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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ –  

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΗ  

Εισαγωγή στα πάγια περιουσιακά στοιχεία - Ορισμοί…  

 
Πάγια είναι το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων που αποκτώνται 

για μακρόχρονη χρήση και από τα οποία η επιχείρηση  θα έχει όφελος στις 

επόμενες λογιστικές περιόδους.  

 

Οι κατηγορίες των παγίων είναι: 

 Τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα, τα πάγια δηλαδή κινητά ή ακίνητα που 

χρησιμοποιεί η επιχείρηση στις λειτουργίες της (μηχανήματα, κτίρια) ή 

τα πάγια (εκτός ακινήτων) που είναι μισθωμένα σε τρίτους και 

  Τα Επενδυτικά (μόνο) διακρατούμενα για ενοικίαση ή για επίτευξη 

κέρδους κατοχής. 

 

Αυτά διακρίνονται: 

 Ενσώματα Πάγια 

 Ασώματα Πάγια (άυλα πάγια στοιχεία) 

 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

 

 Ενσώματα πάγια Ενεργητικά στοιχεία: είναι τα υλικά αγαθά που κατέχει η 

οικονομική μονάδα π.χ. εδαφικές εκτάσεις, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά 

μέσα, έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός. 

 Ασώματες ακινητοποιήσεις (άυλα πάγια Ενεργητικά στοιχεία):                          

      Πάγια περιουσιακά στοιχεία χωρίς υλική υπόσταση. Εμφανίζονται στο  

      Ενεργητικό μόνο όταν μπορούν να εκφραστούν σε νομισματικούς όρους με  

      τρόπο αντικειμενικό. Δηλαδή υπάρχει απόδειξη πληρωμής τους. Π.χ.  

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, φήμη & πελατεία, δικαιώματα 

βιομηχανικής  Ιδιοκτησίας, επωνυμία κλπ. τα οποία έχει αποκτήσει η 

επιχείρηση έναντι τιμήματος.  

 Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις : Είναι  οι συμμετοχές σε άλλες 

οικονομικές μονάδες. 
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Παραδείγματα περιγραφής λογαριασμών ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ομάδα 

1)  - ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

 Εδαφικές εκτάσεις (π.χ. οικόπεδα) 

 Κτήρια – τεχνικά έργα 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. μηχανήματα) 

 Μεταφορικά μέσα (π.χ. φορτηγά, αυτοκίνητα) 

 Λοιπός εξοπλισμός (π.χ. Έπιπλα, Η/Υ, μέσα αποθήκευσης) 

 Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 

 Άυλα στοιχεία (π.χ. Δαπάνες ανάπτυξης, Σήματα, Φήμη και πελατεία) 

 Συμμετοχές σε επιχειρήσεις (π.χ. σε θυγατρικές, συγγενείς, 

κοινοπραξίες) 

 

Κόστος κτήσεως… 
 

Με ποιες δαπάνες επιβαρύνεται το κόστος κτήσης ενός παγίου στοιχείου; 

Ο υπολογισμός της αξίας κτήσης ενός συγκεκριμένου παγίου και η οποία θα 

καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας προσδιορίζεται από: 

 Την αξία αγοράς του τοις μετρητοίς, προσαυξανόμενοι από ειδικά έξοδα 

αγοράς (ασφάλιστρα, δασμοί, ναύλοι κ.α.) μείον το ποσό έκπτωσης που 

χορηγεί εκ των υστέρων ο προμηθευτής. 

 Τα διάφορα άμεσα έξοδα όπως προμήθειες, μεταφορικά, αμοιβές 

τρίτων (αφορά συνήθως την αγορά κινητών παγίων) 

 Τα έξοδα που γίνονται προκειμένου να τεθεί αυτό σε λειτουργία 

(συναρμολόγηση, εγκατάσταση του παγίου ή έξοδα δοκιμών κ.α.) 

 Τα έξοδα που γίνονται και συμβάλλουν στην αύξηση της χρησιμότητας 

του παγίου, όπως τα έξοδα για βελτιώσεις, προσθήκες, αντικαταστάσεις 

και γενικές επισκευές. 

 Το κόστος κτήσης των παγίων που αποκτάμε δωρεάν ή μέσω εταιρικής 

εισφοράς ή συγχώνευσης με άλλη εταιρεία είναι ίσο με την τρέχουσα αξία 

του. 

