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ΑΑΝΝΑΑΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΓΓΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  

Ειδικά για τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις σε ακίνητα προβλέπει ο φορολογικός νόµος ειδική 
διαδικασία αναπροσαρµογής της αξίας τους. Αυτό γίνεται προκειµένου οι λογιστικές καταστάσεις να 
απεικονίζουν πάντα την πραγµατική αξία της επιχείρησης και όχι µόνο την λογιστική της. Ο 
φορολογικός νόµος 2065/92 προβλέπει την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων κάθε τέσσερα 
χρόνια.  

Αναπροσαρµογή σηµαίνει ότι προσδιορίζω µία νέα αξία κτήσης για το πάγιο και µία νέα αξία για τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις. Ο προσδιορισµός γίνεται µε τον πολλαπλασιασµό των αρχικών αξιών 
µε συγκεκριµένο συντελεστή που ορίζεται µε προεδρικά διατάγµατα. Έτσι συντελεστής 
αναπροσαρµογής 2 σηµαίνει διπλασιασµό των αξιών κτήσης και αποσβέσεων.  

Η αναπόσβεστη αξία που θα προκύψει θα είναι η διαφορά από την αναπροσαρµοσµένη αξία κτήσης 
µείον την αναπροσαρµοσµένη αξία των αποσβέσεων.  

Σύµφωνα µε τον Ν.2190/1920 άρθρο 43 $ 9 και τον ν.2065/92 η αναπροσαρµοσµένη αξία των 
παγίων στοιχείων θεωρείται και αξία κτήσεως τους.  

Για τις αναπροσαρµογές χρησιµοποιούνται συντελεστές αναπροσαρµογής που ορίζονται ανά 
κατηγορία παγίων µε αποφάσεις του υπουργού οικονοµικών.  

Σύµφωνα µε το νόµο η υπολογιζόµενη µε τον οριζόµενο συντελεστή αξία των παγίων θα πρέπει να 
συγκριθεί µε την τρέχουσα αντικειµενική αξία του παγίου και εάν αυτή είναι µικρότερη από την 
αναπροσαρµοσµένη αξία τότε να ληφθεί υπόψη για την αναπροσαρµογή η αντικειµενική αξία.  

Ειδικότερα για τις αναπροσαρµογές σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού τις 
αξίας των ακινήτων απαραίτητη η αντικειµενική αξία και εφόσον υπάρχει γίνονται αναπροσαρµογές 

µε βάση την ακόλουθη σχέση:    

   

Λογιστική Αξία  > Αντικειµενική  =  
Καµιά Αναπροσαρµογή.  

Λογιστική Αξία  < Αναπροσαρµοσµένη Αξ. < Αντικειµενική Αξ. =  
Αναπροσαρµοσµένη Αξία 
(Υποχρεωτικά)  

Λογιστική Αξία  < Αναπροσαρµοσµένη Αξ. > Αντικειµενική Αξ. =  
Αντικειµενική Αξία 
(Υποχρεωτικά).  

Αναπροσαρµογές παγίων εκτός συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού τις αξίας των ακινήτων.    

Λογιστική Αξία  > Αντικειµενική (Πραγµατική)  =  
Καµιά Αναπροσαρµογή.  

Λογιστική Αξία  < Αναπροσαρµοσµένης Αξίας < Πραγµατικής   =  
Αναπροσαρµοσµένη Αξία.  

Λογιστική Αξία  < Αναπροσαρµοσµένης Αξίας > Πραγµατικής =  
Πραγµατική Αξία.  

Στην αναπροσαρµογή αναπροσαρµόζονται και οι αποσβέσεις των παγίων που έγιναν µέχρι την 

λογιστική περίοδο πριν την χρήση της αναπροσαρµογής.    

Αξία για Αναπροσαρµογή  = Αξία Αγοράς  + Αξίες  Προσθηκών  + Αξίες Βελτιώσεων.  

                                                          ή  

Αξία προηγούµενης αναπροσαρµογής + αξίες προσθηκών & βελτιώσεων από την ηµεροµηνία της 
προηγούµενης αναπροσαρµογής και µετά.  

 Παράλληλα, µε τον ίδιο συντελεστή αναπροσαρµογής αναπροσαρµόζονται οι αποσβέσεις που 
έγιναν µέχρι το πριν από την αναπροσαρµογή λογιστικού έτος.  

Η αναπόσβεστη αξία που θα προκύψει θα είναι η διαφορά από την αναπροσαρµοσµένη αξία κτήσης 
µείον την αναπροσαρµοσµένη αξία των αποσβέσεων.  
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Η λογιστική διαδικασία χειρισµού των αναπροσαρµογών περιγράφεται παρακάτω:  

Τα λογιστικά άρθρα που πρέπει να γίνουν είναι:  

  α)  

11.00.00.01  Κτίρια � Εγκαταστάσεις Κτιρίων  
Χ     

41.07.00.00  ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής Παγίων ν.2065/92  
   Π  

    

Χρεώνεται το πάγιο µε την διαφορά από την αναπροσαρµοσµένη αξία µείον την προηγούµενη αξία 
κτήσης του και πιστώνεται ο λογαριασµός ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής.  

