο δεκίεο 

81.02.00 Εεκίεο απφ εθπνίεζε αθηλήησλ 

01 Εεκίεο απφ εθπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ 

02 Εεκίεο απφ εθπνίεζε κεραλεκάησλ-ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ-ινηπνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

03 Εεκίεο απφ εθπνίεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

04 Εεκίεο απφ εθπνίεζε επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

05 Εεκίεο απφ κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ινηπψλ αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ  

06 Εεκίεο απφ αλεπίδεθηεο είζπξαμεο απαηηήζεηο (γλ. 51/1282/90) 
07 Εεκίεο απφ θαηαζηξνθή αλαζθάιηζησλ απνζεκάη. (γλ. 51/90) 

08 Εεκίεο απφ απψιεηα ή θινπή αλαζθάιηζησλ απνζεκάη. (γλ. 217/94) 
10 Εεκίεο απφ θαηαζηξνθή αθαηάιιεισλ απνζεκάησλ 

99 Λνηπέο έθηαθηεο δεκίεο 
81.03 Έθηαθηα θέξδε 

81.03.00 Κέξδε απφ εθπνίεζε αθηλήησλ  

01 Κέξδε απφ εθπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ 

02 Κέξδε απφ εθπνίεζε κεραλεκάησλ-ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ-ινηπνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

03 Κέξδε απφ εθπνίεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ  

04 Κέξδε απφ εθπνίεζε επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

05 Κέξδε απφ κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ θαη ινηπψλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

07 Κέξδε απφ ιαρλνχο νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

99 Λνηπά έθηαθηα θέξδε  
81.99 Πξνυπνινγηζκέλα-Πξνπιεξσκέλα έθηαθηα θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα 

(Λ/58.09)  
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ην ινγ. 81.00 θαηαρσξνχληαη θαη νη εηζθνξέο γηα εθπξφζεζκε εμφθιεζε ζπλ/θψλ εμσηεξηθνχ νη 

νπνίεο θαη αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε(η. Δ. 1872/75). Δπίζεο ε πνηληθή ξήηξα γηα κε ηήξεζε 

επαγγεικαηηθήο ζπκθσλίαο αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά (Φνξ. Γηθ. 737/65, ινγ. 81.00.02). 

Σα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα δεκίεο πνπ πξνμέλεζαλ ηα απηνθίλεηα ηεο επηρείξεζεο θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε(η. Δ. 1128/69 2689/71, 

ινγ. 81.02.99). 

 

Σα πξφζηηκα, νη πξνζαπμήζεηο θαη νη πνηλέο δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε(η. 
Δ3417/75, ινγ 81.00). 

Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ νθεηιέο θφξσλ, εηζθνξψλ θαη πξνζηίκσλ 
πξνο ην Γεκφζην ή ηα Ν.Π.Γ.Γ. 9ΗΚΑ θιπ.) δελ αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε(η. Δ. 3417/75 

ινγ. 81.00). 
Σα πξφζηηκα πνπ θαηαβάιινληαη γηα παξάβαζε ηνπ ΚΒ.. δελ αλαγλσξίδνληαη σο 

δαπάλε(Δι.πλ. 116/55), νχηε ηα πξφζηηκα πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε κε έγθπξε θαηαβνιή 
ησλ ππνρξεψζεσλ ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία(Γεπη. Φνξ. Γηθ. 761/63, ινγ. 
81.00). 

Σα πξφζηηκα γηα ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο, ηα δηθαηψκαηα ππεξεκεξίαο ιφγσ 
θαζπζηέξεζεο παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλείν θιπ. αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν 
θαη πξνζαπμάλνπλ ην εηζαγφκελν πξντφλ(ινγ. 20,24 θιπ.) Αλ δελ κεηαθέξζεθαλ ζηνπο 
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82 ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ ΔΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

82.00 Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

82.00.00 Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 

01 Πξνζαπμήζεηο εηζθνξψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

02 Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ πνηληθψλ ξεηξψλ 

03 Κινπέο-Τπεμαηξέζεηο 

04 Φφξνη θαη ηέιε πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ(πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο) 

05 Οξηζηηθνπνηεκέλνη επίδηθνη θφξνη Γεκνζίνπ (πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο) 

06 Δηζθνξέο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

07 Υξεσζηηθέο δηαθνξέο κεηαβαηηθνχ ινγ. 36.01(γλ.176/2087/93) 
08 Υξεσζηηθέο δηαθνξέο κεηαβαηηθνχ ινγ. 36.03(γλ.176/2087/93) 

09 Υξεσζηηθέο δηαθνξέο κεηαβαηηθνχ ινγ. 56.01(γλ.2087/93) 
10 Υξεσζηηθέο δηαθνξέο κεηαβαηηθνχ ινγ. 56.03(γλ.2087/93) 

11 Δθάπαμ έθηαθηε εηζθνξά 

60 Απνδεκηψζεηο απφιπζεο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία(γλ. 91/92) 

99 Λνηπά έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

82.01 Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

82.01.00 Δπηρνξεγήζεηο πσιήζεσλ 

01 Δπηζηξνθέο δαζκψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ 

02 Δπηζηξνθέο ηφθσλ ιφγσ εμαγσγψλ 

03 Δηζπξάμεηο απνζβεζκέλσλ απαηηήζεσλ 

04 Δπηζηξνθέο αρξεσζηήησο θαηαβιεκέλσλ θφξσλ θαη ηειψλ 

 (πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο)  

07 Πηζησηηθέο δηαθνξέο κεηαβαηηθνχ ινγ. 36.01(γλ.176/2087/93) 

08 Πηζησηηθέο δηαθνξέο κεηαβαηηθνχ ινγ. 36.03(γλ.176/2087/93) 
09 Πηζησηηθέο δηαθνξέο κεηαβαηηθνχ ινγ. 56.01(γλ.2087/93) 
10 Πηζησηηθέο δηαθνξέο κεηαβαηηθνχ ινγ. 56.03(γλ.2087/93) 

99 Λνηπά έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 
82.99 Πξνυπνινγηζκ.-Πξνπιεξ. έμνδα & έζνδα πξνεγ. ρξήζ. (Λ/58.10) 
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ινγαξηαζκνχο απηνχο ζα κεηαθεξζνχλ ζην ινγ. 81, αιιά ζα αλαγλσξηζζνχλ φκσο σο δαπάλε 
(Φνξ. Δθ. Αζ. 641/68) 

Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ βαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε(Φνξ. Γηθ. 
Αζ737/65, ινγ. 81.00.02.) 

Αλαγλσξίδεηαη ε δεκηά απφ θαηαζηξνθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ(αξρηθή αμία κείνλ ηηο 
απνζβέζεηο πνπ ελεξγήζεθαλ κέρξη ηελ εκέξα ηεο θαηαζηξνθήο) (Γεπη. Φνξ. Γηθ. Πεηξ. 
1269/66, ινγ. 81.02.99). 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγ. 81.02.10. βιέπε θαη ινγ. 78.11. 
Αλ δηαπηζησζεί, θαηά ηελ απνγξαθή, έιιεηκκα ζην ηακείν θαη δελ κπνξεί ε επηρείξεζε λα 

ην απαηηήζεη απφ θαλέλαλ(ηακεία ή άιιν πξφζσπν), ηφηε, αθνχ νξηζηηθνπνηεζεί ινγηζηηθά, 
αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε(Φνξ. Δθεη. Πεηξ.1554/70, ινγ. 81.00.03 ή ινγ. 82.00.03 φηαλ 

αθνξά παιηέο ρξήζεηο). 
Ζ δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδεηαη 

θνξνινγηθά(Δι.πλ. 2057/40, ινγ. 81.02). 
Αλ έλαο, πνπ είλαη ππάιιεινο, θαηαρξάζηεθε έλα ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ηελ επηρείξεζε 

θαη ην χςνο ηνπ πνζνχ νξηζηηθνπνηήζεθε απφ δηθαζηηθή απφθαζε, ηφηε ην πνζφ απηφ 
αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε(ΤΠ. Οηθ.Λ. 4585/59, ινγ.82.00.03). 

Σα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ ηξάπεδα γηα εγγχεζε, αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε 
αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα αληεπεμέιζεη ζηηο αληίζηνηρεο 
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83 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

83.00 83.01 θιπ. 
83.10 Πξνβιέςεηο απαμηψζεσλ θαη ππνηηκήζεσλ γεπέδσλ 

      
18 Πξνβιέςεηο γηα θάιπςε δεκίαο απφ ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία 
ή Ο.Δ. ή Δ.Δ (γλ. 118/1845/93) 

83.11 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

 83.11.00, 83.11.01 

83.12 Πξνβιέςεηο γηα εμαηξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη έθηαθηα έμνδα 

 83.12.00, 83.12.01 
83.13 Πξνβιέςεηο γηα έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

 83.13.00, 83.13.01 
83.98 Λνηπέο έθηαθηεο πξνβιέςεηο  

83.99 Πξνυπνινγηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο (Λ/58.11) 
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ππνρξεψζεηο ηεο θαη ηα ράζεη(θαηαπέζνπλ πξνο φθεινο ηεο ηξάπεδαο)(Δθ.Πεηξ. 295/54, ινγ. 
81.01.02). 

Αλ ν επηρεηξεκαηίαο πξνβεί ζε αδηθνπξαμίεο θαη ην δηθαζηήξην ηνπ επηβάιιεη πνηλή, 

απηή δελ αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε ηεο επηρείξεζεο(Δι. πλ. 587/49, ινγ.81.00) 
Ζ απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ζε ηξίηνλ γηα λα απνρσξήζεη απφ θηίξην 

πνπ ην ελνηθηάδεη ζ’ απηφλ, αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε, κφλν αλ ππνρξεψλεηαη λα δψζεη ηελ 
απνδεκίσζε απηή κε βάζε θάπνηνπ λφκνπ, δηαθνξεηηθά φρη(η.Δ 2488/75, ινγ. 81.00) 

ηνπο ινγ. 81.00.04 θαη 81.01.04, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαηαρσξνχληαη νη ζπλ/θέο 

δηαθνξέο  απφ ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ ή εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα. Δπίζεο, ζηνπο 

ίδηνπο ινγ/ζκνχο θαηαρσξνχληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο νη ζπλ/θέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

απνηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα, εθηφο απφ  απηέο ησλ δαλείσλ γηα 

αγνξά πάγησλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ινγ. 16.15. 

Οη ζπλ/θέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο θπζηνινγηθφ έμνδν ή έζνδν. 

Οη δεκίεο ή ηα  θέξδε  απφ ηελ πψιεζε πάγησλ ζηνηρείσλ, απφ κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ, απφ 

αλεπίδεθηνπο πειάηεο θαη απφ ιαρλνχο νκνινγηαθψλ δαλείσλ, θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγ. 81.02 θαη 

81.03 αληίζηνηρα. 

ην ηέινο ηεο ρξήζεο ν ινγ. 81 κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 86.02. 
ην ινγ. 82.00 θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ(φπσο είλαη νη θφξνη θαη ηα ηέιε) 

πνπ επηβάιινληαη γηα θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο 

πξνεγνπκέλσλ ρξφλσλ, αιιά ε απνδνρή φκσο ηεο ππνρξέσζεο γηα πιεξσκήο ηνπο γίλεηαη κέζα ζηε 

ρξήζε πνπ ηξέρεη, ρσξίο λα πξνεγεζεί άζθεζε πξνζθπγήο ζηα δηθαζηήξηα. ηνλ ίδην ινγ/ζκφ 

θαηαρσξνχληαη νη θφξνη θαη ηα ηέιε πνπ βεβαηψλνληαη κεηά απφ νξηζηηθή απφθαζε ησλ δηθαζηεξίσλ, 

εθηφο απφ ην θφξν θπζηθά ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ πξνεγνπκέλσλ   ρξήζεσλ πνπ θαηαρσξείηαη ζην ινγ. 

42.04. 

ην ινγ. 82.01 θαηαρσξνχληαη νη εηζπξάμεηο απφ απνζβεζκέλνπο πειάηεο, νη επηζηξνθέο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεκέλσλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θφξσλ θαη ηειψλ, εθηφο απφ ηη ο επηζηξνθέο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ θαηαρσξνχληαη  ζην ινγ.42.04, νη επηρνξεγήζεηο, νη επηζηξνθέο δαζκψλ θαη 

ινηπψλ επηβαξχλζεσλ θαη νη επηζηξνθέο ηφθσλ ιφγσ εμαγσγψλ πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

ην ηέινο ηεο ρξήζεο ν ινγ. 82 κεηαθέξεηαη ζην ινγ. 86.02. 

Οη ινγ. 83 θαη 84 ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κεηαθέξνληαη ζηνπο ινγ. 86.02.10 θαη 86.02.03 

αληίζηνηρα(βιέπε θαη ινγ. 44). 
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84 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

84.00 Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

84.00.00 Απφ πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

01 Απφ πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε  ζπκκεηνρ. ζε ινηπέο πιελ Α.Δ. Δπηρεηξήζεηο 

09 Απφ ινηπέο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 
10 Απφ πξνβιέςεηο απαμηψζεσλ θαη ππνηηκήζεσλ γεπέδσλ 

11 Απφ πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

12 Απφ πξνβιέςεηο γηα εμαηξεηηθνχο θηλδχλνπο & έθηαθηα έμνδα 

13 Απφ πξνβιέςεηο γηα έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 

99 Απφ ινηπέο έθηαθηεο πξνβιέςεηο 
84.01 Έζνδα απν ρξεζηκνπνηεκέλεο  πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο  

84.01.12 Απφ πξνβιέςεηο γηα εμαηξεηηθνχο θηλδχλνπο & έθηαθηα έμνδα 

13 Απφ πξνβιέςεηο γηα έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 

99 Απφ ινηπέο έθηαθηεο πξνβιέςεηο 
84.91 Έζνδα απφ ρξεζηκνπνηεκέλεο  πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

πξνο θάιπςε εμφδσλ εθκεηάιιεπζεο  

84.91.00 Απφ πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  

09 Απφ ινηπέο πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 

84.99 Πξνυπνινγηζκέλα έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (Λ/58.12) 
  

  
85 ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ ΜΖ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ 

ΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ  

85.00 Απνζβέζεηο εδαθηθψλ εθηάζεσλ  

85.00.01 Απνζβέζεηο Οξπρείσλ 

02 Απνζβέζεηο Μεηαιιείσλ 

03 Απνζβέζεηο Λαηνκείσλ 

05 Απνζβέζεηο Φπηεηψλ 

06 Απνζβέζεηο Γαζψλ 

11 Απνζβέζεηο Οξπρείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

12 Απνζβέζεηο Μεηαιιείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

13 Απνζβέζεηο Λαηνκείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

15 Απνζβέζεηο Φπηεηψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

16 Απνζβέζεηο Γαζψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

85.01 Απνζβέζεηο θηηξίσλ-εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ-ηερληθψλ έξγσλ 

85.01.00 Απνζβέζεηο θηηξίσλ-εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ 

01 Απνζβέζεηο ηερληθψλ έξγσλ εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ 

02 Απνζβέζεηο ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ 

03 Απνζβέζεηο δηακφξθσζεο γεπέδσλ 

07 Απνζβέζεηο θηηξίσλ-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

08 Απνζβέζεηο ηερληθψλ έξγσλ εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

09 Απνζβέζεηο ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 
10 Απνζβέζεηο δηακφξθσζεο γεπέδσλ ηξίησλ 
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14 Απνζβέζεηο θηηξίσλ-εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

15 Απνζβέζεηο ηερληθψλ έξγσλ εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

16 Απνζβέζεηο ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

17 Απνζβέζεηο δηακφξθσζεο γεπέδσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

21 Απνζβέζεηο θηηξίσλ-εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

22 Απνζβέζεηο ηερληθψλ έξγσλ εμππεξέηεζεο κεηαθνξψλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

23 Απνζβέζεηο ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

24 Απνζβέζεηο δηακφξθσζεο γεπέδσλ ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

85.02 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ-ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ-ινηπνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

85.02.00 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ 

01 Απνζβέζεηο ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

02 Απνζβέζεηο θνξεηψλ κεραλεκάησλ "ρεηξφο" 

03 Απνζβέζεηο εξγαιείσλ 

04 Απνζβέζεηο θαινππηψλ-ηδηνζπζθεπψλ 

05 Απνζβέζεηο κεραλνινγηθψλ νξγάλσλ 

06 Απνζβέζεηο ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
07 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

08 Απνζβέζεηο ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

09 Απνζβέζεηο ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

10 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

11 Απνζβέζεηο ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

12 Απνζβέζεηο θνξεηψλ κεραλεκάησλ "ρεηξφο" εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

13 Απνζβέζεηο εξγαιείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

14 Απνζβέζεηο θαινππηψλ-ηδηνζπζθεπψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

15 Απνζβέζεηο κεραλνινγηθψλ νξγάλσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

16 Απνζβέζεηο ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

17 Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ ζε αθίλεηα ηξίησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

18 Απνζβέζεηο ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ 

εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

19 Απνζβέζεηο ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε αθίλεηα ηξίησλ 
εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

85.03 Απνζβέζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

85.03.00 Απνζβέζεηο απηνθηλήησλ ιεσθνξείσλ 

01 Απνζβέζεηο ινηπψλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 

02 Απνζβέζεηο απηνθηλήησλ θνξηεγψλ- ξπκνπιθψλ-εηδηθήο ρξήζεο 

03 Απνζβέζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ 

04 Απνζβέζεηο πισηψλ κέζσλ 

05 Απνζβέζεηο ελαέξησλ κέζσλ 

06 Απνζβέζεηο κέζσλ εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ 
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09 Απνζβέζεηο ινηπψλ κέζσλ κεηαθνξάο 

10 Απνζβέζεηο απηνθηλήησλ ιεσθνξείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

11 Απνζβέζεηο ινηπψλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

12 Απνζβέζεηο απηνθηλήησλ θνξηεγψλ ξπκνπιθψλ-εηδηθήο ρξήζεο 

εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

13 Απνζβέζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

14 Απνζβέζεηο πισηψλ κέζσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

15 Απνζβέζεηο ελαέξησλ κέζσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

16 Απνζβέζεηο κέζσλ εζσηεξηθψλ κεηαθνξψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

19 Απνζβέζεηο ινηπψλ κέζσλ κεηαθνξάο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

85.04 Απνζβέζεηο επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

85.04.00 Απνζβέζεηο επίπισλ  

01 Απνζβέζεηο ζθεπψλ 

02 Απνζβέζεηο κεραλψλ γξαθείσλ 

03 Απνζβέζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

04 Απνζβέζεηο κέζσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 

05 Απνζβέζεηο επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ 

06 Απνζβέζεηο δψσλ γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε 

08 Απνζβέζεηο εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ 

09 Απνζβέζεηο ινηπνχ εμνπιηζκνχ 
10 Απνζβέζεηο επίπισλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

11 Απνζβέζεηο ζθεπψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

12 Απνζβέζεηο κεραλψλ γξαθείσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

13 Απνζβέζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

εθηφο εθκεηάιιεπζεο  

14 Απνζβέζεηο κέζσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

15 Απνζβέζεηο επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

16 Απνζβέζεηο δψσλ γηα πάγηα εθκεηάιιεπζε εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

18 Απνζβέζεηο εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

19 Απνζβέζεηο ινηπνχ εμνπιηζκνχ εθηφο εθκεηάιιεπζεο 

85.05 Απνζβέζεηο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ & εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο 

85.05.00 Απνζβέζεηο ππεξαμίαο επηρείξεζεο 

01 Απνζβέζεηο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

02 Απνζβέζεηο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ- κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ 

03 Απνζβέζεηο ινηπψλ παξαρσξήζεσλ 

04 Απνζβέζεηο δηθαησκάησλ ρξήζεο ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

05 Απνζβέζεηο ινηπψλ δηθαησκάησλ 

10 Απνζβέζεηο εμφδσλ ίδξπζεο θαη α' εγθαηάζηαζεο 

11 Απνζβέζεηο εμφδσλ  εξεπλψλ  νξπρείσλ- κεηαιιείσλ-ιαηνκείσλ 

12 Απνζβέζεηο εμφδσλ ινηπψλ εξεπλψλ 
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13 Απνζβέζεηο εμφδσλ αχμεζεο θεθαιαίνπ θαη έθδνζεο 

 νκνινγηαθψλ δαλείσλ  

14 Απνζβέζεηο εμφδσλ θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ 

15 Απνζβέζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ απφ πηζηψζεηο θαη 

δάλεηα γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ  

16 Απνζβέζεηο δηαθνξψλ έθδνζεο θαη εμφθιεζεο νκνινγηψλ 

17 Απνζβέζεηο εμφδσλ αλαδηνξγάλσζεο 

18 Απνζβέζεηο ηφθσλ δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ 

19 Απνζβέζεηο ινηπψλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο 

99 Πξνυπνινγηζκέλεο κε ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο απνζβέζεηο (Λ/58.13) 
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Ο ινγ. 85 ρξεψλεηαη κε ηηο πξφζζεηεο απνζβέζεηο , (κε ιεηηνπξγηθέο) πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηε λνκνζεζία, κε πίζησζε ησλ απνζβεζκέλσλ πάγησλ ζηνηρείσλ. 
Πξφζζεηεο απνζβέζεηο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνινγίζνπλ νη εκεδαπέο θαη νη αιινδαπέο 

βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο(Τπ. Οηθ. Δγθ. 40/73)(. 
Οη πξφζζεηεο απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κφλν ζηα θηίξηα, ζηα κεραλήκαηα, ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα θαη γεληθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ παξαγσγή θαη φρη ζηα 
έπηπια θαη ζθεχε πνπ βξίζθνληαη ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο(Τπ. Οηθ. Δγθ. 40/73). 