 Το κόστος κτήσης των παγίων που εφευρίσκουμε  π.χ. διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας για νέα προϊόντα είναι το σύνολο των εξόδων  που 

πραγματοποιούμε για την ανακάλυψη και τη νομική κατοχύρωση των 

νέων προϊόντων και μεθόδων. 

 

Παραδείγματα άμεσα επιρριπτόμενων εξόδων 

 Τα κόστη παροχών στους εργαζομένους για την κατασκευή και 

απόκτηση του παγίου 

 Το κόστος διαμόρφωσης του χώρου 

 Τα αρχικά κόστη παράδοσης και μεταφοράς 
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 Τα κόστη συναρμολόγησης και εγκατάστασης 

 Οι επαγγελματικές αμοιβές π.χ. μηχανικών 

 Τα κόστη των δοκιμών για τον έλεγχο λειτουργίας 

 

Παραδείγματα στοιχείων που δεν προσαυξάνουν το κόστος των ενσώματων 

παγίων 

 Έξοδα παρουσίασης ενός νέου προϊόντος 

 Έξοδα ανοίγματος μιας νέας εγκατάστασης 

 Έξοδα διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε νέα μέρη ή σε 

νέα κατηγορία πελατών 

 Διοικητικά και άλλα γενικά έξοδα 

 

Ποια η διαφορά μεταξύ εξόδων συντήρησης και βελτίωσης 

Τα έξοδα βελτίωσης αποσκοπούν στην αύξηση της ωφέλιμης ζωής ή της 

παραγωγικότητας ή μείωση του κόστους λειτουργίας του παγίου και 

προσαυξάνουν την αξία κτήσης των παγίων στοιχείων,  

ενώ τα έξοδα συντήρησης αποσκοπούν στη διατήρηση της παραγωγικής 

ικανότητας του παγίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα , αποτελούν έξοδα της 

χρήσης και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα 

 

Παράδειγμα :  

Η επιχείρηση «Ζήτα Ελλάς Α.Ε.» αγόρασε την 1/01/16 ένα μηχάνημα συνολικής 

αξίας 10.000€, πλέον ΦΠΑ 24%. Την εγκατάσταση του, που στοίχισε 3.000€ 

ανέλαβε ειδικευμένο συνεργείο. Τα έξοδα μεταφοράς κόστισαν 500€. 

Να υπολογιστεί το κόστος κτήσης (βάσει του οποίου θα υπολογιστούν οι 

αποσβέσεις) τους συγκεκριμένου μηχανήματος :  

Καθαρή τιμή αγοράς          10.000€  

+  έξοδα εγκατάστασης            3.000€  

+ έξοδα μεταφοράς              500€  

Κόστος Κτήσης Μηχανήματος       13.500€  

 

Λογιστική εγγραφή:  

Η λογιστική απεικόνιση της εγγραφής είναι η εξής :  
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Πως εμφανίζεται η απεικόνιση στα καθολικά :  

 
 

Άσκηση 1 από τελικές εξετάσεις  

 

Επιχείρηση κατέβαλε α) €1.000 πλέον Φ.Π.Α. 23% και αγόρασε ένα μηχάνημα 

παραγωγής προϊόντων, β) €100 για τη μεταφορά και ασφάλιση της μεταφοράς 

του μηχανήματος και γ) €200 για την τοποθέτηση του. Το κόστος κτήσης του 

συγκεκριμένου παγίου ανέρχεται σε :  

         Α. €1.490 

         Β. €1.190 

         Γ. €1.300 

        Δ. €1.290  

 

Απάντηση  

     Στο κόστος κτήσης του μηχανήματος, εκτός από την καθαρή τιμή αγοράς 

του, υπολογίζουμε και όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται έτσι ώστε το πάγιο 

να γίνει λειτουργικό. 

 

Αναλυτικά 

Καθαρή τιμή αγοράς Μηχανήματος         1.000€  

+  έξοδα μεταφοράς & ασφάλισης            100€  

+ έξοδα τοποθέτησης            200€  

Κόστος Κτήσης Μηχανήματος       1.300€  

Σωστή απάντηση η Γ. 

 

***Η αξία του ΦΠΑ δεν αποτελεί έξοδο και ΠΟΤΕ δεν υπολογίζεται 

επιπλέον της αξίας κτήσης. 

