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Πεξίιεςε 

Οη παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο αχμεζεο  ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο  θαη εμνηθνλφκεζεο  ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ παξνχζα εξγαζία  πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα απεηθνλίζεη ηηο 

βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο  ζην 

πιαίζην ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ ΔΓΛ, ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξφηππνπ 19 

(ΓΛΠ 19) «Παξνρέο εξγαδνκέλσλ» (IAS 19 «Employee Benefits»)  θαη ησλ 

Διιεληθψλ  Λνγηζηηθψλ  Πξφηππσλ (ΔΛΠ),  ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο  ηνπο, 

θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο  εθαξκνγήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Λέμεηο-θιεηδηά: Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  ζε εξγαδνκέλνπο, πξνβιέςεηο γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ, πξνγξάκκαηα  θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ, πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ. 

 



1 

 

Δηζαγσγή 

Οη παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο  είλαη ην θπξηφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν 

κέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ηεο αχμεζεο  ηεο παξαγσγηθφηεηαο  θαη εμνηθνλφκεζεο  ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο  εξγαζίαο  είλαη ε απεηθφληζε ηεο ινγηζηηθήο  

αληηκεηψπηζεο παξνρψλ ζχκθσλα κε βαζηθέο αξρέο ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ  

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, ηηο θαηεπζχλζεηο  γηα ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ  παξνρψλ ζε 

εξγαδφκελνπο φπσο νξίδεη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19(ΓΛΠ 19) «Παξνρέο 

εξγαδνκέλσλ» (IAS 19 «Employee Benefits») θαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ησλ παξνρψλ ζε 

εξγαδφκελνπο ζην πιαίζην νξγάλσζεο  θνηλσληθήο αζθάιηζεο  γεληθά θαη 

ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Δξγαηηθφ Γίθαην.  

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη  ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ζχκθσλα κε ΔΓΛ  

ακνηβψλ θαη εμφδσλ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη πξνβιέςεσλ  γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία.  

Σν ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη βαζηθέο έλλνηεο, θαηεγνξίεο παξνρψλ ζε  

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19 (ΓΛΠ 19) «Παξνρέο 

εξγαδνκέλσλ» (IAS 19 «Employee Benefits») θαη εμεγεί θαηεπζχλζεηο γηα ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ηεο θάζε θαηεγνξίαο παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεί ε επηρείξεζε ζε πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ19.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο παξνρψλ ζε 

εξγαδφκελνπο ζηα πιαίζηα δηαηάμεσλ λ.4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζχκθσλα κε ηελ Λνγηζηηθή νδεγία 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 
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Σν πέκπην  θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο επηπηψζεηο 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ19 θαη ησλ ΔΛΠ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηε ζπλνπηηθή 

ζχγθξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ πην ζπλεζηζκέλσλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο πνπ 

έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

Ζ ιεηηνπξγία θάζε επηρείξεζεο  ζηεξίδεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Οη 

παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο απνηεινχλ ηξφπν αληαπφδνζεο  γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη ην 

θπξηφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν κέζν γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε  ηνπο ζηελ επηρείξεζε θαη απνηειεί  

ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο αχμεζεο  ηεο παξαγσγηθφηεηαο  θαη εμνηθνλφκεζεο  

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα, επεηδή γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο είλαη ε θχξηα πεγή ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, πξνζδηνξίδεη  άκεζα ηνλ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Οη παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο, εθηφο απφ ηελ ακνηβή γηα παξερφκελε  εξγαζία,  

πεξηιακβάλνπλ θαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο, ηδησηηθά 

ζρέδηα ζπληαμηνδφηεζεο θαη κηα ζεηξά άιισλ ππεξεζηψλ. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο 

πξνζθέξνπλ ζηνπο πιήξσο απαζρνινχκελνπο εξγαδφκελνπο  νξηζκέλεο ακνηβέο 

γηα κε δεδνπιεπκέλν ρξφλν, φπσο αξγίεο, δηαθνπέο, άδεηεο αλάξξσζεο,  

πξνζσπηθέο εκέξεο (κηα ε δχν πξνζσπηθέο αξγίεο πνπ νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ 