Οη πξφζζεηεο απνζβέζεηο δελ θνζηνινγνχληαη. 

ην ηέινο ηεο ρξήζεο πηζηψλεηαη ν ινγ. 85 γηα λα εμηζσζεί θαη ρξεψλεηαη ν ινγ. 86.03. 
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86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

86.00 Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 

86.00.00 Μηθηά απνηειέζκαηα(θέξδε ή δεκίεο) εθκεηάιιεπζεο 

01 Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

02 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

03 Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ-αλάπηπμεο 

04 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 

05 Κφζηνο αδξαλείαο (γλ. 46/1189/89) 

86.01 Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

86.01.00 Έζνδα ζπκκεηνρψλ 

01 Έζνδα ρξενγξάθσλ 

02 Κέξδε πψιεζεο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

03 Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 

07 Γηαθνξέο απνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

08 Έμνδα θαη δεκίεο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

09 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

86.02 Έθηαθηα θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα 

86.02.00 Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα  

01 Έθηαθηα θέξδε 

02 Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

03 Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

07 Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα  

08 Έθηαθηεο δεκίεο 

09 Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

10 Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο 

86.03 Με ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο απνζβέζεηο πάγησλ  

86.03.00 Δδαθηθψλ εθηάζεσλ 

01 Κηηξίσλ-εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ-ηερληθψλ  έξγσλ 

02 Μεραλεκάησλ-ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ-ινηπνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

03 Μεηαθνξηθψλ κέζσλ 

04 Δπίπισλ θαη ινηπνχ  εμνπιηζκνχ  

05 Αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ & εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο 

86.99 Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο 
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Ο ινγ. 86 πξνζδηνξίδεη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ πνπ βαξχλνπλ 
ηα θέξδε. Βιέπε ιεηηνπξγία ηνπ ινγ. 86, 8 θαη 89 . 
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88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ 

88.00 Καζαξά θέξδε ρξήζεο 

88.01 Εεκίεο ρξήζεο 

88.02 Τπφινηπν θεξδψλ πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

88.03 Εεκίεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο πξνο θάιπςε 

88.04 Εεκίεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πξνο θάιπςε 

88.06 Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 

88.07 Λ/ζκφο απνζεκαηηθψλ πξνο δηάζεζε 

88.08 Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη εηζθνξά ΟΓΑ 

88.08.17 Φφξνο αθνξ. θεξδψλ άξζξν 7 Ν. 2579/98 (295/98) 

88.09 Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη 

88.98 Εεκίεο εηο λέν 

88.99 Κέξδε πξνο δηάζεζε 

  

  

89 ΗΟΛΟΓΗΜΟ 

89.00 Ηζνινγηζκφο αλνίγκαηνο ρξήζεο 

89.01 Ηζνινγηζκφο θιεηζίκαηνο ρξήζεο 
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Με ηα δεδνκέλα ηνπ ινγ. 88 θαηαξηίδεηαη ν «Πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ». 
ηελ αξρή ηεο ρξήζεο, γηα ην άλνηγκα ησλ βηβιίσλ, ρξεψλεηαη ν ινγ. 89.00 θαη 

πηζηψλνληαη νη αλαιπηηθνχ ινγ/ζκνί ηνπ παζεηηθνχ ηεο απνγξαθήο πνπ ζπληάρζεθε κε 
31.12 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ν θαζέλαο ρσξηζηά κε ην πνζφ πνπ θέξεη ζηελ απνγξαθή. 
Δπίζεο, πηζηψλεηαη ν ινγ. 89.00 θαη ρξεψλνληαη νη αλαιπηηθνί ινγ/ζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ 
ηεο παξαπάλσ απνγξαθήο, ν θαζέλαο ρσξηζηά κε ην πνζφ πνπ θέξεη ζηελ απνγξαθή απηή. Οη 

εγγξαθέο απηέο  νλνκάδνληαη «εγγξαθέο γηα ην άλνηγκα ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ» θαη είλαη 

ππνρξεσηηθέο. 
ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο 89.01 θαη πηζηψλνληαη φινη νη ινγ/ζκνί 

ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ εκθαλίδνληαη ηελ απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο γηα λα εμηζσζνχλ. Δπίζεο 
κε ηελ ίδηα εκεξνκελία(31.12) πηζηψλεηαη ν ινγ. 89.01 θαη ρξεψλνληαη φινη νη ινγ/ζκνί ηνπ 
παζεηηθνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο γηα λα εμηζσζνχλ. Οη εγγξαθέο 
απηέο νλνκάδνληαη «εγγξαθέο γηα ην θιείζηκν ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ» θαη δελ είλαη 

ππνρξεσηηθέο. 
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ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΖ 

 

 ΟΜΑΓΑ 10ε (0) 

  
00 Γε ρξεζηκνπνηείηαη εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί 

ν αξηζκφο 0 ζηηο κεραλνγξαθήζεηο  

01 ΑΛΛΟΣΡΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

01.00 Υξεφγξαθα ηξίησλ γηα θχιαμε 

01.01 Αμίεο ηξίησλ γηα είζπξαμε 

01.02 Δκπνξεχκαηα ηξίησλ ζε παξαθαηαζήθε 

01.99 Άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηξίησλ 

  
02 ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΚΑΗ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΧΝ 

ΑΦΑΛΔΗΧΝ  

02.00 Δλέρπξα ηξίησλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 

02.01 Τπνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 

02.02 Γξακκάηηα εηζπξαθηέα γηα εμαζθάιηζε εθηέιεζεο φξσλ 

ζπκβάζεσλ θιπ.  

02.03 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 

02.04 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε θαιήο εθηέιεζεο 

ζπκβάζεσλ κε πξνκεζεπηέο  

02.09 Άιιεο εγγπήζεηο ηξίησλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 

02.10 Παξαρσξεκέλα ελέρπξα γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ 

02.11 Παξαρσξεκέλεο ππνζήθεο & πξνζεκεηψζεηο γηα εμαζθάιηζε 

ππνρξεψζεσλ  

02.12 Γξακκάηηα πιεξσηέα γηα εμαζθάιηζε εθηέιεζεο φξσλ 

ζπκβάζεσλ θιπ.  

02.13 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ 

02.14 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε θαιήο εθηέιεζεο 

ζπκβάζεσλ κε πειάηεο  

02.19 Άιιεο εγγπήζεηο ηξίησλ γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ 

02.20 Πξνεμνθιεκέλα γξακκάηηα εηζπξαθηέα 

02.21 Μεηαβηβαζκέλα ζε ηξίηνπο γξακκάηηα εηζπξαθηέα 

  

03 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΑΜΦΟΣΔΡΟΒΑΡΔΗ ΤΜΒΑΔΗ 

 Αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε κνλάδαο 

  

04 ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ 

 Αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε κνλάδαο 

  

05 ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΑΛΛΟΣΡΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
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05.00 Γηθαηνχρνη ρξενγξάθσλ γηα θχιαμε 

05.01 Γηθαηνχρνη αμηψλ γηα είζπξαμε 

05.02 Γηθαηνχρνη εκπνξεπκάησλ ζε παξαθαηαζήθε 

05.99 Γηθαηνχρνη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 

 

 

 

 
06 ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΚΑΗ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΧΝ 

ΑΦΑΛΔΗΧΝ  

06.00 Γηθαηνχρνη ελερχξσλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 

06.01 Παξαρσξεηέο ππνζεθψλ θαη πξνζεκεηψζεσλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 

06.02 Απνδέθηεο γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ εγγπήζεσλ 

06.03 Παξαρσξεηέο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 

06.04 Παξαρσξεηέο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζ. 

06.09 Παξαρσξεηέο άιισλ εγγπήζεσλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 

06.10 Παξαρσξήζεηο ελερχξσλ γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ 

06.11 Παξαρσξήζεηο ππνζεθψλ θαη πξνζεκεηψζεσλ γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ 

06.12 Κνκηζηέο γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ γηα εμαζθάιηζε θαιήο εθηέιεζεο φξσλ 

ζπκβάζεσλ θιπ.  

06.13 Κνκηζηέο  εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 

06.14 Κνκηζηέο  εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γηα εμαζθάιηζε θαιήο εθηέιεζεο φξσλ 

ζπκβάζεσλ  

06.19 Παξαρσξεηέο άιισλ εγγπήζεσλ γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ 

06.20 Πξνεμνθιήζεηο γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

06.21 Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

  

  

07 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΑΜΦΟΣΔΡΟΒΑΡΔΗ ΤΜΒΑΔΗ 

 Αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε κνλάδαο 

  

08 ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ 

 Αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε κνλάδαο 
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Ζ νκάδα 10 πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ινγ/ζκνχο ηάμεο, δειαδή ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ 

εκθαλίδνπλ π.ρ εκπνξεχκαηα πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο αιιά ζε ηξίηνπο αιιά βξίζθνληαη ζηηο 
απνζήθεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. Οη ινγ/ζκνί απηνί εκθαλίδνληαη θάησ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ζε 
ρσξηζηέο ζηήιεο. 

Ο ινγ. 01 ζπιιεηηνπξγεί κφλν κε ην ινγ. 05, θαη παξαθνινπζεί ηα μέλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηρείξεζε γηα θχιαμε, γηα ρξήζε, γηα παξαθαηαζήθε θιπ. 
Δηδηθφηεξα: Όηαλ έξρνληαη εκπνξεχκαηα μέλα ζηελ απνζήθε ηεο επηρείξεζεο π.ρ. γηα 

θχιαμε, ηφηε ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο 01.02 κε αμία πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ κνλάδσλ ηνπ εκπνξεχκαηνο κε ην ινγηζηηθφ ηζφηηκν(πνπ παίξλεηαη ε 
δξαρκή) ή κε ηελ πηζαλή αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη πηζηψλεηαη ν ινγ/ζκφο 05.02 κε ηε ίδηα 
αμία. Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα θχγνπλ απφ ηε  επηρείξεζε ηφηε γίλεηαη ε αληίζεηε εγγξαθή.  

Οη ινγ/ζκνί 02 θαη 06 κε ηνπο αληίζηνηρνπο αλαιπηηθνχο ηνπο ιεηηνπξγνχλ ζηελ 
πεξίπησζε πνπ παξέρεηαη εγγχεζε ζηελ επηρείξεζε απφ Σξάπεδεο ή απφ ηξίηνπο θιπ. 
δειαδή ρξεψλεηαη ν ινγ. 02 κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θαη πηζηψλεηαη ν ινγ. 06 κε ην ίδην 
πνζφ. Όηαλ ιήμεη ν ρξφλνο ηεο εγγχεζεο ηφηε ρξεψλεηαη ν ινγ/ζκφο 06 θαη πηζηψλεηαη ν 
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09 ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ 

ΚΔΝΣΡΧΝ 
(Όκηινο ινγαξηαζκψλ πξναηξεηηθήο ρξήζεο) 

 
 

090 Γε ρξεζηκνπνηείηαη 

091 ΑΛΛΟΣΡΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 01) 

092 
ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΚΑΗ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΧΝ 
ΑΦΑΛΔΗΧΝ 

 (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 02) 

093 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΑΜΦΟΣΔΡΟΒΑΡΔΗ ΤΜΒΑΔΗ 

 (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 03) 

094 ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ  ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ 

 (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 04) 

095 ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΑΛΛΟΣΡΗΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

 (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 05) 

096 ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΚΑΗ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΧΝ 

 (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 06) 

097 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΑΜΦΌΣΔΡΟΒΑΡΔΗ ΤΜΒΑΔΗ 

 (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 07) 

098 ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ 

 (Αλάπηπμε αληίζηνηρε ηνπ ινγ. 08) 
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ινγ/ζκφο 02 κε ην παξαπάλσ πνζφ. ηνλ ινγ. 02 παξαθνινπζνχληαη θαη νη εγγπήζεηο θαζψο 
θαη νη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ παξαρσξεί ε επηρείξεζε ζε ηξάπεδεο ή ζε πξνκεζεπηέο 
ηεο(ινγ. 02.10-02.19) νη εγγπήζεηο παξαθνινπζνχληαη κε ηελ αμία ηνπο ή κε ην ινγηζηηθφ 
ηζφηηκν. 

Ο ινγ. 03 ζπιιεηηνπξγεί κφλν κε ην ινγ. 07 θαη παξαθνινπζεί ηηο ακθνηεξνβαξείο 

ζπκβάζεηο πνπ απηή έρεη ππνγξάςεη κε ηξίηνπο, θαηά ην κέξνο πνπ δελ έρνπλ εθηειεζηεί. 
 

Ο ινγ. 04 ζπιιεηηνπξγεί κφλν κε ην ινγ. 08 θαη παξαθνινπζεί ηηο δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο. ηνλ ίδην ινγ/ζκφ παξαθνινπζνχληαη: ε αθνξνιφγεηε ππεξαμία εμαηηίαο 
ζπγρψλεπζεο ή κεηαηξνπήο ηεο επηρείξεζεο, ηα δηθαηψκαηα γηα ζρεκαηηζκφ 
αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ θαη νη ηπρφλ κεηνρέο επηθαξπίαο.  

Ζ παξαθνινχζεζε γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γίλεηαη ή κε 
πξνυπνινγηζηηθέο αμίεο ή κε ην ινγηζηηθφ ηζφηηκν. 

Ο ινγ. 09(091-098) ιεηηνπξγεί φηαλ ιεηηνπξγνχλ θαη νη νκάδεο 19-29 θιπ. ηνλ 
ηζνινγηζκφ εκθαλίδνληαη αζξνηζκέλνη νη παξαπάλσ ινγ/ζκνί καδί κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα 

ησλ ινγ. 01-08. 
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ΗΟΛΟΓΗΜΟ 31

εο
 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2001 

5
ε
 ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ- 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2001) 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΣΖ  4

εο
 ΝΣΗΡΔΚΣΗΒΑ ΣΖ ΔE 

 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Πνζά 

Κιεηφκελεο 

Υξήζεο 

2000 

Γξρ. 

Πνζά 

Κιεηφκελεο 

Υξήζεο 

2001 

Γξρ. 
Α. ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ (απφ 
ην νπνίν έρεη θιεζεί λα θαηαβιεζεί κεηά ην 

ηέινο ηεο ρξήζεο πνζφ δξρ.... ινγ. 18.12) 
ΥΥΥ 

 

ΥΥΥ 

 

 Υξήζεο 2000 Υξήζεο  2001 
Αμία 

Κηή-

ζεο 

Απν-

ζβέ-

ζεηο 

Αλαπφζ

βε-ζηε 

Αμία 

Αμία 

Κηή-

ζεο 

Απν-

ζβέ-

ζεηο 

Αλαπφζβε-

ζηε Αμία 

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ       

16.10 1. Έμνδα ίδξπζεο θαη 

πξψηεο εγθαηάζηαζεο 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

16.15 2. πλ/θέο δηαθνξέο 

δαλείσλ γηα θηήζεηο 

πάγησλ ζηνηρείσλ 

  ΥΥΥ   ΥΥΥ 

16.18 3. Σφθνη δαλείσλ 

θαηαζθεπαζηηθήο 

πεξηφδνπ 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

(16.13-14) 

+16.16-17 

+16.19 

4. Λνηπά έμνδα 

εγθαηάζηαζεο ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

 ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

 

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
      

Η Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο       
16.11-12 1. Έμνδα εξεπλψλ & 

αλάπηπμεο 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

16.01-03 2. Παξαρσξήζεηο & 

δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

16.00 3. Τπεξαμία επηρείξεζεο σο 

(GOOD WILL) 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

16.98 4. Πξνθαηαβνιέο θηήζεο 

αζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

16.04-05 5. Λνηπέο αζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

   ΥΥΥ  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

ΗΗ. Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο       
          
(10.00+10 1. Γήπεδα- ΥΥΥ       
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.10) Οηθφπεδα 

44.10  Μείνλ: 
Πξνβιέςεηο 

Απαμηψζεσλ & 

ππνηηκήζεσλ 

-ΥΥ 

ΥΥΥ — ΥΥΥ ΥΥΥ — ΥΥΥ 

(10.01-

06+ 

10.11-16-

10.99) 

2. Οξπρεία- Μεηαιιεία-

Λαηνκεία- Αγξνί- 

Φπηείεο –Γάζε 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

11 3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

12 4. Μεραλήκαηα-ηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο & ινηπφο 

κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

13 5. Μεηαθνξηθά κέζα ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
14 6. Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
(15+32.00+ 

Υξ. ππφι. 