 

Χρέωση Πίστωση

Μηχανήματα 13.500

ΦΠΑ Παγίων 24% 3.240

Προμηθευτής  Ζήτα Ελλάς ΑΕ 16.740
1/1/2016

Αγορά μηχανήματος

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

13.500 3.240 16.740

Μηχανήματα ΦΠΑ Παγίων 24% Προμηθευτής Ζήτα
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Άσκηση 2 από τελικές εξετάσεις  

 

Επιχείρηση αγόρασε ένα μηχάνημα γεωτρήσεων για τη διάνοιξη πηγαδιών. Η 

αξία αγοράς του μηχανήματος είναι 10.000€ πλέον ΦΠΑ 2.300€. Για τη 

μεταφορά του μηχανήματος μέχρι την έδρα της επιχείρησης καταβλήθηκαν 

μεταφορικά και ασφάλιστρα 1.000€ και για τη συναρμολόγηση και δοκιμαστική 

λειτουργία του μηχανήματος 600€. Η αξία κτήσης του μηχανήματος είναι (σε 

ευρώ):  

         Α. €13.900 

         Β. €12.300 

         Γ. €11.600 

        Δ. €11.000  

 

Απάντηση  

     Στο κόστος κτήσης του μηχανήματος, εκτός από την καθαρή τιμή αγοράς 

του, υπολογίζουμε και όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται έτσι ώστε το πάγιο 

να γίνει λειτουργικό. 

 

 

 Αναλυτικά : 

Καθαρή τιμή αγοράς Μηχανήματος         10.000€  

+  έξοδα μεταφοράς & ασφάλισης           1.000€  

+ έξοδα συναρμολόγηση & δοκιμαστική λειτουργία              600€  

Κόστος Κτήσης Μηχανήματος       11.600€  

Σωστή απάντηση η Γ 

 

Άσκηση 3  

    Μια επιχείρηση αποκτά ένα μηχάνημα που έχει τιμή καταλόγου 3.000€. Ο 

πωλητής προσφέρει μια έκπτωση της τάξης του 20%. Υπάρχει μια επιβάρυνση 

για την παράδοση ύψους 200€ και ο φόρος τελωνείου επί της καθαρής τιμής 

αγοράς ανέρχεται σε 8% (όχι ΦΠΑ). Επίσης, για να είναι το μηχάνημα 

λειτουργικό, θα πρέπει να κατασκευαστεί μια ειδική τσιμεντένια βάση που 

κοστίζει 150€. Το κόστος εγκατάστασης του μηχανήματος ανέρχεται σε 300€. 

Να γίνει ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους του μηχανήματος όπως αυτό 

θα εμφανιστεί στα βιβλία του αγοραστή.  
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Απάντηση 

     Στο κόστος κτήσης του μηχανήματος, εκτός από την καθαρή τιμή αγοράς 

του, υπολογίζουμε και όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται έτσι ώστε το πάγιο 

να γίνει λειτουργικό. 

     

 
 

Άσκηση από τελικές 

Η επιχείρηση «ΠΟΛΙΣ» αγόρασε μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας 120.000 

ευρώ. Προκειμένου να είναι εφικτή η εγκατάσταση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού στην μονάδα παραγωγής της εταιρείας καταβλήθηκαν 1.400 ευρώ 

για τη κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, καθώς επίσης και 420 ευρώ για τη 

συναρμολόγηση και εγκατάσταση του. Τέλος καταβλήθηκαν 2.500 ευρώ σε 

διαφημιστική καμπάνια για τη νέα παραγωγική μονάδα. Να προσδιοριστεί η αξία 

(κόστος) κτήσης του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με το (ποσά σε 

ευρώ) :  

 

α. 120.000  

β. 121.820  

γ. 121.400  

δ. 124.320 

 

Απάντηση  
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 Ειδικά έξοδα απόκτησης Γηπέδων – Οικοπέδων & Κτηρίων 

    Για την απόκτηση εδαφικών εκτάσεων και κτηρίων εκτός από την αξία 

κτήσης τους, πραγματοποιούνται για την απόκτηση τους και επιπλέον ειδικά 

έξοδα όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, μεσιτικά, αμοιβές μελετητών ή 

δικηγόρων, φόρος μεταβίβασης κ.α., τα οποία  ανάλογα το έξοδο ή 

προσαυξάνουν το κόστος κτήσεως του παγίου (κεφαλοποίηση εξόδου) ή 

πηγαίνουν απευθείας τα έξοδα. 