λα απνθαζίζνπλ πφηε ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ). Σα πξναηξεηηθά αζθαιηζηηθά 

πξνγξάκκαηα δελ επηβάιινληα απφ ηνλ λφκν αιιά πξνζθέξνληαη απφ ηνπο 

εξγνδφηεο, κε ζθνπφ λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 1 

ηελ ηζηνξία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζρεκαηίζηεθαλ δπν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ: ηα δηαλεκεηηθά θαη ηα θεθαιαηνπνηεηηθά.  

Γηαλεκεηηθά ζπζηήκαηα ζηεξίδνληαη ζε έλα άηππν ζπκβφιαην αιιειεγγχεο κεηαμχ 

ησλ γελεψλ: ε γεληά απηψλ πνπ εξγάδνληαη θάζε θνξά θαηαβάιιεη εηζθνξέο γηα λα 

πιεξσζνχλ νη ζπληάμεηο  αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε πξνεγνχκελεο γελεέο (π.ρ. 

ν εγγνλφο πνπ εξγάδεηαη πιεξψλεη εηζθνξέο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηε ζχληαμε πνπ 

ιακβάλεη ν παππνχο ηνπ). Οη θξίζηκνη παξάκεηξνη ζηα ζπζηήκαηα απηά είλαη,  απφ 

                                            
1
 Παπαιεμαλδξή, Ν. θαη Μπνπξαληάο, Γ. (2003), Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ,  εθδφζεηο 

Γ.Μπελνπ, Αζήλα,ζει.377,422-424.   
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ηε κηα πιεπξά, ε αλαινγία κεηαμχ εξγαδφκελσλ θαη ζπληαμηνχρσλ θαη, απφ ηελ 

άιιε, ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο πνπ πξέπεη λα ζπλδέεη ηηο γεληέο κεηαμχ ηνπο. 

Σα καθξνρξφληα πξνβιήκαηα αλεξγίαο, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ 

επηθξαηεί ζηελ Διιάδα απφ ην 2009, θαη ε έιιεηςε ηνπ αηζζήκαηνο αιιειεγγχεο 

πνπ επέδεημαλ νη γεληέο κεηά ην 1974, νδήγεζαλ ζε βαζεηά θξίζε ζην ζχζηεκα κε 

πνιχ επψδπλεο επηπηψζεηο γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο. 2 

Κεθαιαηνπνηεηηθά είλαη ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία νη εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινπλ 

νη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ θπξίσο  παξνρέο πνπ 

ζα ιάβνπλ νη εξγαδφκελνη, φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά (ειηθία, ρξφλνο ππεξεζίαο θ.ιπ.). Σα πνζά πνπ 

θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη θαη νη εξγνδφηεο αλαηίζεληαη γηα δηαρείξηζε ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ακνηβαία θεθάιαηα θιπ, πνπ θξνληίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ 

ηα αλαγθαία απνζεκαηηθά θεθάιαηα, πνπ ζα είλαη ηθαλά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Σα ζπζηήκαηα απηά 

νλνκαζηήθαλ θεθαιαηνπνηεηηθά, επεηδή ε επηηπρήο ιεηηνπξγία ηνπο πξνυπνζέηεη ηε 

ζπζζψξεπζε ηεο αλαγθαίαο θάζε θνξά πνζφηεηαο θεθαιαίσλ θαη ζεσξνχληαη, 

απφ ηε θχζε ηνπο,  αληαπνδνηηθά, επεηδή νη παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη 

νπζηαζηηθά  αλάινγεο κε ηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ. 

