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ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΒΔΔΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ Δ.Λ.Π. (Ν.4308/2014) 

Θεωρία και παραδείγματα 

 

Σύκθωλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4308/2014 νξίδνληαη ηξεηο ζπγθεθξηκέλνη κέζνδνη ζύκθωλα 

κε ηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή απόζβεζε ηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, κε ηξόπν όκωο πνπ λα πξνζηδηάδεη απόιπηα ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εθάζηνηε παγίνπ, απεκπιεθόκελν από νπνηνδήπνηε ζπληειεζηή απόζβεζεο πνπ 

πεξηιακβαλόηαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ε.Γ.Λ.Σ. θαη ζύκθωλα κε ην ΠΔ. 299/2003. 

 Απηό πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό θαη απνηειεί έλα από ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα 

ηωλ Ε.Λ.Π ωο πξνο ηε ινγηζηηθή παξαθνινύζεζε ηωλ παγίωλ είλαη ε καηανομή ηοσ κόζηοσς ηων 

παγίων ζηοιτείων καηά ηη διάρκεια ηης ωθέλιμης ζωής ηοσς, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλύεη ηα 

πξαγκαηηθά νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηνπο, όπωο απηά δηαρένληαη ζην ρξόλν ηεο 

ωθέιηκεο δωήο. Πξνθαλώο, γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ απόζβεζεο παγίωλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ, αξκόδηα είλαη ε Δηνίθεζε ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη απηή ζα πξέπεη λα 

εθαξκόδεηαη θαηά πάγην ηξόπν. 

Να ηνληζηεί βέβαηα ζε απηό ην ζεκείν όηη ε γε, ηα έξγα ηέρλεο, νη αληίθεο θαη ηα θνζκήκαηα 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξηόηεηα κηαο επηρείξεζεο δελ ππόθεηληαη ζε απόζβεζε θαζώο δελ θζείξνληαη 

θαη δελ αρξεζηεύνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

 

ΧΡΗΙΜΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

Σύκθωλα κε ηηο ελ ιόγω δηαηάμεηο, νξηνζεηνύληαη νη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απόζβεζε ηωλ παγίωλ κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα: 

 Απνζβεζηέα αμία: Καιείηαη ην πνζό ηεο αμίαο ελόο παγίνπ πνπ πξόθεηηαη λα απνζβεζηεί 

ζηα έηε ωθέιηκεο δωήο ηνπ θαη ηζνύηαη κε ην θόζηνο απηνύ κεηωκέλν θαηά ηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ 

αμία. 

 Απόζβεζε:  Είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ελόο πεξηνπζηαθνύ 

ζηνηρείνπ ζηελ ωθέιηκε δωή ηνπ. Πξόθεηηαη δειαδή γηα ηελ θαηαλνκή ηεο θζνξάο ελόο παγίνπ ζηα 

αληίζηνηρα παξαγωγηθά έηε ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δείμεη πωο απηό ζπζηεκαηηθά 

ράλεη ηελ αμία ηνπ.  

 Τπνιεηκκαηηθή αμία: Τν πνζό πνπ εθηηκάηαη όηη ζα απνθηνύζε ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα 

από ηελ πώιεζε ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ζην ηέινο ηεο ωθέιηκεο δωήο ηνπ. 

 Ωθέιηκε δωή: Είλαη ε εθηηκώκελε πεξίνδνο ζε έηε ή ζε παξαγόκελεο κνλάδεο, ζηελ νπνία 

έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνδνηηθά από ηελ επηρείξεζε. 
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ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΒΔΗ ΠΑΓΙΩΝ 

 

 Μέζνδνο ηαζεξήο Απόζβεζεο 

 

Σύκθωλα κε ηελ ελ ιόγω κέζνδν, ην πνζό ηεο απόζβεζεο παξακέλεη ζηαθερό ζε εηήζηα 

βάζε γηα όια ηα ρξόληα ηεο ωθέιηκεο δωήο ηνπ, αξθεί ε ηειεπηαία λα κπνξεί λα εθηηκεζεί 

αμηόπηζηα. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη έλαο εμωηεξηθόο νξθωηόο εθηηκεηήο πνπ ππνινγίδεη 

ηόζν ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία όζν θαη ηα έηε ωθέιηκεο δωήο ηνπ παγίνπ. 

 

Δηήζηα ζηαζεξή απόζβεζε παγίνπ= 

(Κόζηνο θηήζεο παγίνπ – Τπνιεηκκαηηθή αμία) 

Έηε ωθέιηκεο δωήο 

 

Δθαξκνγή Ι 

 

Η βηνκεραληθή κνλάδα Α έρεη ζηελ θαηνρή ηεο έλα κεράλεκα αμίαο θηήζεο 6.000.000 επξώ, 

πνπ είρε αγνξάζεη ζηηο 2/1/20ΧΧ. Η ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ κεραλήκαηνο ππνινγίζζεθε ζε 

1.000.000 επξώ θαη ε ωθέιηκε δωή ηνπ ζε 50 ρξόληα. Τν κεράλεκα απνζβέλεηαη κε ηε ζηαζεξή 

κέζνδν απόζβεζεο. 