50.08) 

7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ 

εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

  χλνιν 
αθηλεηνπνηήζεσλ 

(ΓΗ+ΓΗΗ) 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

   ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
         
ΗΗΗ. πκκεηνρέο θαη άιιεο 

καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο 

ε Γξρ. ε Ξ.Ν. χλνιν ρξήζεο 

2000 

χλνιν ρξήζεο 

2001 

         
18.00 1. πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο 
 ΥΥΥ     

18.01 2. πκκεηνρ. ε ινηπέο 

επηρεηξήζεηο 
 ΥΥΥ     

    ΥΥΥ     
53.06   ΥΥ      
(18.00.19+ 

18.01.19) 

 Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο 
ΥΥ ΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

         
(18.02+18.03) 3. Μαθξνπξφζεζκέο 

απαηηήζεηο θαηά 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 
  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

(18.04+18.05) 4. Μαθξνπξφζεζκεο 
απαηηήζεηο θαηά ινηπψλ 

ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο 

επηρεηξήζεσλ 

  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

18.07-08 5. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 
καθξνπξφζεζκεο ιήμεο 

ΥΥΥ      

18.09-10    ΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
18.15-16 6. Σίηινη κε ραξαθηήξα 

αθηλεηνπνηήζεσλ 
  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

(18.06+18.11
+18.13-14) 

7. Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο 
απαηηήζεηο 

  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

     ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

χλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 

(ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ) 

  
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

    

         
Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ     

Η. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ      
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20 1. Δκπνξεχκαηα    ΥΥΥ ΥΥΥ 

(21+22) 2. Πξντφληα έηνηκα & εκηηειή, 

Τπνπξντφληα-Τπνιείκκαηα 
   ΥΥΥ ΥΥΥ 

23 3. Παξαγσγή ζε εμέιημε    ΥΥΥ ΥΥΥ 

(24+25+26 

+28) 

4. Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο-

Αλαιψζηκα πιηθά-

Αληαιιαθηηθά θαη είδε 
ζπζθεπαζίαο 

   ΥΥΥ ΥΥΥ 

(32.01-03+ 

Υξ. ππφι. 50 πιελ 

50.08) 

5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο 

απνζεκάησλ 
   ΥΥΥ ΥΥΥ 

      ΥΥΥ ΥΥΥ 
        
ΗΗ. Απαηηήζεηο  ε Γξρ. ε Ξ.Ν. χλνιν 

ρξήζεο 

2000 

χλνιν 

ρξήζεο 

2001 
Υξ. ππφι.30 πιελ 

30.97-99 

1. Πειάηεο  ΥΥΥ    

44.11  Μείνλ: Πξνβιέςεηο  -ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
(31.00+31.07-31.04-

31.05-31.11-31.12) 

2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα-

Υαξηνθπιαθίνπ(κείνλ ηα 

πξνεμνθιεκέλα-

κεηαβηβαζκέλα πνζνχ δξρ.... 

ΥΥΥ     

(31.01+31.08)  -ηηο Σξάπεδεο γηα είζπξαμε ΥΥΥ     
(31.01+31.08)  -ηηο Σξάπεδεο ζε εγγχεζε ΥΥΥ     

   ΥΥΥ     
(31.06+31.13)  Μείνλ: κε δνπιεπκέλνη ηφθνη ΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
(31.03+31.10) 3. Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
33.90 3α Δπηηαγέο εηοπξ.(κεηαρξ.)  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
33.91 3β Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
33.04-05 4. Κεθάιαην εηζπξαθηέν ζηελ 

επφκελε ρξήζε 
 ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

33.11-12 5. Βξαρππξφζεζκ απαηηήζεηο 

θαηά ζπλδεδεκέλσλ 

επηρ/ζεσλ 

 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

33.21-22 6. Βξαρππξφζεζκ. απαηηήζεηο 

θαηά ινηπψλ ζπκκεηνρηθνχ 

ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζ. 

 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

33.07-10 7. Απαηηήζεηο θαηά νξγάλσλ 
δηνίθεζεο 

 ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

(32.04+ 

33.17-18) 

8. Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί 

θαηαζέζεσλ 
 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

(33.19-20) 9.  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 
εηζπξαθηέεο ζηελ επφκελε 

ρξήζε 

 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

(33.97-99+ 33.97-99) 10 Δπηζθαιείο επίδηθνη πειάηεο 

θαη ρξεψζηεο 
ΥΥΥ 

    

  Μείνλ: Πξνβιέςεηο (44.11) ΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

        
(33.00-02+ 
33.13-16+ 

33.95-96) 

11 Υξεψζηεο δηάθνξνη  
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

35, 54.08(ρξ.) 12 Λνγ/ζκνί δηαρείξηζεο 

πξνθαηαβνιψλ θαη 
πηζηψζεσλ 

 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

    ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
        
ΗΗΗ. Υξεφγξαθα ε Γξρ. ε Ξ.Ν. χλνιν 

ρξήζεο 

2000 

χλνιν 

ρξήζεο 

2001 

(34.00-03+34.10-

13+34.20-21) 

1. Μεηνρέο  
ΥΥΥ    

(34.05-06+34.15- 2. Οκνινγίεο  ΥΥΥ    
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16+34.22-23) 

Τπφι. Λ/34 3. Λνηπά ρξεφγξαθα  ΥΥΥ    

34.25 4. Ηδηεο κεηνρέο ΥΥΥ     

53.07  Μείνλ: Οθεηιφκελεο 

δφζεηο  
- ΥΥ     

34.99  Πξνβιέςεηο γηα 

ππνηίκεζε 
- ΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

        

ΗV. Γηαζέζηκα      
38.00 1. Σακείν  ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

38.02 2. Λεγκέλα ηνθνκεξίδηα 

εηζπξαθηέα 

 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

38.03-06 3. Καηαζέζεηο φςεο θαη 

πξνζεζκίαο 

 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

    ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

        

χλνιν Κπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

(ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ+ΓΗV) 

 ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

        
Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ     

        
36.00 1. Έμνδα επφκελσλ 

ρξήζεσλ 

 ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

36.01 2. Έζνδα ρξήζεο 

εηζπξαθηέα 

 ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Τπφι. Λ/36 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί 

ινγ/ζκνί ελεξγεηηθνχ 

 ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

    ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  
(Α+ Β+ Γ+ Γ+ Δ) 

 ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

        
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΖ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ      

        
01 1. Αιιφηξηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

   ΥΥΥ ΥΥΥ 

02 2. Υξεσζηηθνί ινγ/ζκνί 

εγγπήζεσλ θαη 

εκπξαγκάησλ αζθαιεηψλ 

   ΥΥΥ ΥΥΥ 

03 3. Απαηηήζεηο απφ 

ακθνηεξνβαξείο 

ζπκβάζεηο 

   ΥΥΥ ΥΥΥ 

04 4. Λνηπνί ινγ/ζκνί ηάμεο    ΥΥΥ ΥΥΥ 

      ΥΥΥ ΥΥΥ 
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ΠΑΘΖΣΗΚΟ   
 Πνζά 

Κιεηφκελεο 

Υξήζεο 
2000 

Γξρ. 

Πνζά 

Κιεηφκελεο 

Υξήζεο 
2001 

Γξρ. 

Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ   

Η. Κεθάιαην (κεηνρηθφ, θιπ.)   

(..... κεηνρέο ησλ ..... δξρ.)   

40.00-01 1. Καηαβιεκέλν ΥΥΥ ΥΥΥ 

40.02-03 2. Οθεηιφκελν(απφ ην νπνίν έρεη θιεζεί λα 
θαηαβιεζεί πνζφ δξρ. ......) 

ΥΥΥ ΥΥΥ 

40.04-05 3. Απνζβεοκέλν  ΥΥΥ ΥΥΥ 

 ΥΥΥ ΥΥΥ 

ΗΗ. Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ΥΥΥ ΥΥΥ 

     

ΗΗΗ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο-Δπηρνξεγήζεηο δαλείσλ   
     
41.06 1. Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ζπκκεηνρψλ  

θαη ρξενγξάθσλ 
ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.07 2. Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.10 3. Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ΥΥΥ ΥΥΥ 

   ΥΥΥ ΥΥΥ 

IV.  Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα   
     

41.02 1. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.03 2. Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνχ ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.04 3. Δηδηθά απνζεκαηηθά ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.05 4. Έθηαθηα απνζεκαηηθά ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.08+41.90 

έσο 49.92 

5. Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ 
ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.09 6. Απνζεκαηηθά γηα ίδηεο κεηνρέο ΥΥΥ ΥΥΥ 

   ΥΥΥ ΥΥΥ 

V. Απνηειέζκαηα εηο λέν   
     

42.00  Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεο εηο 

λέν 

  
  

42.01  Τπφινηπν δεκηψλ  ρξήζεο εηο 

λέν 

(-ΥΥΥ) (-ΥΥΥ) 
  

42.02  Τπφινηπν δεκηψλ  
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 

(-ΥΥΥ) (-ΥΥΥ) 
(-ΥΥΥ) (-ΥΥΥ) 

     

VI.  Πνζά πξννξηζκέλα γηα αχμεζε θεθαιαίνπ   
   ΥΥΥ ΥΥΥ 
43.00-01 1. Καηαζέζεηο κεηφρσλ ή εηαίξσλ ΥΥΥ ΥΥΥ 

43.02 2. Γηαζέζηκα κεξίζκαηα ρξήζεο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ 
ΥΥΥ ΥΥΥ 

43.90 3. Απνζεκαηηθά δηαηεζεηκέλα γηα αχμεζε θεθαιαίνπ ΥΥΥ ΥΥΥ 

     

  χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

(ΑΗ+ΑΗΗ+ΑΗΗΗ+ΑΗV+AV+AVI) 
  

     

Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ     
       

44.10 1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία 

  ΥΥΥ ΥΥΥ 
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(44.09+ 

44.12-99) 

2. Λνηπέο πξνβιέςεηο   ΥΥΥ ΥΥΥ 

     ΥΥΥ ΥΥΥ 

       

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ε 

Γξρ. 

ε Ξ.Ν. χλνιν 

ρξήζεο 

2000 

χλνιν 

ρξήζεο 

2001 

Η. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο     

       

45.00-05 1. Οκνινγηαθά δάλεηα ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

45.10-12 2. Γάλεηα Σξαπεδψλ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

45.13 3. Γάλεηα Σακηεπηεξίσλ ΥΥΥ — ΥΥΥ ΥΥΥ 
45.14-15 4. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρ. 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

45.16-17 5. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

πξνο ινηπέο ζπκκεηνρηθνχ 

ελδηαθέξνληνο επηρεηξήο. 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

45.10-12 

(κέξνο) 

6. Σξάπεδεο ι/ καθξνπξφζεζκσλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ κε εγγχεζε 

γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

15.19-21 7. Γξακκάηηα πιεξσηέα 

καθξνπξφζεζκεο ιήμεο 

ΥΥΥ 

 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

45.24-26 8. Μείνλ: Με δνπιεπκέλνη 

ηφθνη 

ΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Τπφι. Λ/45  Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

   ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

     

ΗΗ. Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο     

       
Πηζη.Τπφι.       

50 1. Πξνκεζεπηέο   ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

51.00-02 2. Γξακκάηηα πιεξσηέα  ΥΥΥ     

51.03-05  Μείνλ: Με δνπιεπκέλνη 

ηφθνη 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

53.90 2α Δπηηαγέο πιεξσηέεο(κεηαρξ.) ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

52 3. Σξάπεδεο ι/ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Πηζη.Τπφι.       

30 4. Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
54 5. Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

55 6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

53.17-18 7. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

53.10-11 8. Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

53.12-13 9. Τπνρξεψζεηο πξνο ινηπέο ζπκκεηνρηθνχ 

ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

53.01 10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Τπ. Λ/53 11. Πηζησηέο δηάθνξνη ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

   ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

  χλνιν ππνρξεψζεσλ (ΓΗ+ ΓΗΗ) ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

       

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

ε Γξρ. ε 

Ξ.Ν. 

χλνιν 

ρξήζεο 

2000 

χλνιν 

ρξήζεο 

2001 
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56.00 1. Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

56.01 2. Έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

Τπφι. Λ/56 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγ/ζκνί ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

       

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 
(Α+Β+Γ+Γ) 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ     
       

05 1. Γηθαηνχρνη αιιφηξησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

  ΥΥΥ ΥΥΥ 

06 2. Πηζησηηθνί ινγ/ζκνί εγγπήζεσλ 

θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ 

  ΥΥΥ ΥΥΥ 

06 3. Τπνρξεψζεηο απφ ακθνηεξνβαξείο 

ζπκβάζεηο 

  ΥΥΥ ΥΥΥ 

08 4. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεο   ΥΥΥ ΥΥΥ 

     ΥΥΥ ΥΥΥ 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ (Λ/80) 

31
εο

 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2001 

(1 Ηαλνπαξίνπ- 31 Γεθεκβξίνπ 2001) 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Λ/ ΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

(φπσο  θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ) 
 

 
  Πνζά 

Κιεηφκελεο 

Υξήζεο 
2000 

 Πνζά 
Κιεηφκελεο 

Υξήζεο 
2001 

 

      
ΥΡΔΧΖ     

      
 1. Απνζέκαηα έλαξμεο ρξήζεο     
20 -Δκπνξεχκαηα ΥΥΥ  ΥΥΥ  

21 -Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή ΥΥΥ  ΥΥΥ  
22 -Τπνπξντφληα θαη ππνιείκκαηα ΥΥΥ  ΥΥΥ  
23 -παξαγσγή ζε εμέιημε(Πξντφληα απφ 

θαηεξγαζία) 
ΥΥΥ  ΥΥΥ  

24 -Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο-πιηθά 
ζπζθεπαζίαο 

ΥΥΥ  ΥΥΥ  

25 -Αλαιψζηκα πιηθά ΥΥΥ  ΥΥΥ  

26 -Αληαιιαθηηθά πάγησλ ζηνηρείσλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
28 -Δίδε ζπζθεπαζίαο ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
      
 2. Αγνξέο ρξήζεο     
      
20 -Δκπνξεχκαηα ΥΥΥ  ΥΥΥ  
24 -Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο-πιηθά 

ζπζθεπαζίαο 
ΥΥΥ  ΥΥΥ  

25 -Αλαιψζηκα πιηθά ΥΥΥ  ΥΥΥ  
26 -Αληαιιαθηηθά πάγησλ ζηνηρείσλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
28 -Δίδε ζπζθεπαζίαο ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
 χλνιν αξρηθψλ απνζεκάησλ θαη 

αγνξψλ 
 ΥΥΥ  ΥΥΥ 

      
 3. ΜΔΗΟΝ: Απνζέκαηα ηέινπο 

ρξήζεο 

    

      
20 -Δκπνξεχκαηα ΥΥΥ  ΥΥΥ  
21 -Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή ΥΥΥ  ΥΥΥ  
22 -Τπνπξντφληα θαη ππνιείκκαηα ΥΥΥ  ΥΥΥ  
23 -παξαγσγή ζε εμέιημε(Πξντφληα απφ 

θαηεξγαζία) 
ΥΥΥ  ΥΥΥ  

24 -Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο-πιηθά 
ζπζθεπαζίαο 

ΥΥΥ  ΥΥΥ  

25 -Αλαιψζηκα πιηθά ΥΥΥ  ΥΥΥ  
26 -Αληαιιαθηηθά πάγησλ ζηνηρείσλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
28 -Δίδε ζπζθεπαζίαο ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
 Αγνξέο θαη δηαθνξά (+ -) απνζεκάησλ  ΥΥΥ  ΥΥΥ 
 Μεηαθνξά  ΥΥΥ  ΥΥΥ 
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 Μεηαθνξά  ΥΥΥ  ΥΥΥ 
 4. Οξγαληθά έμνδα     
60 -Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
61 -Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
62 -Παξνρέο ηξίησλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
63 -Φφξνη-Σέιε (πιελ ησλ κε 

ελζσκαησκέλσλ ζην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο θφξσλ) 

ΥΥΥ  ΥΥΥ  

      
64 -Γηάθνξα έμνδα     
      
64.00 -Έμνδα κεηαθνξψλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
64.01 -Έμνδα ηαμηδηψλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
64.02 -Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο ΥΥΥ  ΥΥΥ  

64.03 -Έμνδα εθζέζεσλ-επηδείμεσλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
64.04 -Δηδηθά έμνδα πξνψζεζεο εμαγσγψλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
64.05 -πλδξνκέο-Δηζθνξέο ΥΥΥ  ΥΥΥ  
64.06 -Γσξεέο-Δπηρνξεγήζεηο ΥΥΥ  ΥΥΥ  
64.07 -Έληππα θαη γξαθηθή χιε ΥΥΥ  ΥΥΥ  
64.08 -Τιηθά άκεζεο αλάισζεο ΥΥΥ  ΥΥΥ  
64.09 -Έμνδα δεκνζηεχζεσλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  

64.10 -Έμνδα ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
64.12 -δεκίεο απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαη 

ρξενγξάθσλ 
ΥΥΥ  ΥΥΥ  

64.98 -Γηάθνξα ΥΥΥ  ΥΥΥ  
65 -Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα ΥΥΥ  ΥΥΥ  
66 -Απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ 

ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 
ΥΥΥ  ΥΥΥ  

68 -Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

 πλνιηθφ θφζηνο  ΥΥΥ  ΥΥΥ 
 Μείνλ:     
78.00 Ηδηνπαξαγσγή θαη βειηηψζεηο παγίσλ  ΥΥΥ  ΥΥΥ 
78.10 Έζνδα απφ ηδηφρξεζε απνζεκάησλ  ΥΥΥ  ΥΥΥ 
78.11 Καηαζηξαθέληα αθαηάιιεια απνζέκαηα  ΥΥΥ  ΥΥΥ 
 πλνιηθφ θφζηνο εζφδσλ  ΥΥΥ  ΥΥΥ 
80.00 Κέξδε εθκεηάιιεπζεο  ΥΥΥ  ΥΥΥ 

   ΥΥΥ  ΥΥΥ 
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   Πνζά 

Κιεηφκε-

λεο 
Υξήζεο 

2000 

Πνζά 
Πξνε-

γνχκελεο 
Υξήζεο 

2001 

 

 ΠΗΣΧΖ     
      
 1.  Πσιήζεηο     
      

70 -Δκπνξεπκάησλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
71 -Πξντφλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειψλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
72 -Τπνπξντφλησλ θαη ππνιεηκκάησλ  ΥΥΥ  ΥΥΥ  
72 -Πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ- 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 
ΥΥΥ  ΥΥΥ  

72 -Αλαιψζηκσλ πιηθψλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
72 -Αληαιιαθηηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  

72 -Δηδψλ ζπζθεπαζίαο ΥΥΥ  ΥΥΥ  
72 -Άρξεζηνπ πιηθνχ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
73 -Τπεξεζηψλ(έζνδα απφ παξνρή 

ππεξεζηψλ) 
ΥΥΥ  ΥΥΥ  

      
 2. Λνηπά νξγαληθά έζνδα     
      
74 -Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα 

πψιεζεο 

ΥΥΥ  ΥΥΥ  

75 -Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ ΥΥΥ  ΥΥΥ  
76 -Έζνδα θεθαιαίσλ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 
78.05 -Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 

εθκεηάιιεπζεο 
ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

80.00 -Εεκίεο εθκεηάιιεπζεο  ΥΥΥ  ΥΥΥ 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ (Λ/86) 

31
εο

 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2001 

(1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ- 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2001) 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΜΔΝΟ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΣΖ 4

εο
 ΝΣΗΡΔΚΣΗΒΑ TH EE 

   Πνζά 

Κιεηφκελεο 

Πνζά 

Πξνεγνχκελεο 

  1. Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο Υξήζεο 2000 Υξήζεο 2001 

         

70, 71, 72 θαη 

73 

 Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)   ΥΥΥ   ΥΥΥ 

(70 έσο θαη 73)- 

86.00.00 (80.01) 

 Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ   ΥΥΥ   ΥΥΥ 

86.00.00 (80.01)  Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) 

εθκεηάιιεπζεο 

  ΥΥΥ   ΥΥΥ 

         

86.00.01 (74, 75 

θαη 78.05) 

1. Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο   ΥΥ   ΥΥ 

86.00.06 (95) 2. Απνθιίζεηο απφ ην πξφηππν θφζηνο   ΥΥ   ΥΥ 
86.00.07 (97) 3. Γηαθνξέο ελζσκάησζεο & θαηαινγ.    ΥΥ   ΥΥ 

  χλνιν   ΥΥΥ   ΥΥΥ 

86.00.02 (92.01) 1. Μείνλ: Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  ΥΥΥ   ΥΥΥ  