1.1  Γεληθό πιαίζην νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

Έλα γεληθφ πιαίζην νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πνπ 

πξνηείλεη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ε νπνία έρεη αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηα 

ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, είλαη γλσζηφ σο ζύζηεκα ησλ ηξηώλ ππιώλσλ:  

Ο πρώηος πσλώνας απνηειεί  κέξνο ηνπ επξχηεξνπ πιέγκαηνο  ηεο Γεκφζηαο 

αζθάιηζεο, κεηαθέξνληαο πφξνπο απφ κηα νκάδα αηφκσλ ζε άιιε . Έηζη,  ζην 

πιαίζην νξγάλσζεο ηνπ πξψηνπ ππιψλα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο, ε Γεκφζηα αζθάιηζε ζηεξίδεηαη ζην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

                                            
2
 Κφληνο, Γ. (2015), Υξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, εθδφζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα,ζει.617. 
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ππνρξεψλεη εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο πνπ ηνπο 

αλαινγνχλ (πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ησλ θχξησλ Σακείσλ) θαη απφ 

ηηο νπνίεο ρξεκαηνδνηεί ηηο δεκφζηεο ζπληάμεηο (παξνρέο). Σέηνηεο ζπληάμεηο 

κπνξεί λα δνζνχλ θαη ζε άηνκα πνπ θαηέβαιαλ ιίγεο ή θαη θαζφινπ εηζθνξέο 

φπσο είλαη νη αλάπεξνη, καθξνρξφληα άλεξγνη θ.ιπ. Δπνκέλσο  ην ζχζηεκα έρεη 

αλαδηαλεκεηηθή ιεηηνπξγία θαη είλαη ελ κέξεη αληαπνδνηηθφ, επεηδή δελ ιακβάλεη 

πιήξσο ππφςε ηηο ζπλνιηθέο εηζθνξέο πνπ θαηέβαιιαλ νη εξγαδφκελνη. Οη 

εξγνδφηεο, αλ θαηαβάιινπλ εκπξφζεζκα ηελ εηζθνξά πνπ ηνπο αλαινγεί, 

παξαθξαηψληαο θαη απνδίδνληαο ηελ εηζθνξά πνπ αλαινγεί ζηνπο εξγαδφκελνπο, 

δελ έρνπλ απνιχησο θακία άιιε ππνρξέσζε πξνο ην ζχζηεκα. Οη εξγνδφηεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα νλνκάδνληαη εξγνδόηεο  θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ. 

 Ζ Γεκφζηα Αζθάιηζε, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, απνηειεί αληηθείκελν έληνλεο 

ακθηζβήηεζεο, επεηδή ηηο εηζθνξέο πνπ εηζπξάηηεη δελ ηηο επελδχεη κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα θαιχςεη ηελ ππνζρφκελε ζχληαμε (παξνρέο). Αληίζεηα ηα ρξήκαηα 

πνπ εηζπξάηηεη απφ ηελ απαζρφιεζε πξφζθαηα πξνζιεθζέλησλ εξγαδφκελσλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα θάιπςε ππνρξεψζεσλ πξνο δηθαηνχρνπο ζχληαμεο 

αλαπεξίαο θαη επηδνκάησλ αλαπεξίαο. Έηζη ηα ηδησηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπκπιεξψλνπλ θελά ηεο Γεκφζηαο Αζθάιηζεο. 3 

Ο δεύηερος πσλώνας θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηεξίδεηαη ελ κέξεη ζε αληαπνδνηηθά 

θεθαιαηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα. Σα αλαθεξφκελα ζπζηήκαηα ζπλήζσο έρνπλ 

εθαξκνγή ζε αλεμάξηεηα επαγγεικαηηθά ηακεία αζθάιηζεο θαη πξφθεηηαη γηα 

πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ζην πιαίζην 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (π.ρ. ..Δ). ε νξηζκέλεο ρψξεο νη εξγαδφκελνη έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηίηισλ  ζηα νπνία επηζπκνχλ λα 

γίλεη ηνπνζέηεζε ησλ εηζθνξψλ απφ δηαρεηξηζηή ησλ θεθαιαίσλ.4  

Ο ηρίηος πσλώνας ζηεξίδεηαη ζηελ ηδησηηθή πξναηξεηηθή αζθάιηζε θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ είλαη πιήξσο αληαπνδνηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα θαζφινπ 