 

Παράδειγμα :  

Αγορά ακινήτου συνολικής αξίας 400.000€. Στο συμβόλαιο αναγράφεται ότι η 

αξία του οικοπέδου ανέρχεται σε 100.000€ και η αξία του κτηρίου σε 

300.000€. Η επιχείρηση πλήρωσε επιπλέον συμβολαιογραφικά έξοδα ύψους 

10.000€. 

Ποια είναι η λογιστική εγγραφή που θα καταχωρούσαμε το γεγονός θα ήταν :  

 
 

Άσκηση από τελικές 

Την 1η Μαρτίου μια επιχείρηση αγοράζει ακίνητα 1.200.000€ (Οικόπεδο 

400.000€ και κτίριο 800.000€) με πίστωση για τη στέγαση των γραφείων της. 

Επίσης καταβάλλει μέσω όψεως φόρο μεταβίβασης 45.000€ και αμοιβή 

συμβολαιογράφου 15.000€. Η ωφέλιμη ζωή του κτιρίου εκτιμήθηκε σε 20 έτη. 

Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις της χρήσης (ποσά σε €): 

α. 35.000 

β. 50.000 

γ. 17.500 

δ. 42.000 

 

Σωστή απάντηση η α 

Οικόπεδο : 60.000 * 400.000/1.200.000 = 20.000 + 400.000 αξία κτήσης = 

420.000 

Κτίριο :  60.000 * 800.000/1.200.000 = 40.000 + 800.000 αξία κτήσης = 

840.000 

 

Αποσβέσεις κτηρίου = 840.000 /20 έτη = 42.000€ * 10/12 = 35.000€ 

 

Χρέωση Πίστωση

10.00 Οικόπεδα 102.500

11.00 Κτήρια - Εγκ/σεις Κτηρίων 307.500

38.00 Ταμείο 410.000
Ημερ/νία

Αγορά ακινήτου
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 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

Οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων,  αναλόγως με τα υπάρχοντα στοιχεία, είτε θα αναγνωρίζονται 

σε αύξηση του κόστους κτήσης των παγίων, των οποίων αφορά η 

χρηματοδότηση, είτε θα κατευθύνονται σε λογαριασμούς αποτελεσμάτων 

(έξοδα). 

 

 Απόσβεση : Είναι η φθορά, η ανάλωση και γενικότερα η μείωση της αξίας 

ενός παγίου εντός μιας χρήσης λόγω : 

 Λειτουργικής φθοράς 

 Χρονικής φθοράς 

 Οικονομικής απαξίωσης (μείωση της αξίας τους, γιατί έπαψαν πλέον 

να ζητούνται οι υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν) 

 

 Αποσβεστέα αξία : Είναι το κόστος του παγίου περιουσιακού στοιχείου ή 

άλλο ποσό που υποκαθιστά το κόστος μειωμένο κατά την υπολειμματική 

του αξία.  

 

 
 

Παρατήρηση : Η αποσβεστέα αξία χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για τον υπολογισμό 

των αποσβέσεων. 

 

 Υπολειμματική αξία : Το εκτιμώμενο ποσό που εκτιμάται ή υπολογίζεται 

ότι η οντότητα θα αποκτούσε από την διάθεση (πώληση) ενός 

περιουσιακού στοιχείου στο παρόν, κατά το αναμενόμενο τέλος της 

ωφέλιμης ζωής του. 

 

 Ωφέλιμη οικονομική ζωή : Η εκτιμώμενη περίοδος στην οποία ένα 

περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιείται οικονομικά ή ο 

αριθμός των παραγόμενων ή παρόμοιων μονάδων που αναμένεται να 

αποκτηθούν από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. 

 

 Λογιστική αξία ενός παγίου: Είναι η αξία που έχει το πάγιο σύμφωνα 

με τα λογιστικά μας βιβλία. Εννοείται ότι στην αξία αυτή έχει 

υπολογιστεί και ενσωματωθεί στις συσσωρευμένες αποσβέσεις και το 

ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ ΑΞΙΑ = ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ – 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
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ποσό της απόσβεσης που αντιστοιχεί στις ετήσιες αποσβέσεις της 

χρήσης ή  στο διάστημα από την αρχή της χρήσης μέχρι την ημέρα 

απομάκρυνσης του. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΠΕΔΑ –  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

Τα πάγια που σχετίζονται με τις εδαφικές εκτάσεις ΔΕΝ 

ΑΠΟΣΒΕΝΟΝΤΑΙ. 