86.00.03 (92.02) 2. Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ-αλάπηπμεο  ΥΥΥ   ΥΥΥ  
86.00.04 (92.03) 3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο  ΥΥΥ   ΥΥΥ  

86.00.05 (92.00) 4. Κφζηνο αδξάλεηαο  ΥΥΥ   ΥΥΥ  

86.00.06 (95) 5. Απνθιίζεηο απφ ην πξφηππν θφζηνο  ΥΥΥ   ΥΥΥ  
86.00.07 (97) 6. Γηαθνξέο ελζσκάησζεο θαη θαηαινγ.  ΥΥΥ ΥΥΥ  ΥΥΥ ΥΥΥ 

  Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηάιιεπζεο   ΥΥ   ΥΥ 

  ΠΛΔΟΝ (ή κείνλ)       

86.01.00 (76.00) 1. Έζνδα ζπκκεηνρψλ  ΥΥ   ΥΥ  

86.01.01 (76.01) 2. Έζνδα ρξενγξάθσλ  ΥΥ   ΥΥ  

86.01.02 (76.04) 3. Κέξδε πψιεζεο ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ  ΥΥ   ΥΥ  
86.01.03 (76.02 

έσο 76.98,  

πιελ 76.04) 

4. Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  ΥΥ   ΥΥ  

  Μείνλ:  ΥΥ   ΥΥ  
86.01.07 (68.01) 1. Πξνβιέςεηο ππνηηκ. ζπκ/ρψλ & ρξενγξάθσλ ΥΥ   ΥΥ   

86.01.08 (64.10 

θαη 64.12) 

2. Έμνδα & δεκίεο ζπκκεηνρψλ & ρξενγξάθσλ ΥΥ   ΥΥ   

86.01.09 (65) 3. Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα ΥΥ ΥΥ ΥΥ ΥΥ ΥΥ ΥΥ 

86.00+86.01 

(ινγ. 80.00) 

 Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) 

εθκεηάιιεπζεο 

 

  ΥΥ   ΥΥ 

  ΗΗ. ΠΛΔΟΝ (ή κείνλ): Έθηαθηα 

απνηειέζκαηα 

      

86.02.00 (81.01) 1. Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα  ΥΥ   ΥΥ  

86.02.01 (81.03) 2. Έθηαθηα θέξδε  ΥΥ   ΥΥ  

86.02.02 (82.01) 3. Έζνδα  πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ  ΥΥ   ΥΥ  
86.02.03 (84) 4. Έζνδα απφ  πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ 

 ΥΥ   ΥΥ  

  Μείνλ:  ΥΥ   ΥΥ  

86.02.07 (81.00) 1. Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα ΥΥ   ΥΥ   
86.02.08 (81.02) 2. Έθηαθηεο δεκίεο ΥΥ   ΥΥ   

86.02.09 (82.01) 3. Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ΥΥ   ΥΥ   

86.02.10 (83) 4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο ΥΥ ΥΥ ΥΥ ΥΥ ΥΥ ΥΥ 

  Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή 
δεκίεο) 

  ΥΥ   ΥΥ 

  ΜΔΗΟΝ:       

66+85  χλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ  ΥΥ   ΥΥ  

66  Μείνλ: Οη απφ απηέο ελζσκαησκέλεο ζην 
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

 ΥΥ ΥΥ  ΥΥ ΥΥ 

86.99  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (Κέξδε ή 

Εεκίεο) ΥΡΖΖ πξν θφξσλ 

  ΥΥ   ΥΥ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ (Λ/88) 

 

 
   Πνζά 

Κιεηφκελεο 

Πνζά 

Πξνεγνχκελεο 

   Υξήζεο 2000 Υξήζεο 2001 
       

88.00 ή 88.01 

(86.99) 

 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) 

ρξήζεο 
  ΥΥΥ ΥΥΥ 

88.02-04 

(42.00-02) 

 (+) ή (-): Τπφινηπν απνηειεζκάησλ(θεξδψλ ή 

δεκηψλ) πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 
  ΥΥΥ ΥΥΥ 

88.06 (42.04)  (+) ή (-): δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 
  (-ΥΥΥ) ΥΥΥ 

88.07 (Τπνι/ 

ζκνί 41) 

 (+): Απνζεκαηηθά πξνο δηάζεζε   ΥΥΥ ΥΥΥ 

  χλνιν    ΥΥΥ ΥΥΥ 

88.08 1. ΜΔΗΟΝ: Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη εηζθνξά 

ΟΓΑ 

ΥΥΥ ΥΥΥ   

88.09 2.      
88.99  Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο θφξνη 

ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥ 

88.98  Κέξδε πξνο δηάζεζε 

Ή 

Εεκίεο εηο λέν 

  ΥΥΥ 

 
(-ΥΥΥ) 

ΥΥΥ 

 

(-ΥΥΥ) 

       

       

41.02 1. Ζ δηάζεζε ησλ θεξδψλ γίλεηαη σο εμήο:     

53.01 2. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ   ΥΥΥ ΥΥΥ 

53.01 3. Πξψην κέξηζκα   ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.03 4. Πξφζζεην κέξηζκα   ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.04-05 5. Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνχ(αλαθέξνληαη νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο) 

Δηδηθά θαη έθηαθηα απνζεκαηηθά (αλαθέξεηαη 

ν ζθνπφο) 

(πρ. Γηάζεζε εηδηθνχ αθνξνιφγεηνπ 

απνζεκαηηθνχ απφ θέξδε πψιεζεο 
ρξενγξάθσλ λφκνπ …. Γηα ηελ θάιπςε 

ηζφπνζεο δεκηάο απφ πψιεζε 

ρξενγξάθσλ)θιπ. 

  ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.08 6. Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά(αλαθέξνληαη νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο) 
  ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.90 6α Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο 

θνξνινγίαο έζνδα 
  ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.91 6β Απνζεκαηηθά απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαη' 

εηδηθφ ηξφπν 
  ΥΥΥ ΥΥΥ 

41.92 6γ Αθνξνιφγεηα θέξδε ηερληθψλ θαη 

νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 
  ΥΥΥ ΥΥΥ 

53.08 7. Πνζνζηά κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ   ΥΥΥ ΥΥΥ 

42.00 8. Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν   ΥΥΥ ΥΥΥ 

     ΥΥΥ ΥΥΥ 
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Σ. Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο- Απνγξαθή- Ηζνινγηζκφο (άξζξν 26, 27, 28,29) 

 
1. Ζ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πεξηιακβάλεη δψδεθα κήλεο. Καηά ηελ έλαξμε, ηε ιήμε ή ηε 
δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε 

απφ 12 κήλεο. 
Καη’ εμαίξεζε, γηα ηηο επηρεηξήζεηο γ΄ θαηεγνξίαο, ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο κπνξεί λα 
είλαη θαη κεγαιχηεξε απφ 12 κήλεο θαη ην πνιχ κέρξη 24 κήλεο. (Π.ρ. απφ ίδξπζε, απφ 

κεηαηξνπή θιπ). 
Σέηνηα πεξίνδνο ζεσξείηαη θαη εθείλε θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε, ιφγσ χςνπο 
αθαζάξηζησλ εζφδσλ, άξρηζε ππνρξεσηηθά λα ηεξεί βηβιία γ΄ θαηεγνξίαο. Καηά ζπλέπεηα, 
φηαλ πξναηξεηηθά άξρηζε ε επηρείξεζε λα ηεξεί βηβιία γ΄ θαηεγνξίαο, ηφηε ε δηαρεηξηζηηθή 
πεξίνδνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο (Δγθ. 1118148/92 παξ. 26.0) 
Ζ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο κε γ΄ θαηεγνξίαο βηβιία ιήγεη ζηηο 30.6 ή ζηηο 31.12 ηνπ θάζε 
έηνπο. Δπίζεο ε εκεδαπή επηρείξεζε ζηελ νπνία κεηέρεη αιινδαπή επηρείξεζε κε πνζνζηφ 

ζην θεθάιαην 50% ηνπιάρηζηνλ θαζψο θαη ε εκεδαπή επηρείξεζε πνπ είλαη ππνθαηάζηεκα 
αιινδαπήο επηηξέπεηαη λα θιείλεη ρξήζε θαηά ην ρξφλν πνπ θιείλεη ηε δηαρείξηζε ηεο θαη ε 
αιινδαπή επηρείξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εκεδαπή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
ζηε Γ.Ο.Τ βεβαίσζε ηεο αιινδαπήο θνξνινγηθήο αξρήο ηεο έδξαο πνπ λα θαίλεηαη ν ρξφλνο 
θιεηζίκαηνο ηεο ρξήζεο ζηελ αιινδαπή. 
Με αίηεκα ηεο επηρείξεζεο γ΄ θαηεγνξίαο βηβιίσλ πνπ ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζηνλ 
ελδέθαην κήλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, κπνξεί λα δεηεζεί γηα εηδηθνχο ιφγνπο (πρ. 

Λφγσ κεραλνξγάλσζεο, ιφγσ έλαξμεο λένπ θιάδνπ εξγαζηψλ θιπ.) παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ 
ιήμεο. 
Ζ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε, γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο θαη ιήγεη κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο. 
2. Μεηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, απηνί πνπ ηεξνχλ βηβιία γ΄ θαηεγνξίαο, 
πξνβαίλνπλ ζε πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (είδνο, 
κνλάδα κέηξεζεο, πνζφηεηα) ηα νπνία θαη θαηαγξάθνπλ κέρξη ηηο 20 ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα 

απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθή πεξηφδνπ ζην βηβιίν απνγξαθψλ, ρσξηζηά γηα θάζε 
απνζεθεπηηθφ ρψξν. ε εληαίν απνζεθεπηηθφ ρψξν δελ απαηηείηαη θαηαρψξεζε ηεο 
απνγξαθήο δηαθεθξηκέλα. Χο εληαίνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο λνείηαη θαη ην θηίζκα ζην νπνίν 
δελ παξεκβάιιεηαη άιιε επηρείξεζε (Τπ. Οηθ. 1060468/31.5.94). Όζνη ηεξνχλ βηβιία β  ́

θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνβαίλνπλ κέρξη 20.2 ηνπ επφκελνπ έηνπο, 
ζηελ απνγξαθή ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο αμίαο ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ πνπ έρνπλ ζηηο 
απνζήθεο ηνπο κε 31.12 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα πνπ δελ ηεξνχλ απηνηειή ινγηζηηθή, ε πνζνηηθή θαηαγξαθή ζηηο 
δηπιφηππεο ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ε απνζηνιή ηνπ πξψηνπ αληηγξάθνπ ζηελ έδξα 
γίλεηαη κέρξη ηηο 20 ηνπ κεζεπνκέλνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 

κήλα. ηα βηβιία ηεο έδξαο (Κεληξηθφ) κπνξεί λα γξαθεί ην ζπλνιηθφ πνζφ θαηά γεληθή 
θαηεγνξία κε ηελ αηηηνινγία  π.ρ. «εκπνξεχκαηα ππνθαηαζηήκαηνο σο ζεσξεκέλε 
θαηάζηαζε Νν..…δξρ…..» θιπ. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο, ζα πξέπεη ζηελ θαηάζηαζε 
απνγξαθήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πνπ ζηέιλεηαη ζην θεληξηθφ, λα θαηαρσξείηαη θαη ε αμία 

απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ αλαιπηηθά (Δγθ. 1118148/92 παξ. 27.3.4) 
Γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην λνκφ κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε 
κηθξφηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή θαη δελ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ 

απνηέιεζκα, ε θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα γίλεηαη απεπζείαο ζην βηβιίν  
απνγξαθψλ ηεο έδξαο, δηαθεθξηκέλα θαη λα κελ ζπληάζζνληαη θαηαζηάζεηο απνγξαθήο. 
3. Οη  εγγξαθέο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηεο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ 
γίλνληαη κέζα ζηα παξαθάησ ρξνληθά πεξηζψξηα. 
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a) Μέζα ζε 3 κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, γηα ηηο αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, πξνζσπηθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, θνηλνπξαμίεο θαη 

θνηλσλίεο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ. 

b) Μέζα ζε 4 κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο 

θαη ζπλεηαηξηζκνχο. 

c) Μέζα ζε 6 κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, γηα ηηο αιινδαπέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη πνληνπφξα πινία. 
Οη παξαπάλσ πξνζεζκίεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 
Μέζα ζηα πξναλαθεξφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνζδηνξίδεηαη ε ηηκή θαη ε αμία 
απνηίκεζεο ησλ παξαπάλσ εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ γξάθνληαη, ζηε 
ζπλέρεηα, δίπια απφ ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα (πνζφηεο Υ ηηκή =αμία). 

Ζ αμία απνηίκεζεο πξνζδηνξίδεηαη αλ πνιιαπιαζηαζηεί ε πνζφηεηα κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή 
κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο θιπ. 
 
Δηδηθφηεξα: α) Σα απνζέκαηα, εθηφο απφ ηα ππνιείκκαηα, ηα ππνπξντφληα θαη ηα 
ειαηησκαηηθά πξντφληα, απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο 

θηήζεο ή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο θαη ηεο ηηκήο ζηελ νπνία ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα ηα αγνξάζεη ή λα ηα παξάγεη θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

Αλ ε ηειεπηαία απηή ηηκή (πνπ νλνκάδεηαη ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο ή αλαπαξαγσγήο) είλαη 
ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή θηήζεο ή απφ ην ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο, αιιά 

κεγαιχηεξε φκσο απφ ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ηφηε ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ 
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία.  
β) Σα ππνιείκκαηα, ηα ππνπξντφληα θαη ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα απνηηκψληαη 
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. Γειαδή ηα ππνπξντφληα, φηαλ 

πξννξίδνληαη γηα πψιεζε απνηηκψληαη ζηελ θαζαξή πηζαλή ηηκή πψιεζεο ηνπο, φηαλ φκσο 
πξννξίδνληαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε απνηηκνχληαη ζηελ ηηκή 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο θιπ. (Βιέπε πεξηζζφηεξα γηα ηα ππνιείκκαηα, ηα ππνπξντφληα θαη ηα 
ειαηησκαηηθά πξντφληα θαζψο θαη γηα ηα ζπκπαξάγσγα,.  
γ) Σα εκπνξεχζηκα είδε, πνπ ιφγσ βιάβεο ή ιφγσ κφδαο θιπ. Αρξεζηεχνληαη ή έρνπλ 
κεησκέλε αμία, κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ κε ηελ 
πηζαλή ηηκή πψιεζεο ή ρσξίο αμία, αλ αρξεζηεχηεθαλ ηειείσο (Τπ. Οηθ. Δ. 16430/56) 
Χο ηηκή θηήζεο ή σο ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο παίξλεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

επηηεδεπκαηία κε βάζε κηα απφ ηηο απνδεθηέο κεζφδνπο απνηίκεζεο, ηελ νπνία ζα πξέπεη ζηε 
ζπλέρεηα λα ηελ εθαξκφδεη ν επηηεδεπκαηίαο, ζηα επφκελα έηε, θαηά πάγην ηξφπν. Ο 
επηηεδεπκαηίαο πνπ επηζπκεί λα αιιάμεη ηελ κέζνδν απνηίκεζεο γηα ζπνπδαίν ιφγν (π.ρ. γηα 
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θιπ.), ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε γηα 

έγθξηζε ηεο αιιαγήο ηεο Γ.Ο.Τ, (πέληε) 5 ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. ε πξφηππε θνζηνιφγεζε, σο ηηκή ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο 
ζεσξείηαη ε πξφηππε ηηκή κε ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη νη απνθιίζεηο , πνπ ζα πξνθχςνπλ 

ελδερνκέλσο αλάκεζα ζην πξφηππν θαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο, ζα θαηαλέκνληαη ζηα κέλνληα 
(ηειηθά απνζέκαηα) θαη ζηα πσιεκέλα πξντφληα. Σν πνζφ ησλ απνθιίζεσλ απηψλ πνπ 
αλαινγεί ζηα κέλνληα πξντφληα ζα πξέπεη αλ εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα.  
Σέηνηεο κέζνδνη απνηίκεζεο είλαη: α) ε κέζνδνο FIFO, β) ε κέζνδνο LIFO, γ) ε κέζνδνο ηνπ 
θηλεηνχ κέζνπ φξνπ, δ) ε κέζνδνο ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ, ε) ε κέζνδνο ηνπ βαζηθνχ 
απνζέκαηνο, ζη) ε κέζνδνο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ θφζηνπο θαη δ) ε κέζνδνο ηνπ πξφηππνπ 
θφζηνπο. 

Ζ κέζνδνο απνηίκεζεο πνπ δηάιεμε ε επηρείξεζε πνπ δηάιεμε ε επηρείξεζε κλεκνλεχεηαη 
ζηελ απνγξαθή (άξζξν 85 Δκπ. Κσδ.). 
Χο ηξέρνπζα ηηκή ζεσξείηαη εθείλε ζηελ νπνία ε επηρείξεζε κπνξεί λα αγνξάζεη ή λα 
παξάγεη ην εκπνξεχζηκν αγαζφ θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο. 
ΖΜ.: α) κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζην βηβιίν απνγξαθψλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 
επηρείξεζεο, εθηφο απφ ηα εκπνξεχζηκα αγαζά, κε ηα ππφινηπα πνπ εκθαλίδνπλ νη 
πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ (π.ρ. πξνκεζεπηέο, ρξεψζηεο, πειάηεο 
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θιπ.), κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο, φηη νη πξσηνβάζκηνη απηνί ινγ/ζκνί θαηαρσξνχληαη πξψηα 
κε ηα ππφινηπα ησλ αλαιπηηθψλ ηνπο ινγαξηαζκψλ ζε ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ή ζε 
ζεσξεκέλα ηζνδχγηα ή ζε ζεσξεκέλα βηβιία (άξζξν 27 παξ. 4, 5, 6). 
β) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζελφο ηξίηνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ απνγξαθή ρσξηζηά απφ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ επηηεδεπκαηία, ηνπιάρηζηνλ θαηά είδνο θαη πνζφηεηα, κε 
αλαγξαθή θαη ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν βξίζθνληαη ζηα ρέξηα  ηνπ επηηεδεπκαηία(π.ρ. γηα 
θχιαμε, γηα πψιεζε θιπ.)(Δγθ.1118148/92 παξ. 27.7) 
γ) Δπηηξέπεηαη, ρσξίο έγθξηζε απφ ηε Γ.Ο.Τ, ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ, πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ 
ηηκή θηήζεο ή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο, κφλν θαηά ηελ πξψηε δηαρεηξηζηηθή 
πεξίνδν πνπ εθαξκφδεηαη πιήξσο ε αλαιπηηθή ινγηζηηθή (άξζξν 28 παξ. 2 Κ.Β..). 
 
 

Παράδειγμα αποηίμηζης εμπορεύζιμοσ αγαθού 

 
Μηα επηρείξεζε , γηα ην εκπνξεχζηκν είδνο Α είρε πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εμήο αγνξέο, 
αλαιψζεηο θαη πσιήζεηο κέζα ζην έηνο 1999. 
 

