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ΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΓΓΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  

Για την εκτέλεση των εργασιών της, κάθε επιχείρηση διαθέτει την λεγόµενη επιχειρηµατική 
περιουσία. Το σύνολο δηλαδή των αγαθών στα οποία έχουν επενδυθεί τα κεφάλαια της 
επιχείρησης.  
 
Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία της επιχείρησης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

 
� Στα Πάγια Περιουσιακά στοιχεία και 

� Στα Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία. 

Πάγια ονοµάζονται τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για διαρκή και µόνιµη 
χρησιµοποίηση στην επιχείρηση σε περισσότερες από µία διαχειριστικές χρήσεις. 

 
Για την ένταξη ενός αγαθού στα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιµοποιούνται δύο βασικά 
κριτήρια: 

1. Προορισµός χρήσης του αγαθού 
Ένα αγαθό που σε µία επιχείρηση µπορεί να είναι πάγιο σε µία άλλη επιχείρηση 
µπορεί να είναι εµπόρευµα. Για παράδειγµα, ενώ για µία επιχείρηση εµπορίας 
επίπλων γραφείου τα έπιπλα που έχει στην κατοχή της είναι εµπορεύµατα για µία 
άλλη επιχείρηση εµπορίας τροφίµων, τα έπιπλα που έχει στην κατοχή της είναι πάγια 
στοιχεία. Ακόµη και στην επιχείρηση εµπορίας επίπλων υπάρχουν γραφεία που 
προορίζονται για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των γραφείων αντί για να 
µεταπωληθούν. Με βάση λοιπόν τον προορισµό τους και σε αυτή την επιχείρηση τα 
συγκεκριµένα γραφεία θα ενταχθούν στον πάγιο εξοπλισµό της. 

2. Αναµενόµενη διάρκεια ζωής 
Για να ενταχθεί ένα αγαθό στα πάγια θα πρέπει να προορίζεται για χρήση µεγαλύτερη 
από ένα τουλάχιστον έτος. Θα πρέπει, δηλαδή, να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του 
ενός έτους. 

 
Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων παρακολουθούνται 
στους λογαριασµούς της οµάδος 1 του σχεδίου λογαριασµών και ειδικότερα στους 
λογαριασµούς: 

 
10 Εδαφικές εκτάσεις 
11 Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – τεχνικά έργα 
12 Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις – Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 
13 Μεταφορικά Μέσα 
14 Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός 
15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων 

16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 
18 Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
19 Πάγιο ενεργητικό υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων 

 
Στην καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων τα θέµατα που άπτονται της λογιστικής 
αντιµετώπισης των παγίων είναι δεκάδες. Ενδεικτικά αναφέρονται ο τρόπος κτήσης τους 
(Αγορά, προσθήκη, βελτίωση, δωρεά, ιδιο-παραγωγή, κτλ.), ο τρόπος υπολογισµού των 
αποσβέσεων τους, η αναπροσαρµογή της αξίας ορισµένων κατηγοριών παγίων, η ιδιο-
κατασκευή παγίων, η ενοικίαση παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και πλήθος 
περιπτώσεων που η λογιστική αντιµετώπιση τους δεν αναφέρεται άµεσα στο Ε.Γ.Λ.Σ. 
Προκύπτει όµως από τις αρχές τήρησης των λογαριασµών του καθώς και από άλλες 
νοµοθεσίες όπως τη φορολογία εισοδήµατος για τις περιπτώσεις των αναπροσαρµογών. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται προσπάθεια να αναφέρουµε τις συνηθέστερες 
περιπτώσεις λογιστικής αντιµετώπισης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και τις 
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη της αντιµετώπιση τους 
µέσα από ένα σύγχρονο µηχανογραφικό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. 
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Άρθρα Λογιστικής 

 
Αγορά Παγίου 

Για κάθε απόκτηση παγίου περιουσιακού στοιχείου µε την διαδικασία της αγοράς θα πρέπει 
να ακολουθήσουµε την παρακάτω διαδικασία για την λογιστική του ενηµέρωση. 
Για κάθε κίνηση αγοράς παγίου ενηµερώνεται ο λογαριασµός Γενικής Λογιστικής της οµάδας 
1 ανάλογα µε την κατηγορία του παγίου (έπιπλο, µηχάνηµα, αυτοκίνητο, κλπ).  
Ο τελευταίος βαθµός του λογαριασµού αυτού στο Λογιστικό σχέδιο µπορεί να αναλύεται και 
ανά συντελεστή Φ.Π.Α. Παράλληλα χρεώνεται και ο λογαριασµός του ΦΠΑ ανάλογα εάν το 
παραστατικό αγοράς έχει Φ.Π.Α. 
 
Ο λογαριασµός που θα πιστωθεί είναι ένας λογαριασµός Προµηθευτή Παγίων (50.09)  
 
Παράδειγµα άρθρου αγοράς παγίων : 

 
12.00.00.18 Αγορές Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18% Χ  
54.00.28.18 Φ.Π.Α. Αγοράς Παγίων 18% Χ  
50.00.09.00 Προµηθευτές Παγίων Εσωτερικού  Π 

 
Το ίδιο άρθρο γίνεται και στις περιπτώσεις προσθηκών – βελτιώσεων.  
Σε περίπτωση επίσης που σε ένα τιµολόγιο περιέχονται δύο πάγια µε διαφορετικούς 
συντελεστές Φ.Π.Α. ή διαφορετικούς λογαριασµούς λογιστικής ένταξης τότε το λογιστικό 
άρθρο που θα παραχθεί πρέπει να έχει την µορφή: 

 
12.00.00.18 Αγορές Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18% Χ  
54.00.28.18 Φ.Π.Α. Αγοράς Παγίων 18% Χ  
14.00.00.08 Αγορές Επίπλων µε ΦΠΑ 8% Χ  

54.00.28.08 Φ.Π.Α. Αγορών Παγίων 8% Χ  
50.00.09.00 Προµηθευτές Παγίων Εσωτερικού  Π 

 
Όσο για την ενηµέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής για όλες τις περιπτώσεις αγορών – 
προσθηκών – βελτιώσεων παγίων δεν χρειάζεται να γίνει κανένα άρθρο στην Αναλυτική 
Λογιστική.  