 

Δηλαδή στο τέλος της χρήσης και με τις εγγραφές τακτοποίησης, 

δεν υπολογίζουμε γι΄ αυτά, αποσβέσεις. 

 
Ο λογαριασμός απόσβεσης για όλες τις κατηγορίες παγίων (ενσώματα, 

βιολογικά και άυλα-ιδιόκτητα ή χρηματοδοτικής μίσθωσης) αρχίζει από τον 

χρόνο που είναι έτοιμα για την χρήση για την οποία προορίζονται. 

 
Άσκηση από τελικές 

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων ενός μηχανήματος αρχίζει από τη στιγμή που 

το μηχάνημα:  

  

α. Παραγγέλλεται  

β. Παραλαμβάνεται  

γ.  Εγκαθίσταται  

δ. Αρχίζει να λειτουργεί  

  

Σωστή απάντηση η δ  (Το πάγιο ξεκινάει να αποσβένεται από τη στιγμή που η 

εταιρεία ξεκινάει να αποκτά οφέλη από τη λειτουργία του)  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 
 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το ποσό της απόσβεσης παραμένει σταθερό. 

  Η απόσβεση υπολογίζεται εάν έχουμε ωφέλιμη ζωή: 

 

Λογιστική Αξία = Αξία κτήσης παγίου  - Αποσβεσμένα πάγια 
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Όπου : 

 

 
 

Για παράδειγμα, μηχάνημα αξίας 10.000€  έχει ωφέλιμη ζωή 5 έτη.     

Να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις : 

Ακολουθώντας τον τύπο έχουμε :  

10.000  / 5 = 2.000€ ετήσιες αποσβέσεις 

 

Μπορούμε επίσης να ακολουθήσουμε και τον εξής τύπο :  

 

 
 

Για παράδειγμα, μηχάνημα αξίας 10.000€  έχει ωφέλιμη ζωή 5 έτη.     

Να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις : 

Ακολουθώντας τον τύπο έχουμε :  

10.000 * 1/5 = 10.000 * 20%  = 2.000€ ετήσιες αποσβέσεις  

 

Εάν έχουμε ποσοστό % 
Συνήθως δίνεται από το νόμο ένας ετήσιος σταθερός συντελεστής απόσβεσης 

για το πάγιο στοιχείο. Για να υπολογίσουμε το ποσό της απόσβεσης 

υπολογίζουμε ως εξής:  

 

 
 

Για παράδειγμα, μηχάνημα αξίας 10.000€ αποσβένεται με ετήσιο συντελεστή 

απόσβεσης 20%. Να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις : 

Ακολουθώντας τον τύπο έχουμε :  

10.000 * 20% = 2.000€ ετήσιες αποσβέσεις  

 

Υπολογισμός αποσβέσεων όταν το πάγιο έχει αγοραστεί μέσα στη χρονιά. 

 

Απόσβεση = αποσβεστέα αξία Χ συντελεστής απόσβεσης 
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Παράδειγμα : 

    Την 01/07/2015, η εμπορική επιχείρηση ΒΒ απέκτησε φορτηγό αυτοκίνητο 

κόστους 30.000€, το οποίο άρχισε να χρησιμοποιεί αμέσως. Εκτιμά την 

ωφέλιμη ζωή του σε 5 χρόνια και την υπολειμματική αξία τους σε 6.000€. Ποια 

είναι η λογιστική αξία τους παγίου κατά την 31/12/2015, μετά τις εγγραφές 

προσαρμογής;  

 

1. Υπολογίζουμε την αποσβεστέα αξία :  

    Αποσβεστέα αξία = αξία κτήσης – Υπολειμματική αξία = 

                                  30.000€ - 6.000€ = 24.000€ 

2. Υπολογίζουμε τις αποσβέσεις :  

       Παρατηρούμε ότι το πάγιο αγοράστηκε 1/7/15 άρα η εταιρεία το έχει στην 

κατοχή της για 6 μήνες. Άρα οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν για όσο χρονικό 