ΔΗΓΟ Α 
 

α) Αγνξέο 
 

Ζκεξνκελίεο Πνζφηεο  Σηκή  Αμία 

1.1.99 Αξρηθφ Απφζεκα θηι. 100 Υ 10 = 1.000 
10.3.99 Αγνξά θηι. 200 Υ 9 = 1.800 

11.10.99 Αγνξά θηι. 300 Υ 11 = 3.300 
χλνιν θηι. 600 Υ  = 6.100 

 
β) Πσιήζεηο-αλαιψζεηο 

 
Ζκεξνκελίεο Πνζφηεο 

6.2.99 Αλάισζε θηιά   80 
20.4.99 Πψιεζε θηιά 120 
15.12.99 Αλάισζε θηιά 340 
χλνιν θηιά 540 

 

Εεηείηαη: Να βξεζεί ε ηηκή θηήζεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο θάζε κηαο απφ ηηο παξαπάλσ 
γλσζηέο κεζφδνπο απνηίκεζεο. 
 

Λχζε 

 

α) κέζνδνο FIFO 

 

Με ηε κέζνδν απηή φηη αλαιίζθεηαη ή πσιείηαη ζεσξείηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά 
απνζέκαηα, ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ πξψηε αγνξά θ.ν.θ. Καηά ζπλέπεηα ηα ηειηθά απνζέκαηα 
πξνέξρνληαη απφ ηελ ηειεπηαία αγνξά ή ηελ πξνηειεπηαία αγνξά θ.ν.θ. 
Γειαδή: ηα ηειηθά απνζέκαηα πνπ είλαη 60 θηιά  (600-540) ζα έρνπλ ηηκή θηήζεο 11 δξρ. Καη 
αμία απνηίκεζεο 660 δξρ (60 θηι.Υ11 δξρ.) 

 
β) κέζνδνο LIFO 
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H κέζνδνο LIFO πεξηνδηθήο απνγξαθήο είλαη αθξηβψο αληίζεηε κε ηε κέζνδν FIFO. 
Δπνκέλσο ηα ηειηθά απνζέκαηα (60 θηιά) ζα έρνπλ ηηκή θηήζεο 10 δξρ θαη αμία απνηίκεζεο 
600 δξρ.(60 θηι.Υ10 δξρ.). Τπάξρεη φκσο θαη ε κέζνδνο LIFO  δηαξθνχο απνγξαθήο θαηά 
ηελ νπνία, νη αλαιψζεηο ή νη πσιήζεηο πξνέξρνληαη ε θάζε κηα ρσξηζηά απφ ηελ ακέζσο 

πξνεγνχκελε ή αλ δελ θηάζεη, απφ ηηο ακέζσο πξνεγνχκελεο αγνξέο, θάζε θνξά πνπ γίλεηαη 
πψιεζε ή αλάισζε θαη φηη κέλεη απφ ηηο δηάθνξεο παξηίδεο αγνξψλ απνηειεί ην ηειηθφ 
απφζεκα. Γειαδή, ζηελ πεξίπησζε καο έρνπκε:  
 
Κφζηνο αλαιψζεσλ ή πσιήζεσλ Κφζηνο ηειηθνχ απνζέκαηνο 

6.2.99 Κφζηνο 

αλάισζε
ο 

80 Υ 10 = 800 10.3.99 40 Υ 9 = 360 

20.4.99 Κφζηνο 
πψιεζεο 

120 Υ 9 = 1.080 1.1.99 20 Υ 10 = 200 

15.12.99 Κφζηνο 
αλάισζεο 

300 Υ 11 = 3.300  60 Υ 9,33(1) = 560 

15.12.99 Κφζηνο 
αλάισζεο 

40 Υ 9 = 360       

  540    5.5400       
        

(1)560/60=9,33=ηηκή θηήζεο 
 

 
γ) κέζνδνο ηνπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ ή  θπθινθνξηαθνχ κέζνπ φξνπ ή ησλ δηαδνρηθψλ 

ππνινίπσλ 

 

Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη φηαλ επηδηψθνληαη βξαρχρξνλα απνηειέζκαηα (κεληαία, 
ηξηκεληαία θιπ.). 
Με ηε κέζνδν απηή, φηαλ εμάγεηαη ή πσιείηαη κηα πνζφηεηα, ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ κέζνπ 
φξνπ ησλ αγνξψλ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο κε ηελ νπνία θαη ππνινγίδεηαη ην θφζηνο 

αλαιψζεσλ. Δλεξγψληαο έηζη θηάλνπκε ζηνλ ηειεπηαίν κέζν φξν ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 
ν νπνίνο ζεσξείηαη θαη ηηκή θηήζεο ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο. 
Γειαδή: 
 
1.1 Αξρηθά απνζέκαηα θηι. 100 Υ 10 = 1.000 
6.2 Κφζηνο αλάισζεο θηι. -80 Υ 10 = -800 
 Τπφινηπν θηι. 20 Υ 10 = 200 

10.3 Αγνξά θηι. 200 Υ 9 = 1.800 
 χλνιν θηι. 220 Υ 9,09(1) = 2.000 
20.4.99 Πψιεζε θηι. -120 Υ 9,09 = -1091 
 Τπφινηπν θηι. 100 Υ 9,09 = 909 
11.10 Αγνξά θηι. 300 Υ 11 = 3.300 
 χλνιν θηι. 400 Υ 10,53 = 4.209 
1.5.99 Αλάισζε θηι. -340 Υ 10,53 = 3.578 

 Τπφινηπν θηι. 60 Υ 10,53 = 631 
 

(1) 2.000/220=9.09 

 

πλεπψο ηα ηειηθά απνζέκαηα (60 θηιά) ζα έρνπλ ηηκή θηήζεο 10,53 δξρ θαη αμία 
απνηίκεζεο 631 δξρ. 

Ζ κέζνδνο απηή πξνηηκάηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ζην ινγηζηήξην 
ηεο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 
 
δ) κέζνδνο ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ (ή θφζηνπο) 
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Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ γ  ́
θαηεγνξίαο βηβιίσλ, γηαηί είλαη πην απιή θαη πην απιή θαη πην εχρξεζηε απφ φιεο ηηο άιιεο 
κεζφδνπο απνηίκεζεο. 
Με ηε κέζνδν απηή αζξνίδνληαη ηα αξρηθά απνζέκαηα θαη νη αγνξέο φιεο ηεο ρξήζεο θαηά 

πνζφηεηα θαη αμία θαη έηζη βξίζθεηαη ε κέζε ηηκή θηήζεο (αμία/ πνζφηεηα). Γειαδή: 
 
 Κηιά    Αμία 

Αξρηθά απνζέκαηα 100 Υ 10 Υ 1.000 
Αγνξέο 200 Υ 9 Υ 1.800 
Αγνξέο 300 Υ 11 Υ 3.300 

χλνιν 600 Υ 10,17(1) Υ 6.100 
(1)  6.100/600=10,17 
 
Έηζη ηα ηειηθά απνζέκαηα πνπ είλαη 60 θηιά ζα έρνπλ ηηκή θηήζεο 10,17 δξρ θαη αμία 
απνηίκεζεο 610 δξρ (60Υ10,17 δξρ). 

Σν εκπνξεχζηκν αγαζφ, ζην βηβιίν απνγξάθσλ  γξάθεηαη σο εμήο: 
Δίδνο Α θηιά 60Υ10,17=610 δξρ. 
 
ην βηβιίν απνγξαθψλ θαη κέζα ζηηο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίεο γξάθνληαη ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιπηηθά ζε 3 ηνπιάρηζηνλ ζηήιεο σο εμήο: ηελ κηα κπαίλεη ε 
αξρηθή αμία θηήζεο  ή ην θφζηνο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, πξνζαπμεκέλν κε  ηηο 
δαπάλεο επεθηάζεσλ ή πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ, ζηελ άιιε νη απνζβέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη 

απφ ηελ εκέξα ηεο αγνξάο ηνπ ή ηεο ηδηνθαηαζθεχεο ηνπ κέρξη ηελ εκέξα εθείλε πνπ 
ζπληάζζεηαη ν ηζνινγηζκφο θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε γξάθεηαη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ (δειαδή 
ην ππφινηπν). Αλ ην πάγην έρεη απνζβεζηεί νινζρεξψο θαη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηελ 
θπξηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία, ηφηε γξάθεηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ κε κηα δξαρκή. 
ε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο κε βάζε λφκν, ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ζεσξείηαη ζην 
εμήο σο αμία θηήζεο γηα ην αλαπξνζαξκνζκέλν απηφ πάγην ζηνηρείν. 
 
4. Όηαλ ν επηηεδεπκαηίαο ηεξεί ζεσξεκέλν βηβιίν- κεηξψν πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη απνζβέζεσλ, ηφηε ε παξαπάλσ αλάιπζε γξάθεηαη ζην κεηξψν απηφ, θαη ζην 
βηβιίν απνγξαθψλ, γξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξσηηθά θαηά νκνεηδείο θαηεγνξίεο 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

5. Σα έπηπια θαη ζθεχε κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ, θαηά 

ζπληειεζηή απνζβέζεσλ, κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αμίαο θηήζεο ηνπο, ηηο απνζβέζεηο ηνπο 
θαη ηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπο. 
6. Χο ηηκή θηήζεο ησλ αθηλήησλ ζεσξείηαη ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην νηθείν 

ζπκβφιαην αγνξάο. Σα ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη ινηπά έμνδα θηήζεο δελ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ηηκή θηήζεο ησλ αθηλήησλ απηψλ. Σα έμνδα απηά κεηαθέξνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα 
έμνδα α’ εγθαηάζηαζεο ή ζηα γεληθά έμνδα ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
7. Χο ηηκή θηήζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ  εμνπιηζκνχ ζεσξείηαη ε αμία αγνξάο 
πξνζαπμεκέλε θαη κε ηα κε ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ησλ κεραλεκάησλ, 
κέρξη λα ηεζνχλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

Σα ρξεφγξαθα θαη νη ζπκκεηνρέο απνηηκνχληαη φπσο παξαθάησ θαη ζηε ζπλέρεηα γξάθνληαη 
θαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ (ή ζε ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο απνγξαθήο) ην θάζε είδνο 
ρξενγξάθνπ ρσξηζηά, σο εμήο: 
α) νη κεηνρέο, νη νκνινγίεο θαη ηα ινηπά ρξεφγξαθα πνπ είλαη εηζαγκέλα ζην 

Υξεκαηηζηήξην, θαζψο θαη ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, απνηηκνχληαη ζηελ θαηά είδνο 

ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο, 

β) γηα ηα ρξεφγξαθα ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο  α΄ σο ηξέρνπζα ηηκή ζεσξείηαη  ν κέζνο 

φξνο  ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεο. Δηδηθά, γηα 

ηα ακνηβαία θεθάιαηα σο ηξέρνπζα ηηκή ζεσξείηαη ν κέζνο φξνο ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπο 
θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεο, 
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γ) νη κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ρξεκαηηζηήξην θαη νη 
ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξίαο απνηηκνχληαη 
πάληνηε ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο, 
δ) ηα θάζε θχζεο ρξεφγξαθα θαη νη ηίηινη, πνπ έρνπλ ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο 

θαη δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ρξεκαηηζηήξην, φπσο είλαη ηα έληνθα γξακκάηηα Γεκνζίνπ, 
απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο παξνχζα αμία ηνπο θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ. Ζ αμία απηή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην εηήζην επηηφθην ηνπ θάζε ρξενγξάθνπ 
ή ηίηινπ. 
8. Οη άιινη ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, (π.ρ. νη πειάηεο,  νη 
πξνκεζεπηέο θιπ.0 γξάθνληαη, κέζα ζηα πην πάλσ ρξνληθά πεξηζψξηα, ζην βηβιίν απνγξαθψλ 
αλαιπηηθά κε ηα ππφινηπα πνπ έρνπλ ηελ εκέξα εθείλε (η. 390/61) εθηφο αλ ε αλάιπζε 
ηνπο πξνθχπηεη απφ άιια ζεσξεκέλα βηβιία ηεο επηρείξεζεο (Φνξ. Δθ. Υαλ. 121/73) νπφηε 

παξαθνινπζνχληαη ζηελ απνγξαθή κε πεξηιεπηηθνχο- γεληθνχο ινγαξηαζκνχο 
(Πξσηνβάζκηνπο ηνπ Γ.Λ..). 
9. Οη απαηηήζεηο , νη ππνρξεψζεηο, ηα δηαζέζηκα θαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα, νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνληαη φια απηά ηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, απνηηκψληαη ζε δξαρκέο κε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 
κεηαηξνπή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο: 
α) κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο, γηα ηηο απαηηήζεηο, ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα δηαζέζηκα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
Ζ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (απαηηήζεσλ, δηαζεζίκσλ θιπ.)  γίλεηαη κε 
βάζε ηελ επίζεκε ηηκή αγνξάο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ηεο εκέξαο απηήο, ελψ ε απνηίκεζε 
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ (ππνρξεψζεσλ  θιπ.) κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή πψιεζεο 

ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ηεο εκέξαο απηήο, 
β) κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ θαηά ηελ εκέξα θηήζεο (αγνξάο ή ηδηνθαηαζθεπήο ή 
παξαγσγήο) ησλ ρξενγξάθσλ θαη ηίηισλ γεληθά, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, 

εθηφο  ησλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απνζεκάησλ αγαζψλ γεληθά. 
10. ην ηέινο ηεο απνγξαθήο γξάθνληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεο ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα 
πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θπξηφηεηαο ηξίησλ πνπ βξίζθνληαη θαηά ηελ ιήμε ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζηελ επηρείξεζε, ην θαζέλα ρσξηζηά ηνπιάρηζηνλ θαη’ είδνο θαη 

πνζφηεηα. 

Ο απνζηνιέαο φκσο ησλ εκπνξεπζίκσλ απηψλ εηδψλ ηα γξάθεη ζην  βηβιίν απνγξαθψλ ηεο 
δηθήο ηνπ επηρείξεζεο θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαζψο θαη θαηά ρψξν πνπ βξίζθνληαη 
ηελ εκέξα ηεο ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

11. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πξφθεηηαη λα ηεξήζεη γηα πξψηε θνξά ππνρξεσηηθά ε 
πξναηξεηηθά βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ζπληάζζεη απνγξαθή έλαξμεο ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 
νξίδνληαη πην πάλσ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απνζέκαηα, αληί ηεο ζχληαμεο 
απνγξαθήο έλαξμεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ εγγξαθή αλνίγκαηνο ησλ βηβιίσλ αλαιπηηθά ηα 
ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (άξζξν 27 παξ.2). 
12. Κάησ απφ ηελ απνγξαθή, θαη ζην ίδην βηβιίν απνγξαθψλ (δειαδή κέρξη 31/3 ή κέρξη 

30/4 αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο επηρείξεζεο) γξάθεηαη κέζα ζηηο πην πάλσ πξνζεζκίεο απφ ηε 
ιήμε ηεο ρξήζεο, ν ηζνινγηζκφο ηεο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο πξσηνβάζκηνπο 
ινγαξηαζκνχο ηεο αληίζηνηρεο απνγξαθήο. 
13. Κάησ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ γξάθνληαη νκαδνπνηεκέλνη νη ινγαξηαζκνί πνπ 
πξνζδηνξίδνπλ ην απνηειέζκαηα. Οη ινγαξηαζκνί απηνί γξάθνληαη ή ζην ινγ/ζκφ «γεληθή 

εθκεηάιιεπζε» ή ζηα «απνηειέζκαηα ρξήζεο». Αλ ην απνηέιεζκα είλαη θέξδνο, ηφηε θάησ 
απφ ηα «απνηειέζκαηα ρξήζεο» γξάθεηαη θαη ν «πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ» 

(άξζξν 29 παξ.  1 ηνπ Κ.Β..). 
14. Οη εγγξαθέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, θαηαρσξνχληαη, κέζα ζηηο 
παξαπάλσ πξνζεζκίεο απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, ζην εκεξνιφγην εγγξαθψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
15. O ηζνινγηζκφο θαη ν ινγ/ζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο 
ηα αθαζάξηζηα έζνδα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 250.000 δξαρκψλ ππνγξάθνληαη θαη απφ 
ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο ή απφ ηνλ ππεχζπλν θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη 
ηνπ ινγ/ζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη: α) άδεηα άζθεζεο 
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νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (άξζξ. 2 Π.Γ. 
475/91), ή πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Κνηλσληθψλ  θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη εγγξαθή ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, 
ή πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηεο ζρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Η. θαη 

άδεηα γηα ππνγξαθή ηζνινγηζκνχ απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο θαη β) πεληαεηή 
ηνπιάρηζηνλ ζπλαθή πξνυπεξεζία απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζε ινγηζηηθφ νηθνλνκηθφ θιάδν 
ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 
ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα είλαη πάλσ απφ 250.000.000-
500.000.000 δξρ κπνξεί ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο λα ηνλ 
ππνγξάθεη ν πξντζηάκελνο ηνπ ινγηζηεξίνπ, πνπ έρεη πηπρίν ησλ ηκεκάησλ Δκπνξίαο θαη 
Γηαθήκηζεο, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ζρνιήο Γηνίθεζεο 
θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Η. θαη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή πξνυπεξεζία ζε ινγηζηηθφ νηθνλνκηθφ 

θιάδν ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη άδεηα γηα ππνγξαθή ηζνινγηζκνχ θαη 
ινγ/ζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο. 
Καη’ εμαίξεζε, ν ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, κπνξεί λα 
ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ινγηζηεξίνπ ή ηνλ ππεχζπλν θαηάξηηζεο ηνπ 
ηζνινγηζκνχ, ν νπνίνο δελ ζπγθεληξψλεη ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, 
εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη έρεη ππνγξάςεη απηφο, απφ ην έηνο 1965 θαη κέρξη θαη ηηο 30 
Απξηιίνπ 1977, ηζνινγηζκνχο επηρεηξήζεσλ  πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ ρξήζεσλ. 
ηελ πεξίπησζε  πνπ ππνγξάςεη ηνλ ηζνινγηζκφ ινγηζηήο πνπ δελ έρεη ηα παξαπάλσ 
πξνζφληα, ηφηε νη θπξψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. επηβάιινληαη ρσξηζηά ζηνλ 
επηηεδεπκαηία θαη ρσξηζηά ζηνλ ινγηζηή πνπ ππέγξαςε ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ην ινγαξηαζκφ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο ρσξίο λα έρεη ηέηνην δηθαίσκα. 
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ΑΠΟΒΔΔΗ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

 

ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΠΟΒΔΔΙ (ΣΑΘΔΡΗ ΜΔΘΟΓΟ) 

 
 
ην ηέινο θάζε ρξήζεο, νη θάζε κνξθήο θαη είδνπο επηρεηξήζεηο ππνινγίδνπλ ηαθηηθέο 

απνζβέζεηο πνπ εθθξάδνπλ ηε θζνξά ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπο κέζα ζηε ρξήζε πνπ 
πέξαζε. 
Οη ηαθηηθέο απνζβέζεηο, γηα ηζνινγηζκνχο πνπ θιείλνπλ κε 31.12.97 θαη κεηά, είλαη 
ππνρξεσηηθέο, κε ηε ζηαζεξή κέζνδν. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ ελεξγνχλ, ζε θάπνηα 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, απνζβέζεηο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ή θαη ζε 
φια, ράλνπλ ην δηθαίσκα λα εθπέζνπλ ηηο απνζβέζεηο απηέο ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο. 
Γειαδή, νη απνζβέζεηο ζα δηελεξγνχληαη θάζε ρξφλν, κε ην λφκηκν ζπληειεζηή, κέρξη λα 
θηάζνπλ ζπλνιηθά ην πνζφ θαηά κία δξαρκή κηθξφηεξν απφ ηελ αξρηθή αμία, αιιά νη 
απνζβέζεηο φκσο απηέο πνπ δελ δηελεξγήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, δελ ζα 
αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επνκέλσλ απηψλ 
ρξήζεσλ. Μφλν, γηα ηα θαηλνχξηα κεραλήκαηα θαη ην ινηπφ κεραλνινγηθφ ή ηερληθφ 