Τέλος, η κτήση του παγίου µπορεί να γίνει και µε άλλους τρόπους εκτός από την αγορά του. 
Για παράδειγµα µπορεί να γίνει κτήση από δωρεά, από εκχώρηση οικοπέδου µε αντιπαροχή, 
µε ανταλλαγή, κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρεώνεται το πάγιο µε την σχετική αξία (µία 
δραχµή για τη δωρεά) και πιστώνεται αντίστοιχα ο σχετικός λογαριασµός του λογιστικού 
σχεδίου. 
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Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις (Αγορές) Παγίων 

Εκτός από τις περιπτώσεις αγοράς παγίων από το εσωτερικό έχουµε και τις περιπτώσεις 
αγοράς παγίων από χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση τα άρθρα που 
πρέπει να γίνουν είναι: 
 
Χρεοπιστώνονται οι παρακάτω λογαριασµοί τάξεως µε την αξία των ενδοκοινοτικών αγορών παγίων 

σύµφωνα µε την ισοτιµία Φ.Π.Α. του ξένου νοµίσµατος. 
 
04.90.02.18 Φορολογητέα αξία ενδοκοινοτικών αποκτήσεων παγίων 18% Χ  
54.00.80.18 Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (εισροών)  Παγίων 18% Χ  
08.90.02.18 Φορολογητέα αξία ενδοκοινοτικών αποκτήσεων παγίων 18%  Π 

54.00.82.18 Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (εκροών) παγίων 18%  Π 

 
 
 
Χρεοπιστώνονται οι παρακάτω λογαριασµοί µε την πραγµατική αξία της αγοράς (ποσότητα Ξ.Ν.  Χ  
ισοτιµία ηµέρας αγοράς). 
 
12.00.00.18 Αγορές Παγίων Μηχανηµάτων από Ευρωπαϊκή Ένωση µε ΦΠΑ 

18% 
Χ  

50.01.09.00 Προµηθευτές Παγίων Εξωτερικού  Π 
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Εισαγωγές  (Αγορές) Παγίων από Τρίτες Χώρες 

Η σηµαντικότερη διαφορά στις περιπτώσεις εισαγωγών παγίων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι ο διαχωρισµός της συνολικής αξίας κτήσης σε αξία υποκείµενη σε ΦΠΑ (αξία 
που προσδιορίζεται από τελωνείο) και σε αξία µη υποκείµενη (η διαφορά µεταξύ πραγµατικού 
κόστους και αξίας τελωνείου). 

 
Παράδειγµα άρθρου εισαγωγών παγίων: 

 
12.00.20.18 Εισαγωγές Παγίων Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18% Χ  

54.00.28.18 Φ.Π.Α. Αγοράς Παγίων 18% Χ  
12.00.20.00 Εισαγωγές Παγίων Μηχανηµάτων απαλλασσόµενες Χ  
50.01.09.00 Προµηθευτές Παγίων Εξωτερικού  Π 

 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για τον προσδιορισµό του πραγµατικού κόστους της εισαγωγής 
επειδή δεν µεσολαβεί µόνο το τιµολόγιο του προµηθευτή αλλά και άλλα τιµολόγια 
(µεταφορικά, εκτελωνιστής) θα πρέπει να δηµιουργηθεί φάκελος κοστολόγησης της 
εισαγωγής για την εύρεση του τελικού κόστους που θα καταχωρηθεί στα πάγια. 
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Αποσβέσεις Παγίων 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία µε την πάροδο του χρόνου υπόκεινται σε φυσική φθορά ή 
τεχνολογική απαξίωση, που σαν αποτέλεσµα επιφέρει µείωση της πραγµατική αξίας τους και 
της ωφέλιµης ζωής τους για την επιχείρηση.  

Για να αντιµετωπισθεί η µείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων από την φθορά του 
χρόνου τόσο το λογιστικό σχέδιο όσο και η φορολογική νοµοθεσία προβλέπουν τη διενέργεια 
ετήσιων αποσβέσεων. 

Στόχος των αποσβέσεων είναι η χρονική κατανοµή της αξίας του παγίου σε κάθε µία χρήση 
που αφορά µε σκοπό τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της χρήσης, καθώς και η 
αντικατάσταση των περιουσιακών στοιχείων που αποσβένονται για να µπορεί η επιχείρηση να 
διατηρεί ανέπαφη την παραγωγική της δυναµικότητα. 

Άλλωστε, η απεικόνιση της πραγµατικής αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης στις οικονοµικές της καταστάσεις, επιτυγχάνεται µε τον υπολογισµό των 
αποσβέσεων, ικανοποιώντας έτσι µια από τις βασικές αρχές του λογιστικού σχεδίου, αυτή της 
σαφήνειας των λογιστικών καταστάσεων. 

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων γίνονται ανάλογα µε την κατηγορία του 
παγίου µε δύο βασικές µεθόδους. Τη σταθερή και τη φθίνουσα µέθοδο υπολογισµού. Για την 
εφαρµογή κάθε µεθόδου χρησιµοποιούνται ποσοστιαίοι συντελεστές µείωσης της αξίας 
κτήσης των παγίων. Οι συντελεστές αποσβέσεων που ισχύουν σήµερα περιγράφονται στο 
Π.∆. 100/1998 όπως διευκρινίσθηκε µε την πολυγραφηµένη απόφαση 
ΠΟΛ.1184/1076433/25.6.98. 

 
Σε περίπτωση αποσβέσεων των παγίων θα πρέπει να γίνουν δύο άρθρα. Ένα στην Γενική 
Λογιστική και ένα στην Αναλυτική Λογιστική. 