διάστημα το χρησιμοποιεί η εταιρείας: 

     Αποσβέσεις = 24.000€ / 5έτη ΩΖ = 4.800 * 6/12 = 2.400€  

3. Η λογιστική αξία του παγίου είναι : 

     Λογιστική αξία = Αξία κτήσης – αποσβεσμένο πάγιο (το σύνολο των 

αποσβέσεων για όσο χρονικό διάστημα το έχει η εταιρεία στην κατοχή της)  

          Άρα 30.000€ - 2.400 = 27.600€  

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
 

Παράδειγμα : 

    Την 01/01/2015 η επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ αγόρασε ένα μηχάνημα αξίας 

13.000€. Το μηχάνημα αποσβένεται με ετήσιο σταθερό συντελεστή 10% και 

έχει υπολειμματική αξία 3.000€. Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις για τη χρήση 

του 2015. 

 

Επίλυση άσκησης :  

Βήμα 1 : Υπολογίζουμε την αποσβεστέα αξία του μηχανήματος 

Αποσβεστέα αξία = Αξία Κτήσης – υπολειμματική αξία =  

                                 = 13.000€ - 3.000€ = 10.000€ 

Βήμα 2 : Υπολογίζουμε την απόσβεση του μηχανήματος  

Απόσβεση = Αποσβεστέα αξία * Συντελεστή απόσβεσης =  

                = 10.000€ * 10% = 1.000€ 

Βήμα 3 : Λογιστική Εγγραφή αποσβέσεων 

Εγγραφές προσαρμογής 31/12/2015 

 

 

 

 

Χρέωση Πίστωση

66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων 1.000

12.99 Αποσβεσμένα μηχανήματα 1.00031/12/2015

Υπολογισμός Αποσβέσεων μηχανημάτων 31/12/15
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Απόσυρση Παγίων…. 
 
Απόσυρση είναι η απομάκρυνση του παγίου επί του οποίου η επιχείρηση δεν 

έχει πλέον κατοχή ή έλεγχο  

Περιπτώσεις απόσυρσης παγίου 

 Πώληση 

 Καταστροφή 

 Ανταλλαγή 

 

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 
 

Παράδειγμα :  

     Η εταιρεία Χ πούλησε ένα κτήριο στις 31/12/2008 έναντι €350.000 το 

οποίο είχε αγοράσει την 01/06/2006 αντί €500.000 και άρχισε να το 

χρησιμοποιεί από 01/07/2006. Αποσβένει το κτήριο συνεχώς με συντελεστή 

ετήσιας απόσβεσης 10%. Αν η υπολειμματική αξία του παγίου είναι μηδενική,  

ποιο είναι το αποτέλεσμα από την πώληση του:  

 

Λογιστικά βήματα:  

Βήμα 1 : Αγορά κτηρίου 

 

 

Απεικόνιση στα καθολικά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρέωση Πίστωση

11.00 Κτήρια - Εγκ/σεις Κτηρίων 500.000

38.00 Ταμείο 500.0001/1/2006

Αγορά ακινήτου

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

500.000 500.000

Κτήριο Ταμείο
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Βήμα 2 : Αποσβέσεις 

    Η εταιρεία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το κτήριο 01/07/2006. Άρα οι 

αποσβέσεις θα υπολογιστούν από την ημερομηνία αυτή. Και θα σταματήσει ο 

υπολογισμός τους την ημερομηνία που πωλείται το κτήριο, δηλαδή στις 

31/12/2008 

Υπολογισμός Αποσβέσεων : Από 01/07/2006 – 31/12/2008 

Αποσβεστέα αξία = Αξία κτήσης – Υπολειμματική αξία 

                               = 500.000€ - 0 = 500.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε πως υπολογίζουμε τις αποσβέσεις για κάθε 

χρόνο που χρησιμοποιούμε το πάγιο.  