εμνπιηζκφ παξαγσγήο, πνπ απνθηνχλ απφ 1.1.98 θαη κεηά νη βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, 

κεηαιιεπηηθέο, ιαηνκηθέο θαη νη κηθηέο απφ απηέο επηρεηξήζεηο (π.ρ. βηνκεραληθή-εκπνξηθή, 
κφλν γηα ηα κεραλήκαηα ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ θιπ.), νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη 
ππνρξεσηηθά είηε κε ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, είηε κε ηε θζίλνπζα κέζνδν 

απφζβεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη ε κέζνδνο πνπ ζα επηιεγεί, γηα ηα πάγηα απηά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ απνθηήζεθαλ κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ζα εθαξκφδεηαη 
θαηά πάγην ηξφπν. Καη’ εμαίξεζε, νη λέεο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο 3 δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ 
αθνινπζνχλ ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία άξρηζε ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπο, κπνξνχλ, 

(αληί λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλνληθνχο ζπληειεζηέο απφζβεζεο), λα πξνβνχλ ζε απφζβεζε 
φισλ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ (θαη  φρη κφλν νξηζκέλσλ απφ απηά), είηε κε 
ζπληειεζηή 0%(δειαδή λα κελ ππνινγίδνπλ θαζφινπ απνζβέζεηο ζηα 3 απηά ρξφληα), είηε κε 
ζπληειεζηή 50% ηνπ ηζρχνληνο πνζνζηνχ απφζβεζεο (δειαδή λα ππνινγίδνπλ ηηο κηζέο απφ 
ηηο απνζβέζεηο εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ζηαζεξή ή ηε θζίλνπζα κέζνδν, αλάινγα), κε 
ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά, φηη ν ζπληειεζηήο απηφο ηεο απφζβεζεο (0% ή ην 50% ηνπ 
θαλνληθνχ ζπληειεζηή), πνπ ζα επηιεγεί απφ ηελ επηρείξεζε, ζα εθαξκφδεηαη γηα φια ηα 

πάγηα (θαη φρη κφλν γηα νξηζκέλα απφ απηά), θαη δελ ζα κεηαβάιιεηαη απφ δηαρεηξηζηηθή 
ρξήζε ζε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηεο 3εηίαο απηήο (Δγθ. Τπ. Οηθ. 1051542/28.4.98, 
1076433/25.6.98). Καηά ηελ πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, πνπ άξρηζε ε ιεηηνπξγία ηεο 
επηρείξεζεο θαη πξνεγείηαη ηεο παξαπάλσ 3εηίαο, ππνινγίδνληαη θαλνληθά νη απνζβέζεηο 
κε ηε ζηαζεξή ή ηε θζίλνπζα κέζνδν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (Δγθ. Τπ. 
Οηθ.1076433/25.6.98). 
 Γηα ηελ παξαπάλσ 3εηία, αλ ε επηρείξεζε δελ πξνθξίλεη νχηε ηε κία ιχζε (ζπληειεζηή 
απφζβεζεο 0%), νχηε ηελ άιιε ιχζε (ζπληειεζηή απφζβεζεο 50% ηνπ θαλνληθνχ), ηφηε ζα 

πξέπεη λα ππνινγίδεη απνζβέζεηο γηα ηα 3 απηά ρξφληα κε βάζε ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή 
απφζβεζεο(ηεο ζηαζεξήο ή ηεο θζίλνπζαο κεζφδνπ, αλάινγα). 
 
 
 
 
ΖΜ.: α) Ζ εηαηξία, πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπγρψλεπζε ή απφ κεηαηξνπή κε νπνηνδήπνηε 

λφκν, δελ ζεσξείηαη λέα. Αλ φκσο, θαηά ην ρξφλν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θάπνηα ή θάπνηεο 
απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο ή ε κεηαηξεπφκελε επηρείξεζε είλαη λέεο (κε θξηηήξην ηελ 
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παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπο), ηφηε θαη ε πξνεξρφκελε απφ ηε ζπγρψλεπζε ή ηε κεηαηξνπή 
εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα, γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εηζθέξζεθαλ απφ ηε λέα ή 
ηηο λέεο εηαηξίεο απηέο επηρεηξήζεηο, είηε λα κελ ελεξγεί απνζβέζεηο γηα ηελ 3εηία είηε λα 
ελεξγεί κε ην κεησκέλν ζπληειεζηή, αλάινγα κε ην ηξφπν πνπ είρε ελεξγήζεη (πξηλ απφ ην 

κεηαζρεκαηηζκφ) ε επηρείξεζε πνπ ζπγρσλεχηεθε ή πνπ κεηαηξάπεθε. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη 
ζε πεξίπησζε απνξξφθεζεο «λέαο» επηρείξεζεο απφ πθηζηάκελε παιαηά εηαηξία (Δγθ. Τπ. 
Οηθ. 1051542/28.4.98). 
β) Τπνρξεσηηθά ππνινγίδνπλ απνζβέζεηο πάλσ ζηα πάγηα πνπ έρνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 
ηεξνχλ βηβιία γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ 
βηβιία β΄ θαηεγνξίαο κφλν εθείλεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο κε ινγηζηηθφ 
ηξφπν, δειαδή κφλν νη επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο (Δγθ. Τπ. Οηθ. 
1051542/28.4.98). 

 
Αλ ηα πάγηα αγνξάζζεθαλ κέζα ζηε ρξήζε ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ νξηζκέλνπο κφλν κήλεο 

κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ηφηε νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κφλν γη’ απηνχο ηνπο 

κήλεο πνπ ιεηηνχξγεζαλ (η. Δ. 334/56). 
Αλ ε επηρείξεζε είλαη Ξελνδνρεηαθή ή επνρηαθή (θνλζεξβνπνηία θιπ.) ή αλ βξίζθεηαη ζε 
επηζθεπή ή ζε αλαγθαζηηθή αξγία, ηφηε νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη γηα νιφθιεξν ην ρξφλν 
(η. 837/90 ηκ. Β, η. Δ. 2430/88 ηκ. Β). 

ε φια ηα πάγηα νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη γηα θάζε πάγην ρσξηζηά (η. Δ. 71/72), εθηφο 
απφ ηα έπηπια θαη ζθεχε πνπ επηηξέπεηαη λα ππνινγίδνληαη νη απνζβέζεηο ζηε ζπλνιηθή ηνπο 
αμία, γη’ απηφ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γξάθνληαη θαηά ηελ απνγξαθή   ηα έπηπια ην θαζέλα 
ρσξηζηά. Γειαδή ζην βηβιίν απνγξαθψλ αλαγξάθνληαη γηα θάζε πάγην ρσξηζηά, ηνπιάρηζηνλ 
ε αμία θηήζεο ηνπ πξνζαπμεκέλε κε ηηο δαπάλεο βειηίσζεο, νη απνζβέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη 
θαη ε αλαπφζβεζηε αμία απηνχ, εθηφο ησλ επίπισλ πνπ δελ ρξεηάδεηαη απηή αλάιπζε, αιιά 
θαηαρσξνχληαη ζπλνιηθά θαη ρσξηζηά θαηά ηεηαξηνβάζκην ινγ/ζκφ ηνπ Γ.Λ..(π.ρ. ζε κηα 

ζεηξά ή ζε κηα θαξηέια 4 ηξαπέδηα, ζε άιιε ζεηξά ή ζε άιιε θαξηέια 8 θαξέθιεο θιπ.). Αλ 
ηα πάγηα ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη αλαιπηηθά ζην κεηξψν παγίσλ ζηνηρείσλ, ηφηε ηα ίδηα 
απηά πάγηα ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ κε έλα πνζφ θαηά νκνεηδείο 
θαηεγνξίεο, δειαδή θαηά ηεηαξηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γ.Λ.. φηαλ ην πάγην ζηνηρείν 
απνζβεζηεί νινζρεξψο αλαγξάθεηαη ζηελ απνγξαθή κε ππφινηπν αμίαο 1 δξρ., εθφζνλ 
βξίζθεηαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Φπζηθά, ζα θαηαρσξνχληαη ζηελ απνγξαθή κε ηε 
ζπλνιηθή αμία θηήζεο ηνπο, κε ηηο ζπλνιηθέο απνζβέζεηο ηνπο πνπ ζα είλαη θαηά κία δξαρκή 
κηθξφηεξεο απφ ηελ αμία θηήζεο, αιιά ην ππφινηπν ηνπο φκσο ζα  είλαη γηα θάζε έλα πάγην 

ζηνηρείν θαη 1 δξρ. 
Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ παξαγσγή, πξνζηίζεληαη ζην θφζηνο ησλ 

πξντφλησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε (Ν.Γ. 587/70). 
Αλ ε επηρείξεζε αγφξαζε έλα πάγην (κεράλεκα θιπ.)  αιιά ε θπξηφηεηα ηνπ 

παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πσιεηή κέρξηο εμφθιεζεο ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ, ηφηε ε επηρείξεζε 
έρεη δηθαίσκα λα ππνινγίδεη απνζβέζεηο, ρσξίο λα έρεη απνθηήζεη ηελ θπξηφηεηα αθφκα 
(Γεπη. Φνξ. Γηθ. Κνκνη. 54/65). 

Σα εξγαιεία θαη ηα αληαιιαθηηθά απνζβέλνληαη κέζα ζηε ρξήζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
θαη φρη κέζα ζηε ρξήζε πνπ αγνξάζζεθαλ. Δπίζεο, ηα πάγηα ζηνηρεία, ηα νπνία απνθηήζεθαλ 
απφ 1.1.92 θαη κεηά θαη ησλ νπνίσλ ε αμία θηήζεο εθάζηνπ είλαη κέρξη 200.000 δξρ  κπνξνχλ 
(φρη ππνρξεσηηθά) λα απνζβέλνληαη εμνινθιήξνπ κέζα ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία ηα πάγηα 
απηά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ (π.ρ. έπηπια) ή ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία (π.ρ. κεραλήκαηα). 
Γειαδή, γηα ηα πάγηα απηά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αμία κέρξη  200.000 δξρ γίλεηαη απφζβεζε 
100% κείνλ 1 δξρ γηα ην θαζέλα απφ ηα πάγηα απηά, γηα λα απεηθνλίδνληαη έηζη ζηελ 

απνγξαθή σο πιήξσο απνζβεζκέλα. 
Αλ ε εηαηξία έρεη έλα πάγην, κφλν θαηά ηε ρξήζε, ελψ ε θπξηφηεηα αλήθεη ζε θάπνηνλ 
εηαίξν, ηφηε απνζβέζεηο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη κφλν ν εηαίξνο πνπ έρεη ηελ θπξηφηεηα. ηελ 
πεξίπησζε απηή ε εηαηξία δελ αθαηξεί νχηε θαη ελνίθην απφ ηα θέξδε ηεο. Ο εηαίξνο φκσο 
πνπ εηζέθεξε ην αθίλεην ζηελ εηαηξία γηα ρξήζε, δειψλεη έζνδα απφ ηεθκαξηά ελνίθηα, γηαηί 
ν λφκνο ζεσξεί φηη ην αθίλεην απηφ ην ηδηνρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο ν εηαίξνο. 
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Σα έμνδα ίδξπζεο θαη νξγάλσζεο, ε θήκε θαη ε πειαηεία, ην δίπισκα επξεζηηερλίαο 
θιπ. Μπνξνχλ λα απνζβεζηνχλ ή ζε κηα ρξήζε ή ηζφπνζα ζε πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο αιιά φρη 
φκσο πέξα ηεο πεληαεηίαο 9άξζξν 31 παξ. 1ηβ Ν.2238/94). 
Ηδηνκνξθία ππάξρεη ζηηο κεηαηξνπέο ή ζπγρσλεχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε Α.Δ. ή Δ.Π.Δ κε 

βάζε ην Ν. 1297/72. ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ιακβάλνληαη σο βάζε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
αλαγλσξηδφκελσλ θνξνινγηθά απνζβέζεσλ, ε αλαπφζβεζηε αμία πξνζαπμεκέλε κε ηελ 
ππεξαμία πνπ αλαινγεί ζ’ απηήλ (βιέπε θαη άξζξν 19 Ν. 849). 
Αλ θάπνηνο δηαηεξεί κηα α η ν κ η θ ή  ε π η ρ ε ί ξ ε ζ ε  θ α η  η δ η ν ρ ξ ε ζ η κ ν π ν η ε ί  ή  
ε λ ν η θ η ά δ ε η  έ λ α  α θ ί λ ε η ν  ηεο αηνκηθήο ηνπ επηρείξεζεο (εθηφο απφ ηα 
βηνκεραλνζηάζηα ε ηηο απνζήθεο ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε πξψησλ α΄ 
πιψλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ), ηφηε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο ηνπ ππνινγίδεη ηηο λφκηκεο 
απνζβέζεηο θαη θάλεη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ησλ απνζβέζεσλ. Σν πνζφ φκσο απηφ πνπ 

θαηαρσξείηαη σο απφζβεζε ζα αλαγλσξηζηεί θνξνινγηθά κεησκέλν θαηά ην πνζφ πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 105 9γηα θαηνηθίεο) ή ηνπ 5%(γηα θαηαζηήκαηα, 
απνζήθεο, γξαθεία θιπ.) πάλσ ζην πνζφ ηνπ ηεθκαξηνχ ή ηνπ πξαγκαηηθνχ εηήζηνπ ελνηθίνπ. 
Σν πνζφ απηφ δελ αθαηξείηαη, αλ ην αθίλεην έρεη απνζβεζηεί νινθιεξσηηθά (άξζξν 23 Ν.Γ. 
2238/94). Σα πνζνζηά 10% ή 5% είλαη κέξνο ηνπ 25% ή ηνπ 105 αληίζηνηρα ηνπ 
αθαζάξηζηνπ ηεθκαξηνχ ή πξαγκαηηθνχ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο απφ ελνίθηα (Α΄ θαηεγνξίαο), 
πνπ έρεη δηθαίσκα ν επηρεηξεκαηίαο λα αθαηξέζεη, φηαλ ππνβάιιεη ηελ αηνκηθή ηνπ δήισζε. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ, πνπ δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν πάλσ ζηελ 
αμία θηήζεο, θαζψο θαη ζηηο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 
εθαξκφδνληαη  ζπληειεζηέο. 
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ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΔΘΟΓΟ ΑΠΟΒΔΔΩΝ 

 

Γηα ηα θαηλνχξηα κεραλήκαηα θαη ην ινηπφ κεραλνινγηθφ ή ηερληθφ εμνπιηζκφ 
παξαγσγήο, πνπ απνθηνχλ απφ 1.1.1998 θαη κεηά νη βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, 
κεηαιιεπηηθέο, ιαηνκηθέο θαη νη κηθηέο απφ απηέο επηρεηξήζεηο, νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη 
είηε κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, είηε κε ηε θζίλνπζα κέζνδν. Ζ κέζνδνο πνπ ζα πξνηηκεζεί δελ 
κπνξεί λ’ αιιάμεη απφ έηνο ζε έηνο, αιιά εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά θαηά πάγην ηξφπν ε ίδηα 
κέζνδνο απφζβεζεο κέρξηο φηνπ απνζβεζηνχλ εμνινθιήξνπ ηα ζπγθεθξηκέλα απηά πάγηα 
ζηνηρεία. Μπνξεί, νξηζκέλα απφ ηα πάγηα απηά ζηνηρεία λ’ απνζβέλνληαη κε ηε ζηαζεξή 
κέζνδν απφζβεζεο θαη νξηζκέλα αιιά κε ηε θζίλνπζα κέζνδν απφζβεζεο, αξθεί ε ίδηα 

κέζνδνο απφζβεζεο λα εθαξκφδεηαη κέρξη λα  νινθιεξσζεί ε απφζβεζε ησλ πάγησλ απηψλ 
ζηνηρείσλ. Χο κεραλήκαηα θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο-ηερληθφο εμνπιηζκφο ζεσξνχληαη ηα 
πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία β (εθηφο απφ ηελ 
πεξίπησζε 16), ζηηο θαηεγνξίεο ζη, ε (εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 1 θαη 4), ζ, η, ηβ, ηγ θαη ηε 
(εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 1, 2, 4 θαη 5), ζηελ θαηεγνξία ηζη (κφλν πεξίπησζε 2) θαη εθφζνλ 
θπζηθά ηα πάγηα απηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία, θαζψο επίζεο θαη ηα πάγηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία ηε 

(κφλν πεξίπησζε 4). 
Τπνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ: Με ηε θζίλνπζα κέζνδν ππνινγίδνληαη κφλν ηαθηηθέο 

απνζβέζεηο (θαη πνηέ πξφζζεηεο απνζβέζεηο), σο εμήο: Σα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ 
πξνβιέπνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν  πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ζπληειεζηή 3 θαη ηα 
ηξηπιαζηαδφκελα απηά πνζνζηά απνζβέζεσλ εθαξκφδνληαη ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο 
αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. ηε δηαρεηξηζηηθή 
ρξήζε, πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ηηο 

απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζηε ρξήζε απηή, είλαη κηθξφηεξε απφ ην 10% ηεο αμίαο θηήζεο 
(πξνζαπμεκέλεο θαη κε ηηο δαπάλεο πξνζζεθψλ ε βειηηψζεσλ ή ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο 
αμίαο ηνπ), νιφθιεξν ην πνζφ απηήο ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο κπνξεί (δελ είλαη ππνρξεσηηθφ) 
λ’ απνζβεζηεί κέζα ζηελ ίδηα απηή δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. 
 

Παράδειγμα σπολογιζμού απόζβεζης με ηη θθίνοσζα μέθοδο  

 
Ζ βηνκεραλία ΜΑΝΣΑ & ΗΑ Ο.Δ., ζηηο 1.6..1998 αγφξαζε έλα θαηλνχξην κεράλεκα αμίαο 
θηήζεο 10.000.000 δξρ. Ο  ζπληειεζηήο απφζβεζεο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν είλαη 15%. Ζ 

επηρείξεζε απνθάζηζε λ’ απνζβέζεη ην κεράλεκα απηφ κε ηε θζίλνπζα κέζνδν. Εεηείηαη: λα 
ππνινγηζηνχλ νη εηήζηεο απνζβέζεηο κε ηε θζίλνπζα κέζνδν, πνπ απνθάζηζε λ’  αθνινπζήζεη 
ε επηρείξεζε γηα ην κεράλεκα απηφ. 
 

Λχζε 

 

-Γηα ην έηνο 1998, ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 
Υξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.6.98-31.12.98->7 κήλεο 
 
Οπφηε έρνπκε: 7 /12  ρ  15%  =  8,75%  =ζπληειεζηήο απφζβεζεο κε ηε θζίλνπζα κέζνδν 

 

8,75% x 3 = 26,25% = ζπληειεζηήο απφζβεζεο κε ηε θζίλνπζα κέζνδν 
 
Υξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.99 θαη κεηά 

 
15%  ρ  3  =  45%  =ζπληειεζηήο απφζβεζεο κε ηε θζίλνπζα κέζνδν 
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Ακέζσο παξαθάησ ζπληάζζεηαη θαη ν ζρεηηθφο πίλαθαο απνζβέζεσλ κε ηε θζίλνπζα κέζνδν, 
σο εμήο: 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΒΔΔΧΝ ΜΔ ΣΖ ΦΘΗΝΟΤΑ ΜΔΘΟΓΟ 
 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ 
ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΑ 

ΔΣΖΗΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ 

ΑΞΗΑ 

10.000.000 2.625.000 (1) 2.625.000 7.375.000(3) 

7.375.000 3.318.750(2) 5.943.750 4.056.250(4) 

4.056.250 1.825.312 7.769.062 2.230.938 

2.230.938 1.003.922 8.772.984 1.227.016 

1.227.016 552.157(5) 9.325.141 674.859 

 
 

(1) 10.000.000 ρ 26,25% =2.625.000 δξρ. (3) 10.000.000 -2.625.000 =7.375.000 δξρ. 