 
Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. για την λογιστική απεικόνηση των αποσβέσεων χρησιµοποιούνται ο 
λογαριασµός 66 για τον καταλογισµό των αποσβέσεων στην χρήση ππυ υπολογίζονται και 
ένας αντίθετος λογαριασµός σε κάθε κατηγορία λογαριασµών παγίου που παρακολουθείται 
στο δευτεροβάθµιο λογαριασµό 99 της οµάδος 1 του λογιστικού σχεδίου. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω κάθε πάγιο έχει ένα λογαριασµό Αποσβεσθέντων και ένα 
λογαριασµό Αποσβέσεων. Ο λογαριασµός Αποσβεσθέντων στη λογιστική είναι αντίθετος 
λογαριασµός της αγοράς και έχει τον ρόλο συγκέντρωσης διαχρονικά όλων των αποσβέσεων.  
Ο λογαριασµός αποσβέσεων είναι για την ένταξη των αποσβέσεων που αναλογούν στη χρήση 
και επιβαρύνουν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης κάθε έτος. 

 
Παράδειγµα άρθρου αποσβέσεων στην γενική λογιστική.  

 
66.02.00.00 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων  Χ  

12.99.00.00 Αποσβεσθέντα µηχανήµατα  Π 

 
Παράδειγµα άρθρου αποσβέσεων στην Αναλυτική Λογιστική.  

 
92.00.01.66 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων Παραγωγής / Κέντρο 

Κόστους 1 
 

Χ 
 

92.00.02.66 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων Παραγωγής / Κέντρο 
Κόστους 2 

Χ  

90.06.00.66 ∆ιάµεσος – Αντικριζόµενος λογαριασµός Αποσβέσεων.  Π 

 
Ο επιµερισµός της αξίας των αποσβέσεων των παγίων στα κέντρα κόστους γίνεται µε βάση το 
χρόνο απασχόλησης σε κάθε κέντρο κόστους.  
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Αποσβέσεις Παγίων εκτός εκµετάλλευσης 

Εάν κάποιο πάγιο είναι στην κατοχή της επιχείρησης αλλά αυτή δεν το χρησιµοποιεί για την 
εκτέλεση της δραστηριότητας της αλλά, για παράδειγµα, το νοικιάζει τότε έχει έσοδα από 
αυτό που δεν αφορούν την κύρια δραστηριότητα της (έσοδα εκτός εκµεταλλεύσεως). Για 
παράδειγµα, ένα κτίριο γραφείων που ήταν παλιά έδρα της επιχείρησης και τώρα το νοικιάζει. 
Σε αυτή την περίπτωση αντί για τον λογαριασµό 66 θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο 
λογαριασµός 85 για την παρακολούθηση των αποσβέσεων των παγίων που δεν πρέπει να 
ενσωµατωθούν στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης. 
 
Παράδειγµα άρθρου αποσβέσεων παγίων µη ενσωµατωµένων στο λειτουργικό 
κόστος: 

 
85.01.00.00 Αποσβέσεις Κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων  Χ  

11.99.00.00 Αποσβεσθέντα Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων  Π 

 
Ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίζονται και οι Πρόσθετες Αποσβέσεις των παγίων. Το 
λογιστικό σχέδιο τις αντιµετωπίζει σαν αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό 
κόστος και ζητάει να καταχωρηθούν απευθείας στον λογαριασµό 85.  

Από τον λογιστικό κόσµο έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς ενστάσεις για την αντιµετώπιση 
των πρόσθετων αποσβέσεων και αναµένεται στην πρώτη αναθεώρηση του λογιστικού 
σχεδίου ή να δοθεί η δυνατότητα καταχώρησης τους στον λογαριασµό 66 ή να ορισθεί 
ξεχωριστός λογαριασµός αντιµετώπισης τους.  

Πληροφοριακά οι ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί έχουν να κάνουν µε τον χαρακτήρα των 
πρόσθετων αποσβέσεων που είναι αποσβέσεις κινήτρων όχι όµως εικονικών αλλά 
πραγµατικών στις περισσότερες περιπτώσεις (διπλές βάρδιες, δυσµενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος που επηρεάζουν την λειτουργία των παγίων, κλπ). Όταν το λογιστικό σχέδιο 
όριζε την αντιµετώπιση τους σαν αποσβέσεις παγίων εκτός εκµεταλλεύσεως είχε στην 
αντίληψη του µόνο αποσβέσεις πρόσθετες για φορολογικούς λόγους. 
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Αποσβέσεις Επιδοτούµενων – Επιχορηγούµενων Παγίων 

Όταν οι αποσβέσεις των παγίων αφορούν πάγια επιδοτούµενα επιχορηγούµενα τότε θα 
πρέπει να γίνει στην λογιστική και δεύτερο άρθρο για την µεταφορά του ποσού που αναλογεί 
στις αποσβέσεις των επιχορηγούµενων παγίων στα έκτακτα έσοδα της χρήσης. 
 
Παράδειγµα άρθρου αποσβέσεων επιχορηγούµενων παγίων. 

 
66.02.00.00 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων  Χ  
12.99.00.00 Αποσβεσθέντα µηχανήµατα  Π 

 
 
41.10.00.00 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων Χ  
81.01.05.00 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων (ποσό 

αποσβέσεων επιδοτούµενων παγίων) 
 Π 

 
Τα ποσά του δεύτερου άρθρου εξαρτώνται από το ποσοστό επιδότησης του παγίου. 
(εάν δηλαδή το ποσοστό επιδότησης είναι 40% τότε στο δεύτερο άρθρο θα πάει από τις 
αποσβέσεις χρήσης ποσό ίσο µε το 40% των συνολικών αποσβέσεων της χρήσης). 
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Αποσβέσεις Περιόδου Αδρανείας 

Οι αποσβέσεις της περιόδου αδρανείας δεν αφορούν το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης 
και γίνονται µόνο για φορολογικούς σκοπούς. Εάν το πάγιο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία τότε 
δεν γίνεται απόσβεση µια και αυτή πρέπει να ξεκινήσει από την ηµέρα που το πάγιο θα τεθεί 
σε λειτουργία. Εάν όµως τεθεί σε αδράνεια ένα πάγιο που λειτουργούσε τότε γίνονται 
αποσβέσεις αλλά οι αποσβέσεις του διαστήµατος λειτουργίας πρέπει να παρακολουθούνται 
χωριστά µια και δεν επηρεάζουν το λειτουργικό αποτέλεσµα της επιχείρησης αλλά µόνο το 
φορολογικό. 