 

Οι λογιστικές εγγραφές προσαρμογής των αποσβέσεων είναι η εξής : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απεικόνιση στα Καθολικά : 

 

 

 

 

 

 

 

1 01/07/2006 - 31/12/2006 500.000 * 10% *6/12 25.000

2 01/01/2007 - 31/12/2007 500.000 * 10% 50.000

3 01/01/2008 - 31/12/2008 500.000 * 10% 50.000

Σύνολο αποσβέσεων 125.000

(1) Χρέωση Πίστωση

66.01 Αποσβέσεις Κτηρίων 25.000

11.99 Αποσβεσμένα κτήρια 25.00031/12/2006

Υπολογισμός Αποσβέσεων κτηρίων 31/12/2006

(2) Χρέωση Πίστωση

66.01 Αποσβέσεις Κτηρίων 50.000

11.99 Αποσβεσμένα κτήρια 50.00031/12/2007

Υπολογισμός Αποσβέσεων κτηρίων 31/12/2007

(3) Χρέωση Πίστωση

66.01 Αποσβέσεις Κτηρίων 50.000

11.99 Αποσβεσμένα κτήρια 50.00031/12/2008

Υπολογισμός Αποσβέσεων κτηρίων 31/12/2008

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

500.000 500.000

Κτήριο Ταμείο
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Απεικόνιση στα Καθολικά : 

31/12/2006 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2007 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2008  (αν το πάγιο συνέχιζε να είναι στην κατοχή μας)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πάγιο πωλείται 31/12/2008. Η εικόνα του πάγιου πριν την πώληση είναι η 

εξής : 

 

 

 

 

 

 
Βλέπουμε δηλαδή ότι η λογιστική αξία του είναι 375.000. Τι σημαίνει αυτό;  

Ότι το κτήριο μας 31/12/2008, από αξία αγοράς 500.000€ αξίζει 375.000€. 

Και η μείωση της αξίας του έχει προέλθει από τις ετήσιες αποσβέσεις που 

πραγματοποίησε η επιχείρηση.  

 

 

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

25.000 25.000

Π.Υ. 25.000

Αποσβέσεις Κτηρίων Αποσβεσμένα Κτήρια

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕ- 

ΣΜΕΝΑ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ

Κτήρια 500.000 25.000 475.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2006

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση έτος

50.000 25.000 2006

50.000 2007

Π.Y. 75.000

Αποσβέσεις Κτηρίων Αποσβεσμένα Κτήρια

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕ- 

ΣΜΕΝΑ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ

Κτήρια 500.000 75.000 425.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2007

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση έτος

50.000 25.000 2006

50.000 2007

50.000 2008

Π.Y. 125.000

Αποσβέσεις Κτηρίων Αποσβεσμένα Κτήρια

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕ- 

ΣΜΕΝΑ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ

Κτήρια 500.000 125.000 375.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2008

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση έτος

500.000 25.000 2006

50.000 2007

50.000 2008

Π.Y. 125.000

Κτήριο Αποσβεσμένα Κτήρια

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕ- 

ΣΜΕΝΑ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ

Κτήρια 500.000 125.000 375.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2008
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Λογιστικές Εγγραφές πώλησης παγίου  

Βήμα 1 : Καταχωρούμε την πώληση του παγίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εικόνα του πάγιου ενεργητικού έχει διαμορφωθεί ως εξής :  

 

 

 

 

 

 

 

 
Βήμα 2 : Μεταφορά του αντίθετου λογαριασμού «Αποσβεσμένα κτήρια» στον κύριο  

Κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου, αν αυτό πωληθεί ή μετά το 

πέρας της ωφέλιμης ζωής, αν η επιχείρηση σταματήσει τη λειτουργία του, ο 

αντίθετος λογαριασμός μεταφέρεται στον κύριο. 

Η λογιστική εγγραφή που θα γίνει είναι η εξής : 

 
 

Η εικόνα των καθολικών έχει διαμορφωθεί ως εξής :  

 

 

 

 

 

Χρέωση Πίστωση

38.00 Ταμείο 350.000

11.00 Κτήρια 350.00031/12/2008

Αγορά ακινήτου

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

(1/6/2006) 500.000 350.000 (31/12/2008) 350.000

Κτήριο Ταμείο

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

500.000 350.000 125.000

Χ.Υ. 150.000

Π.Y. 125.000

Κτήριο Αποσβεσμένα Κτήρια

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

500.000 475.000 125.000 125.000

Χ.Υ. 25.000

Υπόλοιπο : 0 (μηδέν)

Κτήριο Αποσβεσμένα Κτήρια
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Βήμα 3: Αποτέλεσμα πώλησης Παγίου  

Αν μετά τη μεταφορά ο λογαριασμός του παγίου έχει: 

 Χρεωστικό υπόλοιπο σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της πώλησης είναι 