(2) 7.375.000 ρ 45% = 3.318.750 δξρ. (4)
 7.375.000 -3.318.750 =4.056.250 δξρ. 

(5) Δπεηδή ην πνζφ 674.859 δξρ. < 10.000.000 ρ 10% = 1.000.000 δξρ., γηα ην ιφγν 

απηφ, ζηελ ηειεπηαία απηή ρξήζε, αληί ηνπ πνζνχ 552.157 δξρ.  κπνξεί ε επηρείξεζε 
απηή λα ζρεκαηίζεη απνζβέζεηο 1.227.015 δξρ. (552.157 + 674.858 = 1.227.015 
δξρ.). Αλ φκσο ε επηρείξεζε ην επηζπκεί, ηφηε απηή κπνξεί λα ζρεκαηίζεη 
απνζβέζεηο 674.858 δξρ. (1 δξρ. ιηγφηεξν) ηελ επφκελε 6ε ρξήζε θαη φρη αζξνηζηηθά 
ζηε ρξήζε απηή (5ε ρξήζε) πνπ πξνέθπςε. 
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ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ  Γ΄ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ 

 
 
Όηαλ ηεξείηαη ε εμαξηεκέλε ινγηζηηθή νξγάλσζε, ηφηε ζπλαληνχκε θπξίσο ηηο παξαθάησ 2 
πεξηπηψζεηο: 
 
 
1

ε
  πεξίπησζε: Όηαλ ην ππνθαηάζηεκα βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ κε ην Κεληξηθφ ή ζε 

απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ην Κεληξηθφ ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 

ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ην Κεληξηθφ. 
 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ην ππνθαηάζηεκα κπνξεί λα ηεξεί κφλν ηα εμήο βηβιία: 
 
α) Γηπιφηππα θχιια εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ  ζεσξεκέλα ή αληί απηψλ έλα αλαιπηηθφ 
εκεξνιφγην ηακείνπ (ζεσξεκέλν) θαη έλα αλαιπηηθφ εκεξνιφγην δηαθφξσλ πξάμεσλ 

(ζεσξεκέλν) αιιά φκσο κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Γ.Ο.Τ. ζε δηπιφηππα θχιια 
απηά(Δγθ. 1118148/92 άξζξν 9).Σν πξσηφηππν απφ ηα θχιια απηά(έλα γηα θάζε κέξα) ζα 
πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην Κεληξηθφ θαηάζηεκα κέζα ζε 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, γηα λα 
γίλνπλ νη εγγξαθέο ζηα βηβιία ηνπ Κεληξηθνχ 9άξζξν 17 παξ. 5 ηνπ Κ.Β..).Γειαδή, ν 
ινγηζηήο ηνπ Κεληξηθνχ κε ηα παξαπάλσ αλαιπηηθά θχιια ζα θάλεη ζπγθεληξσηηθέο 
εγγξαθέο  (αλά εκέξα) 
θαηά αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφ ζηα αληίζηνηρα αλαιπηηθά εκεξνιφγηα ηακείνπ θαη δηαθφξσλ 
πξάμεσλ ηνπ Κεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο ή ζε δπν ζπγθεληξσηηθέο εγγξαθέο κφλν ζην 

αλαιπηηθφ εκεξνιφγην δηαθφξσλ πξάμεσλ (αλάινγα κε ηελ ινγηζηηθή νξγάλσζε πνπ δηαζέηεη 
ε επηρείξεζε) κε εκεξνκελία θπζηθά ηελ εκέξα έθδνζεο ησλ θχιισλ   απ’ ην 
Τπνθαηάζηεκα θαη κε αηηηνινγία πνπ ζα αλαθέξεη νπσζδήπνηε ηνλ αξηζκφ πνπ θέξεη ην 
αληίζηνηρν αλαιπηηθφ θχιιν. Δπίζεο, απφ ηα παξαπάλσ αλαιπηηθά θχιια ζα ελεκεξσζνχλ νη 
αληίζηνηρεο αζεψξεηεο θαξηέιεο γηα ην Κεληξηθφ θαη γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα καδί φζνλ 
αθνξά κφλν ηα έμνδα π.ρ. κπνξεί λα ηεξεί κηα θαξηέιια αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ γηα ηηο 
―ηαθηηθέο απνδνρέο‖  φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη νη ηαθηηθέο θαηαγξαθέο ηνπ Κεληξηθνχ θαη 

φισλ ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ καδί αιιά θαη κε αηηηνινγία φκσο πνπ ζα δείρλεη ζε πην 
Τπνθαηάζηεκα αλήθνπλ νη θαηαρσξεκέλεο θάζε θνξά αληίζηνηρεο απνδνρέο θαη ηνλ αξηζκφ 
ηνπ αλαιπηηθνχ θηλεηνχ θχινπ. Οη αγνξέο, ηα πάγηα, ηα έζνδα, θαη ην ηακείν ζα πξέπεη λα 
ηεξνχληαη ππνρξεσηηθά ζε ρσξηζηνχο θαηά ππνθαηάζηεκα ηξηηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο ζηα 
βηβιία ηνπ Κεληξηθνχ (Δγθ. Τπ. Οηθ. 1082121/17.7.96). 
β) Αλ ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ηεξεί βηβιίν απνζήθεο, ηφηε είλαη ππνρξεσκέλν 
θαη ην Τπνθαηάζηεκα λα ηεξεί βηβιίν απνζήθεο. Αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή πνπ ην 
Τπνθαηάζηεκα είλαη ζηνλ ίδην λνκφ ή ζε κηθξφηεξε απφ 50 ρηιηφκεηξα  απφζηαζε απφ ην 

Κεληξηθφ, κπνξεί ην Τπνθαηάζηεκα λα απαιιαγεί απφ ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο. Αλ 
ην Τπνθαηάζηεκα απαιιαγεί απφ ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο, ηφηε ην Κεληξηθφ 
ππνρξεψλεηαη λα ηεξεί ηδηαίηεξν βηβιίν απνζήθεο ζεσξεκέλν γηα ην Τπνθαηάζηεκα ή λα 
παξαθνινπζεί ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ζηηο κεξίδεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηνπ Κεληξηθνχ ηελ 
εηζαγσγή θαη εμαγσγή θαη’ είδνο, πνζφηεηα θαη αμία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θίλεζε ζην 
Τπνθαηάζηεκα (ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθφ νη αμίεο ησλ αγαζψλ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο θαη 
ηνπ Κεληξηθνχ λα ηεξνχληαη μερσξηζηά αιιά καδί ζηηο κεξίδεο απνζήθεο ηνπ Κεληξηθνχ) 

(Τπ. Οηθ.. Δγθ. 40/77, άξζξν 8 παξ.  11 ηνπ Κ.Β.. Π.Γ. 186/92). 
γ) Βηβιίν παξαγσγήο-θνζηνινγίνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα ηεξεί ην παξαπάλσ 
ππνθαηάζηεκα δηφηη δελ ηεξεί απηνηειή ινγηζηηθή. 
δ) Γηπιφηππεο ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο απνγξαθήο φπνπ θαηαρσξνχληαη ζην ηέινο ηνπ 
έηνπο ηα εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα θαη ην αξγφηεξν κέρξη 

ηηο 20 ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Σν πξσηφηππν 
πεξηέξρεηαη ζην Κεληξηθφ θαηάζηεκα, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ζην βηβιίν απνγξαθψλ ηνπ Κεληξηθνχ αλαιπηηθά θαη 
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δηαθεθξηκέλα κέζα ζην ίδην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη’ είδνο θαη πνζφηεηα θαη κέρξη 
ηέινο Μαξηίνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, θαη κέρξη ηέινπο 
Απξηιίνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα ΑΔ. θαη ζπλεηαηξηζκνχο γίλεηαη ε ελεκέξσζε θαη’ αμία (άξζξν 
17 παξ. 7 θαη 8 ηνπ Κ.Β..). Πάλησο γηα ηα Τπνθαηαζηήκαηα ηεο πεξίπησζεο απηήο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην λνκφ κε ην Κεληξηθφ ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ 
απφ απηφ θαη δελ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, ε θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ 
κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο ζην βηβιίν απνγξαθψλ ηνπ Κεληξηθνχ, δηαθεθξηκέλα (δειαδή 
ρσξηζηά θάησ απφ ηνλ ηίηιν‖ εκπνξεχζηκα αγαζά Τπνθαηαζηήκαηνο‖  θαη θαηά ζπλέπεηα 
δελ ρξεηάδεηαη λα ζεσξνχληαη θαηαζηάζεηο απνγξαθήο(άξζξν 27 παξ.3).  
  
 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΣΟΝ ΗΓΗΟ ΝΟΜΟ 

 
Ζ εηαηξία Μ. Βήθνο  θαη ία Δ.Π.Δ. πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εκπνξία θνπβεξηψλ δηαηεξεί ηελ 
έδξα ηεο ( ε νπνία θαη ζεσξείηαη θαη Κεληξηθφ θαηάζηεκα ) ζηε δηεχζπλζε Φξάγθσλ 19 
Θεζ/λίθε. ηηο 28.12.98, ηδξχεη Τπνθαηάζηεκα ζηελ ίδηα πφιε ζηε δηεχζπλζε Δγλαηίαο 
10.Γηα ην Τπνθαηάζηεκα ζεψξεζε ηα εμήο βηβιία θαη ζηνηρεία:  
1) Ζκεξήζηα θχιια ζπλαιιαγψλ. 
2) Γηπιφηππεο θαηαζηάζεηο απνγξαθήο. 

3) Σηκνιφγηα πσιήζεσλ-Γειηία Απνζηνιήο θαη Γειηία Απνζηνιήο πάλσ ζηα νπνία 
αλαθέξεηαη ν Α.Φ.Μ., ε δηεχζπλζε ηνπ Κεληξηθνχ θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 
Τπνθαηαζηήκαηνο. 

Σν Τπνθαηάζηεκα άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ 2.1.1999, κε ζχζηεκα εμαξηεκέλεο ινγηζηηθήο 

νξγάλσζεο. Ακέζσο παξαθάησ, αλαιχνπκε κεξηθά απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά ινγηζηηθά 
γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε ηέηνηνπο είδνπο Τπνθαηαζηήκαηα. 
 

 

Α. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 

 

 2.1.99 ΓΔΓΟΝΟ 
 
Απφ ην ηακείν ηνπ Κεληξηθνχ Τπνθαηαζηήκαηνο κεηαθέξνληαη κε απιή απφδεημε, ζην ηακείν 

ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο 1.000.000 δξρ. κεηξεηά. Απηφ γίλεηαη γηα λα παξαθνινπζείηαη ζην 
εμήο ην ηακείν ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ρσξηζηά απφ ην ηακείν ηνπ Κεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο. 
 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 
ην εκεξνιφγην Σακείνπ ηνπ Κεληξηθνχ γίλεηαη ε εμήο εγγξαθή: 

 
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 2.1.99 ΣΑΜΔΗΟΤ                                      ΥΡΔΧΖ               ΠΗΣΧΖ 

38. ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ  

38.00.00.01 Σακείν Τπνθαηαζηήκαηνο Δγλαηίαο 10       1.000.000 

    38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ  

    38.00.00.00 Σακείν Κεληξηθνχ 

Χο απφδεημε Νν 1                      .     
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3. 1. 99  ΓΔΓΟΝΟ      

 

Σν Κεληξηθφ θαηάζηεκα πιεξψλεη ην ελνίθην ηνπ παξαπάλσ Τπνθαηαζηήκαηνο γηα ην 

κήλα Ηαλνπάξην πνπ είλαη 20.000 δξρ. Δπίζεο πιεξψλεη θαη δπν κήλεο ελνίθηα γηα 

εγγχεζε πνπ είλαη ζπλνιηθά 40.000 δξρ. Γηα ηα πνζά απηά ν εθκηζζσηήο δίλεη κηα απιή 

απφδεημε αζεψξεηε (επεηδή δελ είλαη επηηεδεπκαηίαο, δηαθνξεηηθά ζα εμέδηδε 

ζεσξεκέλε απφδεημε), γξακκέλε σο εμήο: 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΡΑΥ. 60.000 
 
Έιαβα ν ππνγεγξακκέλνο Α. Μφζρνο (Α.Φ.Μ. 102030405, Γ.Ο.Τ. Α  ́Βφινπ) 

απφ ηελ εηαηξία Μ. Βήθνο θαη ία Δ.Π.Δ.  (Α.Φ.Μ. 95955667, Γ.Ο.Τ Α  ́Θεο.) ηηο 
παξαπάλσ εμήληα ρηιηάδεο δξαρκέο πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
α) Γηα εγγχεζε Ηαλνπαξίνπ 1999 20.000 δξρ. 

β) Γηα εγγχεζε δπν κελψλ 40.000 δξρ 

χλνιν 60.000 δξρ 
 
 
Σν παξαπάλσ ελνίθην αθνξά ην θαηάζηεκα ηεο Οδνχ Δγλαηίαο 10. 
 
Θεζ/λίθε 3.1.99                                                                                           

    

Ο Λάβσλ 
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ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
 
1. Με βάζε  ηελ παξαπάλσ απφδεημε ζην Ζκεξνιφγην Σακείνπ ηνπ Κεληξηθνχ γίλεηαη ε 

εγγξαθή πιεξσκήο σο εμήο: 

 
 
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ   3.1.99 ΣΑΜΔΗΟΤ                                              ΥΡΔΧΖ         ΠΗΣΧΖ 

62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ  

62.04.00.00 Δλνίθηα εδαθηθψλ εθηάζεσλ                                        20.000 

18 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

18.11.00.01 Δγγπήζεηο ελνηθίσλ Τπνθαηαζη. Δγλαηίαο 10             40.000 

      38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

38.00.00.01 Σακείν Τπνθαη. Δγλαηίαο 10                                                                60.0000 

Δλνίθην Ηαλνπαξίνπ 1999 θαη    εγγχεζε δπν κελψλ Τπνθαη.  

 

2) Δλεκεξψλνληαη νη θαξηέιεο ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ (ηεηαξηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί). 
 
 
10.1.99 ΓΔΓΟΝΟ 

 

Σν Κεληξηθφ ζηέιλεη ζην Τπνθαηάζηεκα 10 θνπβέξηεο (εκπνξεχκαηα) κε ηξηπιφηππν δειηίν 
απνζηνιήο, γξακκέλν σο εμήο: 

 
 

 
Γειηίν Απνζηνιήο Νν 4 Ζκεξνκελία 10.1.99 Ώξα 10:30΄ 

 
Μ. Βήθνο θαη ία Δ.Π.Δ Φξάγθσλ 19 Θεζ/λίθε Α.Φ.Μ. 959595667 Γ.Ο.Τ Α΄ Θεο.  
ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ: ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΔΓΝΑΣΗΑ 10 ΘΔ/ΝΗΚΖ 

Κσδηθφο Πεξηγξαθή είδνπο κ/κ Πνζφηεο Παξαηεξήζεηο 

94.20.00.00 Κνπβέξηεο 2ρ 2,30 ηεκ. 10  γηα πψιεζε 
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ΔΝΔΡΓΔΗΔ: 
 

1) Σν πξσηφηππν ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο καδί κε ηηο θνπβέξηεο ηα ζηέιλεη ν απνζεθάξηνο 
ηνπ Κεληξηθνχ ζην Τπνθαηάζηεκα. 

2)  Αλ ην Κεληξηθφ Καηάζηεκα είλαη ππνρξεσκέλν λα ηεξεί ζεσξεκέλν θαξηέιεο απνζήθεο, 
ηφηε κε ην δεπηεξφηππν    ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο, ν ινγηζηήο ηνπ Κεληξηθνχ ελεκεξψλεη 
ηηο αληίζηνηρεο θαξηέιεο απνζήθεο σο εμήο:(βιέπε θαξηέιεο απνζήθεο κε θσδηθνχο 
94.20.00.00 θαη 94.20.00.04 ζηε ζει.549). 

 
ΖΜ: Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα αλαγξάθεηαη ζηα δειηία απνζηνιήο ε αμία ησλ 
απνζηειινκέλσλ αγαζψλ, ιφγσ ζην φηη ζην Τπνθαηάζηεκα δελ εμάγεη απηνηειέο ινγηζηηθφ 
απνηέιεζκα θαη ιφγσ ηνπ φηη Γελ ηεξεί βηβιίν απνζήθεο θαη’ είδνο πνζφηεηα θαη αμία 

(άξζξν 11 παξ. 5δ) 
 
13.1.99 ΓΔΓΟΝΟ 

 

Έθζαζε ζην ινγηζηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Κεληξηθνχ ην πξσηφηππν θχιιν εκεξήζησλ 
ζπλαιιαγψλ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο 12.1.99, γξακκέλν σο εμήο 

 

ΓΗΠΛΟΣΤΠΟ ΦΤΛΛΟ  ΖΜΔΡΖΗΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ  
  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 12.1.99 Μ. ΒΖΚΟ & ΗΑ Δ.Π.Δ           Α.Φ.Μ. 959595667 Γ.Ο.Τ. Α΄ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΠΡΑΞΔΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ   ΔΓΝΑΣΗΑ 10 ΘΔ/ΝΗΚΖ 

ΚΧΓΗΚΟΗ       ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΚΧΓΗΚΟΗ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΧΜΔ 

38.00.00.01 

70.00.01.18 

54.00.01.18 

Απφ Κεληξηθφ θαη. 

Σηκνι.- δειη. Νν1 

Φ.Π.Α πσιήζεσλ 

χλνιν είζπξαμεο 

Τπφινηπν πξνεγ. 

 

     1.000.000 

          30.000 

           5.400 

     1.035.000 

- 

18.11.00.00 

64.04.00.00 

64.07.03.00 

54.00.00.00 

Δγγπήζεηο Δλνηθίσλ 

Δλνίθηα 

Σηκνι-δειηίν 283 

Φ.Π.Α. δαπαλψλ 

χλνιν πιεξσκψλ 

Τπφινηπν γηα κεη. 