  β)  

  
41.07.00.00  

∆ιαφορές Αναπροσαρµογής Παγίων ν.2065/92  
Χ     

11.99.00.01  Αποσβεσθέντα Κτίρια � Εγκαταστάσεις Κτιρίων  
   Π  

     

Πιστώνεται ο λογαριασµός Αποσβεσθέντων Παγίων και χρεώνεται ο λογαριασµός της 
Αναπροσαρµογής µε την διαφορά της αξίας των αναπροσαρµοσµένων αποσβέσεων µείον την αξία 
των προηγούµενων αποσβέσεων.  

Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού 41.07 µας δίνει την υπεραξία των παγίων.  

Ο λογαριασµός 41.07 λέγεται και λογαριασµός υπεραξίας αναπροσαρµογών.  
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Πιστωτικά Παγίων  

Υπολογισµός  Αποσβέσεων σε Περίπτωση που έχω κίνηση Πιστωτικού  

Έστω ότι έχω ένα Πάγιο µε τις εξής κινήσεις και ηµεροµηνία  έναρξης αποσβέσεων  

                     

   Ηµ.Παραστ Αξία Κίνησης  Συν.Απ  Ηµερ.Εναρξ. Αποσβ  Αξία για Απόσβεση  

Κίνηση 
Αγοράς  

1/1/96  1.000.000  20%  1/196  1.000.000  

Κίνηση 
Πιστωτικού  

6/4/96     300.000  20%  6/4/96      700.000  

   

Για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και για τις πρώτες 6 (έξι) µέρες του Απριλίου οι 
αποσβέσεις θα υπολογιστούν ως εξής: ( Λαµβάνουµε υπόψη µας την πρώτη γραµµή του πίνακα):  

1.000.0000 (Αξία για Απόσβεση)  Χ  20 % (Συν.Απόσβ) = 200.000 / 365 = 547,94 (ηµερήσια 
απόσβεση)  

Από 1/1/96 µέχρι 5/4/96 έχω 96 µέρες.  

Οι συνολικές αποσβέσεις για το διάστηµα αυτό θα είναι 547,94 Χ 96 = 52.602  

Η αναλογία των ηµερών του Απριλίου είναι  6/30 = 0.2  (Από 1/4/96 έως και 5/4/96 έχω έξι 
µέρες).  

Η Απόσβεση κάθε ενός από τους τρεις µήνες θα είναι : 52.602 / (3+0.2) =  16.438  

Η Απόσβεση για τις έξι πρώτες µέρες του Απριλίου θα είναι :  

 52.602  - (16.438 Χ 3) = 3.288  

Για τις υπόλοιπες µέρες του Απριλίου και τους επόµενους µήνες ο υπολογισµός  των αποσβέσεων 
θα γίνει ως εξής : ( Λαµβάνουµε υπόψη µας την δεύτερη γραµµή του πίνακα )  

7000.0000 (Αξία για Απόσβεση)  Χ  20 % (Συν.Απόσβ) = 140.000 / 365 = 383,56 (ηµερήσια 
απόσβεση)  

Από 6/4/96 µέχρι 31/12/96 έχω 270 µέρες.  

Οι συνολικές αποσβέσεις για το διάστηµα αυτό θα είναι 547,94 Χ 270 = 103.561  

Η αναλογία των ηµερών του Απριλίου είναι  24/30 = 0.8  (Από 6/4/96 έως και 30/4/96 έχω 24 
µέρες).  

Η Απόσβεση κάθε ενός από τους ολόκληρους επόµενους µήνες θα είναι:  

103.561 / (8+0.8) =  11.758  

Η Απόσβεση για τις 24 υπόλοιπες µέρες του Απριλίου θα είναι:  

103.561 - (11.758  Χ 8) = 9.497  
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2.2.102 Οι Αποσβέσεις των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

 Αποσβεστέα Αξία ενός αποσβέσιµου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι το ιστορικό κόστος του ή 

άλλο ποσό που αντικατάστησε νοµότυπα το ιστορικό κόστος (π.χ. αξία αναπροσαρµογής που 
επιβλήθηκε από το νόµο η αξία που έχει προκύψει από εκτίµηση λόγω συγχωνεύσεως ), µειωµένο 
κατά την υπολειµµατική αξία του, εφόσον αυτή είναι αξιόλογη. Αν η υπολειµµατική αξία δεν είναι 
αξιόλογη, δε λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό της αποσβεστέας αξίας. Η κρίση για την 
αξιολόγηση αυτή αφήνεται στην οικονοµική µονάδα.  

Ο υπολογισµός των αποσβέσεων γίνεται από τη στιγµή που το πάγιο στοιχείο αρχίζει να 
χρησιµοποιείται ή να λειτουργεί. Αν ο χρόνος αυτός δε συµπίπτει µε την έναρξη της λογιστικής 
χρήσεως, η απόσβεση υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα της ετήσιας αποσβέσεως, όσοι είναι οι µήνες 
µέχρι το τέλος της χρήσεως, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µήνας µέσα στον οποίο το πάγιο 
στοιχείο αρχίζει να χρησιµοποιείται ή να λειτουργεί. 

 