Παράδειγµα άρθρου αποσβέσεων παγίων περιόδου αδρανείας: 

 
85.02.00.00 Αποσβέσεις µηχανηµάτων µη ενσωµατωµένες στο 

λειτουργικό κόστος  
Χ  

12.99.00.00 Αποσβεσθέντα Μηχανήµατα  Π 
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Πωλήσεις Παγίων 

Η ενηµέρωση της λογιστικής στην περίπτωση πώλησης ενός παγίου θα λέγαµε ότι είναι η 
περίπτωση µε την µεγαλύτερη ιδιαιτερότητα στην λογιστική της αντιµετώπιση. 

 
Αναλυτικότερα: 
 
Σε περίπτωση πώλησης ενός παγίου θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω άρθρα: 

1. Το άρθρο προσδιορισµού της αναπόσβεστης αξίας του παγίου. 

2. Το άρθρο καταχώρησης του τιµολογίου πώλησης και 

3. Το άρθρο προσδιορισµού του κέρδους ή της ζηµίας από την πώληση. 
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Το Άρθρο Προσδιορισµού της Αναπόσβεστης Αξίας του Παγίου. 

� Πριν από το άρθρο πώλησης θα πρέπει να προηγηθούν ο υπολογισµός αποσβέσεων 
στο πάγιο µέχρι την ηµεροµηνία της πώλησης.  

� Ταυτόχρονα θα πρέπει να προηγηθεί το άρθρο προσδιορισµού (εύρεσης) της 
αναπόσβεστης αξίας στην γενική Λογιστική. 

� ∆ηλαδή θα πρέπει να χρεωθεί ο λογαριασµός Αποσβεσθέντων µε το σύνολο των 
µέχρι την στιγµή της πώλησης, αποσβέσεων του παγίου και να πιστωθεί ο 
λογαριασµός της αξίας κτήσης του παγίου. 

 
Παράδειγµα άρθρου προσδιορισµού αναπόσβεστης αξίας: 

 
12.00.018 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων   Π 

12.99.000 Αποσβεσθέντα µηχανήµατα Χ  
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Το Άρθρο Καταχώρησης του Τιµολογίου Πώλησης 

Στην συνέχεια θα πρέπει να δηµιουργηθεί το άρθρο πώλησης. 

Όπως θα συνέβαινε και σε ένα άρθρο πώλησης εµπορευµάτων θα πρέπει να χρεωθεί ο 
λογαριασµός του πελάτη και να πιστωθεί ο λογαριασµός του ΦΠΑ Πωλήσεων (παγίων) και 
ένας λογαριασµός µε την αξία πώλησης του παγίου.  

Το Ε.Γ.Λ.Σ. προτείνει την χρησιµοποίηση του ίδιου του λογαριασµού κτήσης του παγίου για 
την καταχώρηση της αξίας πώλησης. Στην βιβλιογραφία θα συναντήσουµε εναλλακτικά, την 
χρησιµοποίηση αντίθετου λογαριασµού στην οµάδα 1 του Ε.Γ.Λ.Σ. για την καταχώρηση της 
αξίας πώλησης. 

Εάν θέλουµε να ακολουθήσουµε την δοµή του Ε.Γ.Λ.Σ. που επιβάλει την καταχώρηση όλων 
των εσόδων σε λογαριασµούς της οµάδος 7 θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε ένα τέτοιο 
λογαριασµό για την καταχώρηση της πώλησης. 

Ο καταλληλότερος λογαριασµός του λογιστικού σχεδίου για αυτή την περίπτωση, είναι ο 
λογαριασµός 75 “Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών” και ο πρώτος κενός δευτεροβάθµιος 75.11. 

Στόχος του παρόντος δεν είναι να προτείνει έναν από τους παραπάνω τρόπους µια και όλοι 
είναι λογιστικά παραδεκτοί. Ο έχων την ευθύνη λογιστικής οργάνωσης µιας επιχείρησης θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του την δυνατότητα του µηχανογραφικού του συστήµατος καθώς τον 
τρόπο ενηµέρωσης άλλων υποχρεώσεων από την λογιστική όπως είναι οι καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 
και οι δηλώσεις Φ.Π.Α.. 

Εάν λοιπόν το µηχανογραφικό σύστηµα και η εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης επιβάλει 
την χρησιµοποίηση διαφορετικών λογαριασµών για την σωστή ενηµέρωση των καταστάσεων 
ΚΕΠΥΟ για τις αγορές και τις πωλήσεις, τότε επιβάλλεται εκ’ των πραγµάτων η 
χρησιµοποίηση διαφορετικού λογαριασµού για την καταχώρηση της αξίας πώλησης. Το ίδιο 
συµβαίνει εάν για την µηχανογραφική ενηµέρωση των δηλώσεων Φ.Π.Α. απαιτούνται 
ξεχωριστοί λογαριασµοί για την καταχώρηση των αξιών εισροών παγίων και εκροών παγίων.  

Η λογική αυτή αντιµετώπιση είναι που επιβάλει την χρήση διαφορετικού λογαριασµού για την 
καταχώρηση των αγορών και διαφορετικού για την καταχώρηση των πωλήσεων. Εάν 
υπάρχει λύση στο παραπάνω πρόβληµα τότε δεν έχουµε πρόβληµα να προχωρήσουµε στην 

χρησιµοποίηση του ίδιου λογαριασµού. 