 

Εηήζηα απόζβεζε 31/12/20ΧΧ= (6.000.000 -1.000.000) = 100.000 επξώ 

                                                                  50 

 

 Μέζνδνο Φζίλνπζαο Απόζβεζεο  

 

Με βάζε ηε θζίλνπζα κέζνδν απόζβεζεο, θαινύκελε ωο «μέθοδος αθροίζμαηος εηών 

ωθέλιμης ζωής», ην πνζό ηεο απόζβεζεο κεηώλεηαη ζηαδηαθά ζε εηήζηα βάζε κέρξη εμαληιήζεωο 

ηωλ εηώλ ωθέιηκεο δωήο 

 

Δθαξκνγή ΙΙ 

 

Η ίδηα βηνκεραλία έρεη έλα αθόκα κεράλεκα αμίαο 13.000.000 επξώ θαη ππνιεηκκαηηθήο αμίαο 

1.000.000 επξώ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί επίζεο ζηελ παξαγωγηθή ηεο δηαδηθαζία θαη αγνξάζηεθε 

ζηηο 5/1/20ΧΧ. Τν κεράλεκα απηό απνζβέλλεηαη κε ηε θζίλνπζα κέζνδν θαη ηα έηε ωθέιηκεο δωήο 

ηνπ είλαη 3. 
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Γηα λα ππνινγηζηνύλ απνζβέζεηο, αξρηθά πξέπεη λα αζξνηζηνύλ ηα έηε ωθέιηκεο δωήο 

κεηαμύ ηνπο: 

 

1+2+3 = 6 , πνπ ζα είλαη θαη ν παξαλνκαζηήο ηνπ εηήζηνπ ζπληειεζηή απόζβεζεο. 

 

Σηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη δηαθνξεηηθόο ζπληειεζηήο απόζβεζεο μερωξηζηά γηα θάζε έηνο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ωο αξηζκεηή ηα έηε ωθέιηκεο δωήο αιιά αληίζηξνθα: 

 

Έηε πληειεζηήο 

1ν 3/6 

2ν 2/6 

3ν 1/6 

 

Σπλεπώο, ε εηήζηα απόζβεζε αλά έηνο δηακνξθώλεηαη ωο εμήο: 

 

31/12/20ΧΧ (13.000.000-1.000.000)*3/6= 6.000.0000€ 

31/12/20Χ1 (13.000.000-1.000.000)*2/6= 4.000.0000€ 

31/12/20Χ2 (13.000.000-1.000.000)*1/6= 2.000.0000€ 

 

Όπωο γίλεηαη θαηαλνεηό, ε απόζβεζε θάζε ρξόλν θζίλεη κέρξη λα νινθιεξωζνύλ ηα έηε 

ωθέιηκεο δωήο. 

 

 Μέζνδνο Παξαγόκελωλ Μνλάδωλ 

 

Σύκθωλα κε ηε κέζνδν απηή, ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη αλάινγα κε ηελ 

παξαγωγηθόηεηα ή ηελ αλακελόκελε ρξήζε ηνπο ζηελ παξαγωγηθή δηαδηθαζία. Ο ζπληειεζηήο 

απόζβεζεο ππνινγίδεηαη κε ην θιάζκα: 

 

 

πληειεζηήο απόζβεζεο   =      Παξαγόκελεο κνλάδεο πεξηόδνπ 

     πλνιηθά εθηηκώκελεο κνλάδεο παξαγωγήο 

 

 

Δθαξκνγή ΙΙΙ 
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Η βηνκεραλία Α δηαζέηεη θαη έλα ηξίην κεράλεκα παξαγωγήο αμίαο 100.000 επξώ, ηνπ νπνίνπ 

ε  ζπλνιηθή παξαγωγηθή δπλακηθόηεηα είλαη 200.000 κνλάδεο γηα όια ηα έηε ωθέιηκεο δωή ηνπ. Τν 

έηνο 20ΧΧ ην κεράλεκα παξήγαγε 3.466 κνλάδεο, ελώ δελ δηαζέηεη ππνιεηκκαηηθή αμία. 

 

Σύκθωλα κε ηε κέζνδν ηωλ παξαγόκελωλ κνλάδωλ, ν ζπληειεζηήο απόζβεζεο είλαη : 

3.466/200.000=0,01733 

 

Άξα, ε εηήζηα απόζβεζε ζηηο 31/12/20ΧΧ είλαη: 100.000*0,01733 = 1.733 επξώ 