          40.000 

          20.000 

          10.000 

           1.200 

          71.200                                                       

        964.200 

ΤΝΟΛΟ 1.035.400 ΤΝΟΛΟ 1.035.400 

ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΓΝΑΣΗΑ 10 ΘΔ/ΝΗΚΖ 

ΚΧΓΗΚΟΗ                                   ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ  ΥΡΔΧΖ 

 

ΠΗΣΧΖ  

30.00.00.00 Σηκ. Πψιεζεο-δειηίν απνζηνιήο Νν 2 ζην κ. Βξεηφ 56.640  

70.00.01.18 "  48.000 

54.00.01.18 "  8.640 

 ΤΝΟΛΑ 56.640 56.640 

ΠΧΛΖΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

Δίδνο Σηκ. Πνζφηεο Αμία 

Κνπβέξηεο 2 ρ 2,30 1 2 30.000 

 2 3 48.000 
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ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 

α) χκθσλα κε ηηο εηζπξάμεηο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο  ζην πξσηφηππν εκεξήζην θχιιν 
ζπλαιιαγψλ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο, ν ινγηζηήο ηνπ Κεληξηθνχ  πξνβαίλεη ζηελ παξαθάησ 

εγγξαθή πνπ γίλεηαη ή ζην αλαιπηηθφ εκεξνιφγην δηαθφξσλ πξάμεσλ ηνπ Κεληξηθνχ, 
αλάινγα δειαδή κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη νξγαλσκέλν ην  ινγηζηήξηφ ηνπ, σο εμήο: 
 
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ    12.1.99   ΣΑΜΔΗΟΤ                                      ΥΡΔΧΖ             ΠΗΣΧΖ 

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

38.00.00.01 Σακείν Τπνθαηαζηήκαηνο Δγλαηίαο 10                35400                     

             70 ΠΧΛΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ  

             70.00.01.18 Πσιήζεηο ρνλδξηθψο Τπνθαη. κε 18%                                 30.000 

             54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ –ΣΔΛΖ 

             54.00.01.18 Φ.Π.Α  πσιήζεσλ Τπνθαηα. Με 18%                                     5.400 

Χο θχιιν εκεξ. ζπλαι. Νν 1 Τπνθαηαζηήκαηνο Δγλαηίαο 10  

 
β)χκθσλα κε ηηο πιεξσκέο ηνπ πξσηφηππνπ εκεξήζηνπ θχιινπ ζπλαιιαγψλ ηνπ 
Τπνθαηαζηήκαηνο, ζην αλαιπηηθφ εκεξνιφγην ηακείνπ ηνπ Κεληξηθνχ (ή ζην εκεξνιφγην 
δηαθφξσλ πξάμεσλ, αλάινγα κε ηελ ινγηζηηθή νξγάλσζε ηνπ Κεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο 
)γίλεηαη ε παξαθάησ εγγξαθή: 
 
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 12.1. 99 ΣΑΜΔΗΟΤ                               ΥΡΔΧΖ           ΠΗΣΧΖ 

64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ          

64.07 03.00 Γξαθηθή Ύιε θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ      10.000        

54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ-ΣΔΛΖ 

54.00.00.00 Φ.Π.Α δαπαλψλ                                              1.200 

     38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

     38.00.00.01 Σακείν Τπνθαηαζηήκαηνο Δγλαηίαο 10                                      11.200 

Χο θχιιν εκεξ.ζπλαι. Νν 1 Τπνθαηαζηήκαηνο Δγλαηίαο 

 
γ) χκθσλα κε ηηο θαηαρσξεκέλεο ζπκςεθηζηηθέο πξάμεηο ζην πξσηφηππν εκεξήζην θχιιν 
ζπλαιιαγψλ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο, ζην αλαιπηηθφ εκεξνιφγην δηαθφξσλ πξάμεσλ ηνπ 
Κεληξηθνχ γίλεηαη ε παξαθάησ εγγξαθή (ζπγθεληξσηηθή θαηά ινγ/ζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζην 

Κεληξηθφ ). 
 
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ  12.1.99  ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ          ΥΡΔΧΖ       ΠΗΣΧΖ 

30 ΠΔΛΑΣΔ  

30.00.00.00 Μ. Βξεηφο                                                   56.640 

      70 ΠΧΛΖΔΗ 

      70.00.01.18 Πσιήζεηο ρνλδξηθέο Τπνθαηα. Με 18&                       48.000 

      54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ-ΣΔΛΖ 

54.00.01.18 Φ.Π.Α Πσιήζεσλ  Τπνθαη. κε 18%                                  8.640 

Χο θχιιν εκεξ.ζπλαι. Νν 1 Τπνθαηαζηήκαηνο Δγλαηίαο 10 
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δ)  Αλ ην Κεληξηθφ θαηάζηεκα ηεξεί θαη βηβιίν απνζήθεο, ηφηε ζηελ θαξηέια απνζήθεο κε 
θσδ.94.20.00.04 θαη ζηε ζηήιε « πσιήζεηο» γίλνληαη νη θαηαρσξήζεηο θαηά πνζφηεηα θαη 
αμία γηα ηηο θνπβέξηεο πνπ πνχιεζε ην Τπνθαηάζηεκα (βιέπε θαξηέια ζει. 549) 

 
 
ΖΜ.: Σα θχιια εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ 
ζηα βηβιία ηνπ Κεληξηθνχ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα έθδνζεο ησλ 
θχιισλ απηψλ . Καηά ζπλέπεηα, αλ ζην Κεληξηθφ θαηάζηεκα έγηλαλ εγγξαθέο π.ρ. κε 
εκεξνκελία 15.1.99 ηφηε θαη ην παξαπάλσ θχιιν ησλ εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ Νν 1 ηνπ 
Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο 12.1.99 κπνξεί λα θαηαρσξεζεί  ζηα εκεξνιφγηα ηνπ Κεληξηθνχ κε 
15.1.99 θαη φρη κε 12.1.99. Φπζηθά ην θχιιν ησλ εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ 

Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο 31.1.99 θαηαρσξείηαη ζηα βηβιία   ηνπ Κεληξηθνχ κε 31.1.99 γηα λα 
ζπκπεξηιεθζεί  ζηα ηζνδχγηα ηνπ ίδηνπ κήλα. 
 
 
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΟΤ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ 

ΚΑΗ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 

 

25.1.2000 ΓΔΓΟΝΟ 

 

Ο ινγηζηήο ηνπ Κεληξηθνχ παξαιακβάλεη ην πξσηφηππν θχιιν απφ ηελ δηπιφηππε 
ζεσξεκέλε θαηάζηαζε απνγξαθψλ ησλ εκπνξεχζηκσλ εηδψλ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο 
Δγλαηίαο 10 κε εκεξνκελία 31.12.99 γξακκέλν σο εμήο:  
 

ΓΗΠΛΟΣΤΠΟ ΦΤΛΛΟ ΑΠΟΓΡΑΦΖ  ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΓΝΑΣΗΑ 10 

                                                   Απνγξαθή κε 31.12.99 

α/α Δίδνο κ/κ Πνζφηεο 

1 Κνπβέξηεο 2 x 2,30 Σεκ. 5 

 

ΖΜ:  Ζ παξαπάλσ θαηάζηαζε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα εθδίδεηαη ζηελ πεξίπησζή καο, 
δηφηη ην Τπνθαηάζηεκα ιεηηνπξγεί κέζα ζηνλ ίδην λνκφ. πλεζίδεηαη φκσο λα ηεξείηαη 

θπξίσο γηα ιφγνπο θαιχηεξεο νξγάλσζεο ηνπ ινγηζηεξίνπ. Αλ δελ ηεξνχληαλ ε θαηάζηαζε 
απηή, ηφηε ηα εκπνξεχζηκα αγαζά ζα θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηνπ Κεληξηθνχ ρσξίο ηέηνηα 
θαηάζηαζε. 
 
ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 
Με βάζε ην παξαπάλσ πξσηφηππν ηεο θαηάζηαζεο απνγξαθήο ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο, ν 

ινγηζηήο ηνπ Κεληξηθνχ θαηαρσξεί ζην βηβιίν ησλ απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ ηνπ 
Κεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο, ρσξηζηά ηηο θνπβέξηεο ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο 
πνζφηεηεο κέρξη 20.2.2000 θαη κέρξη ηέινπο Μαξηίνπ ηελ αμία ησλ θνπβεξηψλ απηψλ. 
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ΚΑΡΣΔΛΔ ΑΠΟΘΖΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

 
ΠΡΧΣ. 94 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΣΡΗΣ. 94.20.00 Κνπβέξηεο 

ΓΔΤΣ. 94.20  Δκπνξεχκαηα  ΣΔΣ.  94.20.00.00 Κνπβέξηεο  2 ρ 2,30  Κεληξηθνχ 

κ:κ ηεκάρηα 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΟ 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΠΧΛΖΔΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΠΟΟΣΖ ΑΞΗΑ ΠΟΟΣΖ  ΑΞΗΑ ΠΟΟΣΖ ΑΞΗΑ ΠΟΟΣΖ ΑΞΗΑ 

1.1.99 

10.1.99 

Απνγξαθή 31.12.98 

ην ππνθαηάζηεκα  

Δγλαηίαο  10 Γ.Α.4 

500 5.000.000  

 

   10 

    

 

    490 

 

 

 

ΠΡΧΣ. 94 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ  ΣΡΗΣ.94.20.00 Κνπβέξηεο 
ΓΔΤΣ.  94.20 Δκπνξεχκαηα ΣΔΣ.94.20.00.04 Κνπβέξηεο 2 ρ  2,30 Τπνθαηαζηήκαηνο 

 
κ.κ: ηεκάρηα ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΠΧΛΖΔΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΠΟΟΣΖ ΑΞΗΑ ΠΟΟΣΖ ΑΞΗΑ ΠΟΟΣΖ ΑΞΗΑ ΠΟΟΣΖ ΑΞΗΑ 

10.1.99 

12.1.99 

 

12.1.99 

Απφ Κεληξηθφ Γ.Α:4 

Πσιήζεηο Αλ. Ζ.Σ. 

Νν 1 Τπνθαηάζηεκα 

Πσιήζεηο Αλ. Ζ.Γ.Π. 

Νν1 Τπνθαηάζηεκα 

 

10 

    

 

       2 

 

       3 

 

 

30.000 

 

48.000 

 

 

 

 

        5 

 

 

 

Β. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ 

 

10.1.99 ΓΔΓΟΝΟ 

 

Παξαιάβακε απφ ην Κεληξηθφ θαηάζηεκα 10 θνπβέξηεο πνπ ζπλνδεχνληαη κε ην πξσηφηππν 
δειηίν απνζηνιήο γξακκέλν σο εμήο: 

 
Γειηίν Απνζηνιήο Νν 4 Ζκεξνκελία 10.1.99 

―Μ. Βήθνο $ ία Δ.Π.Δ        Α.Φ.Μ. 959595667              Γ.Ο.Τ Α΄ Θεζ/λίθε 

Φξάγθσλ 19 Θεζ/λίθε  

ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ: ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ  ΔΓΝΑΣΗΑ 10  ΘΔ/ΝΗΚΖ 

Κσδηθφο Πεξηγξαθή Δίδνπο κ/κ Πνζφηεο Παξαηεξήζεηο 

94.20.00.00 Κνπβέξηεο 2ρ2,30 ηεκ. 10 γηα πψιεζε 

 
ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
Ο απνζεθάξηνο ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ειέγρεη ηελ παξαιεθζείζα πνζφηεηα αλ ζπκθσλεί κε 
ηα γξαθφκελα ζην δειηίν απνζηνιήο ηνπ Κεληξηθνχ, ππνγξάθεη πάλσ ζην δειηίν απνζηνιήο 

φηη παξαιήθζεθε  ε πνζφηεηα θαη ην αξρεηνζεηεί. 
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12.1.99 ΓΔΓΟΝΟΣΑ 
 
 
1) Σν Τπνθαηάζηεκα πνχιεζε κε κεηξεηά 2 θνπβέξηεο. Γηα ηελ πψιεζε απηή εθδίδεηαη έλα 

ηηκνιφγην- δειηίν απνζηνιήο γξακκέλν σο εμήο: 
 
Σηκνιφγην πψιεζεο- δειηίν απνζηνιήο Νν 1 Ζκεξνκελία 12.1.99 Ώξα 10.05΄ 

Δθδφηεο: Μ. Βήθνο θαη ία Δ.Π.Δ. Τπνθ/κα Δγλαηίαο 10 Θεζ/λίθε Α.Φ.Μ. Γ.Ο.Τ. 

Πειάηεο: Ε. Εεξβφο Κξήηεο 20 Θεζ/λίθε Α.Φ.Μ. 303040405 Γ.Ο.Τ.Ε.΄ Θεζ/λίθε 

α/α Κσδηθφο Πεξηγξαθή Δίδνπο κ/κ Πνζφηεο Σηκή Αμία 

1 94.20.00.04 Κνπβέξηεο 2ρ2,30 Φ.Π.Α 18% 

χλνιν  

Δμνθιήζε 

ηεκ      2 15.000 30.000 

5.400 

35.400 

 
 
2) Σν Τπνθαηάζηεκα πνχιεζε κε πίζησζε 3 θνπβέξηεο ζηνλ πειάηε Βξεηφ κε ηηκνιφγην 

γξακκέλν σο εμήο: 
 

Σηκνιφγην πψιεζεο-δειηίν απνζηνιήο Νν 2 Ζκεξνκελία 12.1.99 Ώξα 12.30΄ 

Δθδφηεο: Μ. Βήθνο θαη ία Δ.Π.Δ Τπνθ/κα 10 Θεζ/λίθε Α.Φ.Μ. Γ.Ο.Τ. 

Πειάηεο: Μ. Βξεηφο Αλζέσλ 20 Θεζ/λίθε Α.Φ.Μ. 203020302 Γ.Ο.Τ. Ζ΄ Θεζ    

α/α Κσδηθφο Πεξηγξαθή Δίδνπο κ/κ Πνζφηεο Σηκή Αμία 

1 94.20.00.04 Κνπβέξηεο 2ρ2,30 Φ.Π.Α. 18% 

χλνιν  

ΔΠΗ ΠΗΣΧΖ 

ηεκ       3 16.000 48.000 

8.640 

56.640 

 
 
3) Σν Τπνθαηάζηεκα πιήξσζε γηα αγνξά γξαθηθήο χιεο δξαρκέο 11.200 κε ηηκνιφγην 

γξακκέλν σο εμήο: 
 

Σηκνιφγην πψιεζεο-δειηίν απνζηνιήο Νν 283 Ζκεξνκελία 12.1.99 Ώξα 13.15΄ 

Δθδφηεο:Αλαζηαζίνπ Β. & ία Ο.Δ. Δξκνχ 17 Θεο. Α.Φ.Μ. 929292923 Γ.Ο.Τ. Β΄Θεο 

Πειάηεο: Μ. Βήθνο θαη ία Δ.Π.Δ Τπνθ/κα Δγλαηίαο 10 Θεζ/λίθε  Α.Φ.Μ. Γ.Ο.Τ. 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο κ/κ Πνζφηεο Σηκή Αμία 

8% 

Αμία 

18% 

πλνιηθή αμία 

1 

2 

ηπινί κειάλεο 

Λνγηζηηθά βηβιία- 

Έληππα 

Φ.Π.Α. 

χλνιν 

Δμνθιήζεθε 

Σεκ 

 

Σεκ 

40 

 

60 

 

100 

 

100 

 

 

6.000 

480 

4.000 

 

 

720 

           4.000 

 

           6.000 

           1.200 

           11.200        
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ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 
α) Με  βάζε ηηο παξαπάλσ εηζπξάμεηο, πιεξσκέο θαη ―επη πηζηψζεη‖ πξάμεηο, ν ινγηζηήο ηνπ 

Τπνθαηαζηήκαηνο ζπκπιεξψλεη ην δηπιφηππν θχιιν ησλ εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ, σο εμήο: 
 
                             ΓΗΠΛΟΣΤΠΟ ΦΤΛΛΟ ΖΜΔΡΖΗΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ Νν 1 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 12.1.99 Μ. ΒΖΚΟ & ΗΑ Δ.Π.Δ           Α.Φ.Μ. 959595667 Γ.Ο.Τ. Α΄ ΘΔ/ΝΗΚΖ  

ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΠΡΑΞΔΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ   ΔΓΝΑΣΗΑ 10 ΘΔ/ΝΗΚΖ 

ΚΧΓΗΚΟΗ       ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΚΧΓΗΚΟΗ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΧΜΔ 

38.00.00.01 

70.00.01.18 

54.00.01.18 

 

 

 

Απφ Κεληξηθφ θαη. 

Σηκνι.-δειη. Νν1 

Φ.Π.Α πσιήζεσλ 

χλνιν είζπξαμεο 

Τπφινηπν πξνεγ. 

 

     1.000.000 

          30.000 

           5.400 

     1.035.000 

 

18.11.00.00 

64.04.00.00 

64.07.03.00 

54.00.00.00 

 

Δγγπήζεηο 

Δλνηθίσλ 

Δλνίθηα 

Σηκνι-δειηίν 283 

Φ.Π.Α. δαπαλψλ 

χλνιν πιεξσκψλ 

Τπφινηπν γηα κεη.  

          40.000 

          20.000 

          10.000 

           1.200 

          71.200                                                       

        964.200 

 

ΤΝΟΛΟ 1.035.400 ΤΝΟΛΟ 1.035.400 

 

ΤΜΦΖΦΗΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΓΝΑΣΗΑ 10 ΘΔ/ΝΗΚΖ 

ΚΧΓΗΚΟΗ                                   ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ  ΥΡΔΧΖ 

 

ΠΗΣΧΖ  

30.00.00.00 

70.00.01.18 

54.00.01.18 

Σηκ. Πψιεζεο-δειηίν απνζηνιήο Νν 2 ζην Μ. Βξεηφ 

                                     ― 

                                     ― 

ΤΝΟΛΑ 

56.640 

 

 

56.640 

 

         48.000 

           8.640 

          56.640 

                                                               ΠΧΛΖΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

                 Δίδνο                Σηκ.          Πνζφηεο                Αμία 

Κνπβέξηεο 2 2ρ2,30                 1 

                2 

                2 

                3 

            30.000 

            48.000 

 

 

β) Σν πξσηφηππν απφ ην παξαπάλσ εκεξήζην θχιιν ζπλαιιαγψλ  ην ζηέιλεη ν ινγηζηήο ηνπ 
Τπνθαηαζηήκαηνο  ζην Κεληξηθφ θαηάζηεκα, ην αξγφηεξν κέζα ζε 15 κέξεο απφ ηελ εκέξα 
πνπ αθνξά, γηα λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηνπ θεληξηθνχ (άξζξν 17 παξ. 5β). 
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ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΣΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΔΣΟΤ  
 
 

31.12.99 ΓΔΓΟΝΟ 

 

Ο   απνζεθάξηνο ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο έθαλε απνγξαθή θαη δηαπίζησζε φηη ζηελ απνζήθε 
ηνπ βξίζθνληαη 5 θνπβέξηεο. 
 
ΔΝΔΡΓΔΗΔ  
 
ην δηάζηεκα απφ 1.1.2000 κέρξη 20.2.2000 ν ινγηζηήο ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο πξνβαίλεη ζηηο 
παξαθάησ ελέξγεηεο. 

α) Καηαρσξεί ηηο θνπβέξηεο θαη΄ είδνο θαη πνζφηεηα ζηηο δηπιφηππεο ζεσξεκέλεο 
θαηαζηάζεηο απνγξαθήο σο εμήο: 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ    31.12.99                                                                        Νν1  

ΓΗΠΛΟΣΤΠΑ ΦΤΛΛΑ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΓΝΑΣΗΑ 10  

α/α Δίδνο Μνλάδεο Μέηξεζεο Πνζφηεηα Παξαηεξήζεηο 

1 Κνπβέξηεο 2ρ2,30 Σεκ. 5  

   
 

β)  Σν πξσηφηππν απφ ην παξαπάλσ θχιιν ηεο θαηάζηαζεο απνγξαθήο ζηέιλεη ν ινγηζηήο 
ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο κέρξη ηηο 20.2.2000 ζην Κεληξηθφ θαηάζηεκα. 
 
 
ΖΜ:  Δπεηδή ην Τπνθαηάζηεκα βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ θαη δελ εμάγεη απηνηειέο 

απνηέιεζκα, ηα παξαπάλσ θχιια απνγξαθήο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα εθδίδνληαη. ηελ 

πεξίπησζε απηή, κε ηα απνζέκαηα ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ελεκεξψλεηαη απεπζείαο ηα βηβιία 

απνγξαθψλ ηνπ Κεληξηθνχ (άξζξν 27, παξ.3) 

 

 

 

 