 
Παράδειγµα άρθρου πωλήσεων: 

 
I. Με λογαριασµό πωλήσεων ίδιο µε τον λογαριασµό κτήσης (αγοράς) του παγίου. 

 
12.00.00.18 Αγορές Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18%  Π 
54.00.78.18 Φ.Π.Α. Πώλησης  Παγίων 18%  Π 

30.00.00.00 Πελάτες Εσωτερικού Χ  

 
II. Με αντίθετο λογαριασµό πωλήσεων στην οµάδα 1. 

 
12.00.07.18 Αντίθετος λογ/µος – Πωλήσεις Παγίων Μηχανηµάτων µε 

ΦΠΑ 18% 
 Π 

54.00.78.18 Φ.Π.Α. Πώλησης  Παγίων 18%  Π 
30.00.00.00 Πελάτες Εσωτερικού Χ  

 
III. Με ξεχωριστό λογαριασµό πωλήσεων 

 
75.11.02.18 Πωλήσεις Παγίων Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18%  Π 
54.00.78.18 Φ.Π.Α. Πώλησης  Παγίων 18%  Π 
30.00.00.00 Πελάτες Εσωτερικού Χ  
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Το άρθρο προσδιορισµού του κέρδους ή της ζηµίας από την πώληση 

Μετά την δηµιουργία των παραπάνω άρθρων θα πρέπει να ακολουθήσει το άρθρο 
προσδιορισµού του Κέρδους ή της Ζηµίας από την πώληση των παγίων. Για το κέρδος ή την  
ζηµία από την πώληση το λογιστικό σχέδιο προβλέπει τους λογαριασµούς 81.03 “Έκτακτα 
κέρδη” και 81.02 “Έκτακτες ζηµίες”. Το υπόλοιπο του παγίου µεταφέρεται στον λογαριασµό 
81.02 εάν είναι πιστωτικό (κέρδη) ή στον λογαριασµό 81.03 εάν είναι χρεωστικό (ζηµία) 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το άρθρο αυτό ανάλογα µε το εάν προκύπτει κέρδος ή ζηµία από 
την πώληση είναι το παρακάτω : 
 

I. Με κέρδος από την πώληση (κοινός λογαριασµός αγορών – πωλήσεων). 

 
12.00.00.18 Αγορές Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18% Χ  
81.03.02.00 Έκτακτα κέρδη από πωλήσεις παγίων µηχανηµάτων  Π 

 
Ο λογαριασµός της αξίας κτήσης (12.00.00.18) χρεώνεται µε το πιστωτικό υπόλοιπο που 
παρουσιάζει µετά την καταχώρηση του τιµολογίου πώλησης.  

 
II. Με Ζηµία από την πώληση (κοινός λογαριασµός αγορών – πωλήσεων). 

 
12.00.00.18 Αγορές Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18%  Π 
81.02.00.00 Έκτακτες Ζηµίες από πωλήσεις παγίων µηχανηµάτων Χ  

 
Ο λογαριασµός της αξίας κτήσης (12.00.00.18) πιστώνεται µε το χρεωστικό υπόλοιπο που 
παρουσιάζει µετά την καταχώρηση του τιµολογίου πώλησης.  

 
III. Με Κέρδος από την πώληση (διαφορετικός λογαριασµός αγορών – πωλήσεων). 

 
75.11.02.18 Πωλήσεις Παγίων Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18% 

(χρεώνεται µε την αξία πώλησης για να κλήση) 
Χ  

12.00.00.18 Αγορές Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18%  
(πιστώνεται µε την αναπόσβεστη αξία του παγίου) 

 Π 

81.03.02.00 Έκτακτα κέρδη από πωλήσεις παγίων µηχανηµάτων 
(πιστώνεται µε την διαφορά της αναπόσβεστης αξίας και 
του τιµολογίου πώλησης) 

 Π 

 
Εναλλακτικά θα µπορούσε ο λογαριασµός της οµάδος 7 να κλήση µε χρέωση του 
λογαριασµού κτήσης του παγίου και στην συνέχεια το υπόλοιπο αυτού να µεταφερθεί στα 
έκτακτα κέρδη ή ζηµίες. Απλά θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα άρθρο παραπάνω. 
 

 
IV. Με Ζηµία από την πώληση (διαφορετικός λογαριασµός αγορών – πωλήσεων). 

 
75.11.02.18 Πωλήσεις Παγίων Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18% 

(χρεώνεται µε την αξία πώλησης για να κλήση) 
Χ  

12.00.00.18 Αγορές Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18%  
(πιστώνεται µε την αναπόσβεστη αξία του παγίου) 

 Π 

81.02.02.00 Έκτακτες Ζηµίες από πωλήσεις παγίων µηχανηµάτων 
(Χρεώνεται µε την διαφορά της αναπόσβεστης αξίας και 
του τιµολογίου πώλησης) 

Χ  
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Καταστροφή Παγίων 

Αντίστοιχα µε την πώληση υπάρχουν περιπτώσεις που ένα πάγιο δεν υπάρχει στην κατοχή 
της επιχείρησης για λόγους καταστροφής του. 
Σε αυτή την περίπτωση το πάγιο παρουσιάζει µία λογιστική συµπεριφορά παρόµοια µε την 
διαδικασία της πώλησης. 
 
Τα άρθρα που πρέπει να γίνουν σε αυτή την περίπτωση είναι: 
 

� To άρθρο προσδιορισµού της αναπόσβεστης αξίας του παγίου (όπως ακριβώς και 
στην περίπτωση της πώλησης). 

� Το άρθρο προσδιορισµού της ζηµίας από την καταστροφή. (είναι παρόµοιο µε την 
περίπτωση της πώλησης – περίπτωση β). 

 
 

Άρθρο προσδιορισµού ζηµίας από την καταστροφή του παγίου. 

 
12.00.00.18 Αγορές Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18%  Π 
81.02.10.02 Έκτακτες Ζηµίες από καταστροφή παγίων 

µηχανηµάτων 
Χ  

 
Σε κάθε περίπτωση καταστροφής υπάρχει ζηµία έστω και εάν το πάγιο έχει αποσβεσθεί 
πλήρως. Τότε η ζηµία είναι ίση µε την ποσότητα του παγίου (αναπόσβεστη αξία). 
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∆ωρεές Παγίων 

Μια από τις συναλλαγές που µπορούµε να συναντήσουµε στα πάγια είναι και η δωρεά 
κάποιου παγίου για κοινωφελείς λόγους σύµφωνα µε τις επιθυµίες της κάθε επιχείρησης. 
Συνήθως πρόκειται για πάγια απαξιωµένα – εκτός λειτουργίας που είναι χρήσιµα σε κάποια 
επαγγελµατική οργάνωση – κοινωφελή οργανισµό που θέλει να έχει καλές σχέσεις η 
επιχείρηση. 
 
