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ΘΕΜΑ: Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων
Σύµφωνα µε το άρθρο 27 της υπ΄αριθ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/9-9-2009:
1. Οι δαπάνες για την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων επίπλωσης, εξοπλισµού, οχηµάτων,
υποδοµής, ακινήτων και γηπέδων τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για τη διάρκεια µιας πράξης είναι
επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:
(α) εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά τους
(β) υπολογίζονται µε τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες, και
(γ) αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.
2. Οι δαπάνες για αποσβέσεις είναι επιλέξιµες αυστηρά για την χρονική περίοδο που τα πάγια
χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης και σε κάθε
περίπτωση
εντός της περιόδου
συγχρηµατοδότησης της πράξης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση ως δαπανών των αποσβέσεων είναι η τήρηση από τον
δικαιούχο του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και οι αποσβέσεις να αποτελούν στοιχείο λειτουργικού κόστους
Οι λογιστικοί κανόνες και ο καθορισµός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης αναφέρονται
στο Π.∆. 299/29-10-2003.
Στα άρθρα1, 11 και 12 αναφέρεται:
•

Για τα είδη εξοπλισµού γραφείου, δηλ. αριθµοµηχανές, λογιστικές µηχανές, φωτοαντιγραφικά και
φωτοτυπικά µηχανήµατα, γραφοµηχανές, µαγνητόφωνα, προβολείς διαφανειών, τηλεφωνικά
κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές TELEX, FAX, καθώς και τα επιστηµονικά όργανα και τις
συσκευές εργαστηρίου χηµείου ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε
15% και 20% αντίστοιχα.

•

Αν τα πάγια στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου χρησιµοποιούνται ως µέσα εκπαίδευσης, ο
κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε 29% και 35% αντίστοιχα.

•

Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού (SOFTWARE) µπορεί να γίνεται
εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουργία.

•

Για επιστηµονικά περιοδικά και συγγράµµατα 100%
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•

Πάγια περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης εκάστου είναι µέχρι 1200€, δύνανται να
αποσβένονται εξ ολοκλήρου µέσα στη χρήση κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε
λειτουργία.

•

Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από τον µήνα κατά τον οποίο αυτά
χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι µήνες
µέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

Λογιστική - Οικονοµική Παρακολούθηση
Όταν στο πλαίσιο µια πράξης ΕΚΤ υπάρχει επιλέξιµη προµήθεια παγίων στοιχείων όπως αναφέρονται στο
εγκεκριµένο Τ∆Ε η λογιστική και οικονοµική παρακολούθηση της αναφεροµένης προµήθειας γίνεται ως
ακολούθως:
•

Η προµήθεια του παγίου καταχωρείται στους λογαριασµούς παγίων του δικαιούχου (οµάδα 1214).

•

Η προµήθεια εξοφλείται από τον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό του έργου.

•

Στο τέλος κάθε χρήσης ο δικαιούχος καταχωρεί στη λογιστική µερίδα του έργου (οµάδα 65-66)
την αξία απόσβεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆ 299/29-10-2003 και το ποσό της
απόσβεσης καταχωρείται προς πιστοποίηση στο ∆.∆.∆. ∆εκεµβρίου.

•

Στην αποστολή του ∆.∆.∆. αναφέρονται τα στοιχεία αγοράς και εξόφλησης του παγίου.

•

Αν το πάγιο στοιχείο είναι αποσβεστέο κατά 100% η δήλωση στο ∆.∆.∆. γίνεται κατά τον µήνα
εξόφλησής του.

Σηµειώνουµε ότι αν δεν επαρκεί ο χρόνος απόσβεσης ενός παγίου το υπολειπόµενο αναπόσβεστο
ποσό το επιβαρύνεται ο ∆ικαιούχος.

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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