ζημιά και καταχωρείται στο λογαριασμό «ζημιές από εκποίηση παγίων» 

ως εξής : 

 

 

 

 

 Πιστωτικό υπόλοιπο σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της πώλησης είναι 

κέρδος και καταχωρείται στο λογαριασμό 81.03 «Κέρδη από εκποίηση 

παγίων» ως εξής : 

 

 

 

 

 

Στο παράδειγμα μας  

Ο λογαριασμός του παγίου έχει: 

 Χρεωστικό υπόλοιπο, σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της πώλησης είναι 

ζημιά και η λογιστική εγγραφή θα γίνει ως εξής : 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση των καθολικών είναι η εξής :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Ισολογισμό το πάγιο δε θα εμφανιστεί καθώς τα καθολικά που το αφορούν 

έχουν μηδενίσει. Ο λογαριασμός «Ζημιές από εκποίηση ακινήτων» θα 

υπολογιστεί στα αποτελέσματα χρήσης.  

 

Χρέωση Πίστωση

Ζημιές από εκποίηση παγίων ΧΧΧ

Πάγια ΧΧΧ31/12

Αποτέλεσμα πώλησης παγίου

Χρέωση Πίστωση

Πάγια ΧΧΧ

Κέρδη από εκποίηση παγίων ΧΧΧ31/12

Αποτέλεσμα πώλησης παγίου

Χρέωση Πίστωση

Ζημιές από εκποίηση ακινήτων 25.000

11.00 Κτήρια 25.00031/12/2008

Αποτέλεσμα πώλησης παγίου

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

500.000 475.000 125.000 125.000 25.000

25.000

Υπόλοιπο : 0 (μηδέν)

Υπόλοιπο : 0 (μηδέν)

Κτήριο Αποσβεσμένα Κτήρια
Ζημιές από εκποίηση 

παγίου

ΚΑΧ
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Ένα ακόμα παράδειγμα για πώληση περιουσιακού στοιχείου 

 
Πωλήθηκαν έπιπλα αξίας κτήσης 600 ευρώ αντί 250 ευρώ τοις μετρητοίς. Τα 

έπιπλα αυτά είχαν αποσβεστεί κατά τα 2/3 στο τέλος της προηγούμενης 

χρήσης και οι αποσβέσεις της τρέχουσας χρήσης μέχρι την ημέρα της πώλησης 

ήταν 50 ευρώ. 

 

1η εγγραφή / καταχώρηση αποσβέσεων 

 

 
2η εγγραφή / καταχώρηση πώλησης/ σε μία εγγραφή 

 

 
 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αποσβέσεις Επίπλων & λ.εξοπλισμού 50

                                Αποσβεσμένα Έπιπλα 50

ΣΥΝΟΛΑ 50 50

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Αποσβέσεις επίπλων χρήσης 20Χ0 λόγω πώλησης

ΧΧ/ΧΧ/20Χ0

ΗΜΕΡ/ΝIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Ταμείο 250

Αποσβεσμένα Έπιπλα 450

                        Κέρδη από Πώληση Επίπλων 100

                        Έπιπλα 600

ΣΥΝΟΛΑ 700 700

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΑ

Πώληση επίπλων

ΧΧ/ΧΧ/20Χ0
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Παράδειγμα Άσκησης πολλαπλών επιλογών  

Η επιχείρηση ΑΒΓ πωλεί έναν Η/Υ τιμής κτήσης 1.000 ευρώ, αποσβεσμένο 

κατά 60% αντί 500 ευρώ με μετρητά. Ο λογιστής της επιχείρησης 

απεικονίζει το γεγονός αυτό με την εγγραφή 

       

α Ταμείο 500  

 Ζημιά από πώληση Η/Υ 500  

 Η/Υ   1.000 

β Ταμείο 500  

 Η/Υ   500 

γ Ταμείο 500  

 Η/Υ  400 

 Κέρδη από πώληση Η/Υ   100 

δ Ταμείο 500  

 Αποσβεσμένοι Η/Υ 600  

 Η/Υ  1.000 

 Κέρδη από πώληση Η/Υ   100 

 
Σωστή απάντηση η δ 

 

Καταστροφή παγίου 
 

Στην περίπτωση που έχουμε καταστροφή ενός παγίου, η ζημιά 

ισούται με τη λογιστική αξία του. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