Η Λογιστική αντιµετώπιση των δωρεών παγίων έχει αρκετές οµοιότητες µε την διαδικασία της 
πώλησης. 
 
Τα άρθρα που πρέπει να γίνουν σε αυτή την περίπτωση είναι: 
 

� To άρθρο προσδιορισµού της αναπόσβεστης αξίας του παγίου (όπως ακριβώς και 
στην περίπτωση της πώλησης). 

� Το άρθρο µετατροπής της αναπόσβεστης αξίας του παγίου σε λειτουργικό έξοδο. 

 

 
Άρθρο µετατροπής της αναπόσβεστης αξίας του παγίου σε λειτουργικό έξοδο 

 
12.00.018 Αγορές Μηχανηµάτων µε ΦΠΑ 18% 

(πιστώνεται µε την αναποσβεστη αξία) 
 Π 

64.06.003 Αξία δώρων παγίων στοιχείων για κοινωφελείς σκοπούς.  Χ  

 
Στην λογιστική βιβλιογραφία συναντάµε την άποψη ότι οι δωρεές θα πρέπει να 
απεικονίζονται όχι στην αναπόσβεστη αξία του παγίου αλλά στην πραγµατική και να 
προσδιορίζεται στην λογιστική το κέρδος ή η ζηµία από την δωρεά αυτή. Στην πράξη όµως 
κάτι τέτοια δεν συµβαίνει αλλά ακόµη και εάν θέλαµε να συµβεί θα ήταν εφικτό µόνο για τα 
ακίνητα όπου µπορεί να προσδιορισθεί η αντικειµενική αξία τους και να θεωρηθεί η 
πραγµατική τιµή. 

 
 
 
 



 15 

 
Απαξίωση – Εκτός Εκµεταλλεύσεως Πάγια 

Σε πολλές επιχειρήσεις συναντάται το φαινόµενο πολλά πάγια ενώ δεν έχουν ακόµη 
αποσβεσθεί να έχουν σταµατήσει να λειτουργούν είτε γιατί δεν τα χρειάζεται η επιχείρηση για 
την παραγωγή των προϊόντων της (σταµάτησε η παραγωγή των προϊόντων για τα οποία 
χρησιµοποιούταν) ή γιατί έχουν απαξιωθεί για λόγους τεχνολογίας (παράδειγµα οι 
υπολογιστές 386 και 486 των επιχειρήσεων πληροφορικής). 
 
Προκειµένου να διαχωριστούν οι αξίες αυτών των παγίων στην λογιστική προτείνεται 
(προαιρετικά) η παρακολούθηση αυτών των παγίων σε διαφορετικούς λογαριασµούς του 
λογιστικού σχεδίου.  
 
Οι λογαριασµοί εκτός εκµετάλλευσης είναι: 

 
Λογαριασµός Κανονικός Εκτός εκµετάλλευσης 

Αξίας κτήσης παγίου 12.00.00.18 12.10.00.18 

Αποσβεσθέντων παγίου 12.99.00.01 12.99.10.01 

 
Στην περίπτωση που ένα πάγιο έχει χαρακτηρισθεί εκτός εκµετάλλευσης τότε θα πρέπει να 
κάθε περίπτωση χρήσης των κανονικών λογαριασµών του παγίου (αποσβέσεις, δωρεές, 
πώληση) αυτοί να αντικατασταθούν από τους αντίστοιχους λογαριασµούς εκτός 
εκµετάλλευσης παγίων. 
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Αναπροσαρµογές Παγίων 

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. 
 
 
Η λογιστική διαδικασία χειρισµού των αναπροσαρµογών περιγράφεται παρακάτω : 
 
Τα λογιστικά άρθρα που πρέπει να γίνουν είναι: 

 
 

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. 

 
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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Επιχορηγήσεις Παγίων 

Πολύ συχνά οι επιχειρήσεις χρηµατοδοτούνται µέσω διαφόρων νόµων για την αγορά παγίων 
στοιχείων. Για να λάβει επιχορήγηση κάποια επιχείρηση πρέπει να ενταχθεί ή σε κάποιο 
αναπτυξιακό νόµο. Αναπτυξιακοί νόµοι υπήρξαν στο παρελθόν ο Ν.1262/82 και ο 
Ν.1892/90, ενώ ο νέος αναπτυξιακός νόµος που ισχύει σήµερα είναι ο Ν.2601/98. 

Οι χρηµατοδοτήσεις αυτές παρακολουθούνται στον λογαριασµό του λογιστικού σχεδίου 
41.10 Επιχορηγήσεις Παγίων. Οι επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις αυτές προσδιορίζονται σχεδόν 
πάντα µε ένα ποσοστό στην αξία κτήσης του παγίου. 

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουµε το ποσοστό επιχορηγήσεις θα πρέπει να βρούµε την αξία 
επιχορηγήσεις των παγίων. Η απλούστερη µέθοδος για να γίνει αυτό είναι να 
πολλαπλασιάσουµε την αξία κάθε παγίου (που αγοράσθηκε µε την συγκεκριµένη 
επιχορήγηση) µε την αξία της επιχορήγησης και να το διαιρέσουµε µε το σύνολο τις αξίας 
των παγίων που αγοράσθηκαν µε την επιχορήγηση. 

 
Άρθρο λήψης επιχορήγησης 
 

i. Ενηµέρωση λογαριασµών ουσίας 

41.10.00.00 Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις Παγίων   Π 
38.03.00.01 Λογαριασµός όψεως Εθνικής Τράπεζας 

Ν.42578964/245 
Χ  

 
ii. Ενηµέρωση λογαριασµών τάξεως 

04.00.00.01 Λογαριασµοί πληροφοριών χρεωστικοί / Επιχορήγηση 
Ν.2601/1998 

Χ  

08.00.00.01 Λογαριασµοί πληροφοριών πιστωτικοί / Επιχορήγηση 
Ν.2601/1998 

 Π 

 
Το πρόβληµα προκύπτει στην λογιστική διαχείριση αυτών των παγίων σχετικά, µε το ποσοστό 
του κόστος των αποσβέσεων που δεν πρέπει να επιβαρύνει την λογιστική χρήση, για τον 
λόγω του ότι η επιχείρηση επιδοτήθηκε για την αγορά του παγίου. 
 
Έτσι στο τέλος κάθε χρήσης µεταφέρεται από τον λογαριασµό 41.10 στον λογαριασµό 
81.01.05 “αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων” ποσό ίσο µε τις 
τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις των λογαριασµών 66 και 85 που αντιστοιχούν στο 
ποσοστό εκείνο των αποσβέσεων που αναλογεί στην αξία των παγίων που χρηµατοδοτήθηκε 

για τις επενδύσεις. 
 
41.10.00.00 Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις Παγίων  Χ  
81.01.05.00 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων  Π 

 
Εάν ένα επιδοτούµενο πάγιο πουληθεί ή καταστραφεί τότε χρεώνεται ο λογαριασµός 
επιχορηγήσεων 41.10 και πιστώνεται ο λογαριασµός του παγίου µε την αξία της 
επιχορήγησης. Το ποσό που θα µεταφερθεί από τον λογαριασµό 41.10 στον λογαριασµό του 
παγίου υπολογίζεται στην αναπόσβεστη αξία του παγίου της προηγούµενης χρήσης. 

 
41.10.00.00 Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις Παγίων  Χ  
12.00.00.18 Αγορές Παγίων Μηχανηµάτων µε 18%  Π 
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Αναπροσαρµογή επιχορηγηθέντων παγίων 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν.2065/92 τα ακίνητα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία (γήπεδα - οικόπεδα, κτίρια) πρέπει να αναπροσαρµόζονται κάθε τέσσερα χρόνια.  
Η αναπροσαρµογή αυτή γίνεται τόσο στην αξία κτήσεώς τους όσο και στις σωρευµένες 
αποσβέσεις τους. Ζήτηµα προκύπτει όταν τα αναπροσαρµοζόµενα πάγια έχουν επιχορηγηθεί.  
Στην περίπτωση αυτή και προκειµένου να µην επηρεασθούν τόσο τα αποτελέσµατα της 
χρήσεως που γίνεται η αναπροσαρµογή, αλλά και των επόµενων χρήσεων, όσο και η 
διαφορά από την αναπροσαρµογή επιβάλλεται να αναπροσαρµοσθεί µε τον ίδιο συντελεστή 
και το υπόλοιπο του λογαριασµού 41.10 ¨Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων¨ κατά το µέρος 
που αφορά τα αναπροσαρµοζόµενα ακίνητα. 
 
Σχετικές µε το λογιστικό χειρισµό των επιχορηγήσεων είναι και οι γνωµατεύσεις του Ε.ΣΥ.Λ. 
29/1988, 41/1989, 56/1990, 61/1990, 298/1998. 
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Επισκευές – Συντηρήσεις Παγίων 

Από τις ποιο συχνές επιχειρησιακές διαδικασίες ιδιαίτερα σε παραγωγικές µονάδες είναι η 
επισκευή και η συντήρηση των παγίων στοιχείων. 

Για πολλές επιχειρήσεις υπάρχει η ανάγκη παρακολούθησης των επισκευών συντηρήσεων όχι 
µόνο λογιστικά αλλά κυρίως διαχειριστικά που αφορά το χρονικό προγραµµατισµός τους και 
την οικονοµική παρακολούθηση τους. 

Από διαχειριστική άποψη καλό θα ήταν τα τιµολόγια εξόδων που αφορούν επισκευές – 
συντηρήσεις να µπορούσαν να συσχετισθούν µε τα πάγια που αφορούν προκειµένου η 
επιχείρηση να έχει άποψη για το κόστος επισκευών συντηρήσεων κάθε παγίου χωριστά. 

Σύµφωνα µε το λογιστικό σχέδιο η παρακολούθηση των κατ’ είδος εξόδων επισκευών και 
συντηρήσεων γίνεται στην οµάδα 6 και στους υπο-λογαριασµούς του δευτεροβάθµιου 62.07. 

 
62.07.00.02 Επισκευές – Συντηρήσεις Μηχανηµάτων  Χ  
54.00.29.18 ΦΠΑ ∆απανών Χ  

50.00.00.01 Προµηθευτές Εσωτερικού  Π 
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Ιδιο-παραγωγή Παγίων 

Στην πράξη συναντάµε περιπτώσεις όπου µία επιχείρηση κατασκευάζει πάγια στοιχεία για 
λογαριασµό της. Για παράδειγµα, επιχείρηση παραγωγής επίπλων που κάποια από τα έπιπλα 
που κατασκευάζει τα χρησιµοποιεί για λογαριασµό της, οφείλει να τα παρακολουθήσει στην 
οµάδα 1 (λογαριασµός 14 για τα έπιπλα) και να τα αποσβένει κανονικά. Σχετικά µε το κόστος 
που θα καταχωρηθεί στην χρέωση του λογαριασµού 14 προσδιορίζεται λογιστικά εάν η 
επιχείρηση τηρεί αναλυτική λογιστική ή εξωλογιστικά εάν η επιχείρηση δεν τηρεί αναλυτική 
αρκεί να βασίζεται σε πραγµατικά στοιχεία. 
 
Η λογιστική αντιµετώπιση των παγίων που προέρχονται από ιδιο-παραγωγή είναι: 

 
14.01.000 Έπιπλα γραφείων  (από ιδιο-παραγωγή)  Χ  

78.00.004 Ιδιο-παραγωγή Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού  Π 
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Υπο-κατασκευή 

Σε πολλές περιπτώσεις η επιχείρηση αναλαµβάνει η ίδια να κατασκευάσει κάποια από τα 
πάγια στοιχεία της. Συνήθως πρόκειται για κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων. 

Η βασικότερη διαφορά των υπο-κατασκευή παγίων είναι το ότι δεν αποσβένονται ώσπου να 
ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία. 

Για την λογιστική αντιµετώπιση τους χρεώνεται ο λογαριασµός 15 µε πίστωση του 
προµηθευτή για κάθε τιµολόγιο ή του λογαριασµού 78 εάν πρόκειται για ιδιο-παραγωγή των 
παγίων µε µέσα της επιχείρησης.  

 
Παράδειγµα άρθρου υπο-κατασκευή: 

 
15.01.001 Υπο κατασκευή κτίριο αποθήκης  Χ  

54.00.118 ΦΠΑ Αγοράς Παγίων Χ  
50.00.001 Προµηθευτές Εσωτερικού  Π 

 
Άρθρο µεταφοράς υπο-κατασκευή παγίου σε λογαριασµό παγίων 

 
15.01.001 Υπο κατασκευή κτίριο αποθήκης   Π 
11.01.001 Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων Χ  

 
Από την ηµεροµηνία της µεταφοράς και µετά µπορεί το πάγιο να αποσβένεται. 
Κανονικά µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία το πάγιο δεν είναι απαραίτητο να συµπεριλαµβάνεται 
στο µητρώο παγίων αλλά µόνο στην λογιστική. Σε περίπτωση που επιθυµούµε να 
παρακολουθήσουµε στο µητρώο παγίων αναλυτικά την ιστορία του κατασκευής του 
καταχωρούµε αναλυτικά όλα τα παραστατικά και για την µετατροπή του σε κανονικό από 
υπο-κατασκευή αρκεί η προσθήκη ηµεροµηνίας έναρξης αποσβέσεων και λογαριασµού 
ένταξης στη Γενική Λογιστική. 

Όσο παρακολουθείται το υπο-κατασκευή πάγιο στο µητρώο παγίων (υποσύστηµα παγίων) θα 
πρέπει να είναι χαρακτηρισµένο “Υπο-κατασκευή” ή χαρακτηρισµένο «ανενεργό”. 



 22 

 
Συµψηφισµός Παγίων 

Σε ορισµένες περιπτώσεις συναντάµε την συγχώνευση κάποιων παγίων. Την µετατροπή δύο 
ή περισσότερων παγίων σε ένα. Για παράδειγµα, η προσθήκη δύο κινητήρων σε µία µηχανή 
παραγωγής. Οι κινητήρες αποτελούν ξεχωριστό πάγιο από την µηχανή. Σε αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει να γίνει µία διαδικασία µεταφοράς των κινητήρων στην µηχανή 
παραγωγής. Η διαδικασία µεταφοράς θα πρέπει να συµπεριφέρεται στους κινητήρες όπως 
σχεδόν η πώληση (∆εν θα πρέπει να υφίστανται ποσοτικά και αξιακά από την στιγµή εκείνη 
το πάγιο κινητήρας). Παράλληλα η διαδικασία µεταφοράς στο νέο Πάγιο θα πρέπει να 
συµπεριφέρεται παρόµοια µε την διαδικασία αγοράς ή προσθήκης εάν το πάγιο υπάρχει. 
 
Η λογιστική αντιµετώπιση αυτής της περίπτωσης έχει ως εξής: 

 
12.00.00.01 Αγορές Παγίων από συµψηφισµό  Χ  

12.00.00.18 Αγορές Παγίων µε 18%  Π 

 
Μεταφορά της αξίας κτήσης 

 
12.99.00.02 Αποσβεσθεντα Πάγια από συµψηφισµό   Π 
12.99.00.01 Αποσβεσθέντα Πάγια Χ  

 
Μεταφορά αποσβέσεων 
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Πάγια από Μετατροπή Επιχειρήσεων 

Η σηµαντικότερη διαφορά στην λογιστική αντιµετώπιση των παγίων που προέρχονται από 
µετατροπή επιχείρησης σε σχέση µε τα υπόλοιπα πάγια της επιχείρησης έχει να κάνει µε την 
αντιµετώπιση των αποσβέσεων. 

Η διαφορά µεταξύ των κανονικών αποσβέσεων των παγίων και των φορολογικά 
αναγνωρισµένων αποσβέσεων θα πρέπει να αναµορφώσει την δήλωση αποτελεσµάτων της 
επιχείρησης. 

Η διαφορά αυτή καταχωρείται στην χρέωση του λογαριασµού 88.05 “∆ιαφορές Φορολογικά 
αναγνωρισµένων και κανονικών αποσβέσεων” µε πίστωση του λογαριασµού κερδών ή ζηµιών 
χρήσης προς διάθεση. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται µεγαλύτερα κέρδη στην 
επιχείρηση. 

 
88.05.01.00 ∆ιαφορά Φορολογικά αναγνωρισµένων & κανονικών 

αποσβέσεων Παγίων   
Χ  

88.99.00.00 Καθαρά Κέρδη Χρήσης προς διάθεση  Π 

 
Η τεκµηρίωση του άρθρου θα πρέπει να βασίζεται στο µητρώο παγίων και σε ειδική στήλη µε 
την διαφορά των φορολογικά αναγνωρισµένων και των κανονικών αποσβέσεων. 
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Πάγια εκµετάλλευσης 

Είναι τα πάγια που ορισµένες επιχειρήσεις τα εκµεταλλεύονται διαθέτοντας τα σε πελάτες 
(Εταιρείες Leasing). Η διαφορά που παρουσιάζουν σε σχέση µε τα κανονικά έχει να κάνει µε 
την παρακολούθηση τους σε χωριστούς λογαριασµούς κτήσης και Αποσβεσθέντων. 

Οι διαφορετικοί λογαριασµοί αναφέρονται σε πάγια σε εγκαταστάσεις τρίτων. Θα πρέπει 
δηλαδή µε την διαδικασία αποστολής τους σε τρίτους να πιστωθεί ο λογαριασµός κτήσης 
τους και να χρεωθεί ο λογαριασµός κτήσης σε εγκαταστάσεις τρίτων και στην συνέχεια να 
πιστωθεί ο λογαριασµός Αποσβεσθέντων σε εγκαταστάσεις τρίτων µε τις µέχρι τότε 
σωρευµένες αποσβέσεις τους. 

 
12.00.00.18 Αγορές Παγίων µε ΦΠΑ 18%   Π 
12.07.00.18 Μηχανήµατα σε εγκαταστάσεις τρίτων Χ  
12.99.00.00 Αποσβεσθέντα Μηχανήµατα Χ  

12.99.00.07 Αποσβεσθέντα Μηχανήµατα σε ακίνητα τρίτων  Π 

 
 