                                            
3
 Παπαιεμαλδξή, Ν. θαη Μπνπξαληάο, Γ. (2003), Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ,  εθδφζεηο 

Γ.Μπελνπ, Αζήλα,ζει.423    
 
4
 Κφληνο, Γ. (2015), Υξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, εθδφζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα, ζει.619 
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αλαδηαλεκεηηθά. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά  γηα απνηακηεπηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ηνπο 

νπνίνπο ζρεκαηίδεη ν θάζε εξγαδφκελνο πξναηξεηηθά κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

ακνηβαία θεθάιαηα θιπ. Σν Κξάηνο κπνξεί λα επέκβεη έκκεζα, δίλνληαο 

θνξνινγηθά θίλεηξα φζνλ αθνξά ηελ έθπησζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 

Σα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε θεθαιαηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα 

(2ν θαη 3ν ππιψλαο) κπνξεί λα γίλνπλ πνιχ πεξίπινθα θαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλα 

γηα ηνπο εξγνδφηεο, αλ θαηά ηε ζχζηαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ 

ζρεηηθψλ ηακείσλ (π.ρ. επηθνπξηθψλ ηακείσλ) νη εξγνδφηεο ζπκθψλεζαλ φηη ζα 

εμαζθαιίδνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ζπγθεθξηκέλεο παξνρέο (δψξα θαηά ηελ ηέιεζε 

γάκνπ, εθάπαμ απνδεκηψζεηο θιπ). Οη εξγνδφηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ιέγνληαη 

εξγνδόηεο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ππνρξέσζή ηνπο  δελ 

εμαληιείηαη, φηαλ θαηαβάιινπλ ηηο εηζθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη, αιιά πξέπεη 

επηπιένλ, κε ηηο εηζθνξέο απηέο, λα δεκηνπξγείηαη θαη λα δηαζθαιίδεηαη ην 

απαξαίηεην απνζεκαηηθφ θεθάιαην ζηα ηακεία, γηα λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο θαη 

ζηηο κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο.  

Σν πφζν θεθαιαηνπνηεκέλν είλαη έλα ηακείν, δηαπηζηψλεηαη απφ αλαινγηζηηθή 

κειέηε, ηελ νπνία νθείινπλ λα θάλνπλ ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα νη 

εξγνδφηεο. ε πεξίπησζε πνπ, σο απνηέιεζκα ηεο κειέηεο, εκθαλίδεηαη 

αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα, νη εξγνδφηεο νθείινπλ λα θαιχςνπλ ην έιιεηκκα, 

αλαγλσξίδνληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε ζηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

Με θαζαξά ινγηζηηθνχο φξνπο,  δηαπηζηψλεηαη φηη ηα δηαλεκεηηθά ζπζηήκαηα 

εθαξκφδνπλ ηελ ηακεηαθή κέζνδν, ζε αληίζεζε κε ηα θεθαιαηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα  

πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κέζνδν ησλ δεδνπιεπκέλσλ, αθνχ νη εξγνδφηεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ππνινγίδνπλ θάζε θνξά ηελ αλαγθαία (δεδνπιεπκέλε) δαπάλε 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηα ηακεία βηψζηκα.5 Καηεπζχλζεηο  γηα ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ  

ζρεηηθψλ ζεκάησλ  νξίδεη  ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19 (ΓΛΠ 19) «Παξνρέο 

εξγαδνκέλσλ» (IAS 19 «Employee Benefits»). 

                                            
5
 Κφληνο, Γ. (2015), Υξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, εθδφζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα, ζει.620,621 
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1.2 Παξνρέο  ζε  εξγαδόκελνπο  ζύκθσλα   κε  Διιεληθό  

Δξγαηηθό Γίθαην θαη ην ΔΓΛ. Βαζηθέο έλλνηεο  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο  παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ιφγν θαηαβνιήο 

θάπνησλ παξνρψλ πξνο κηζζσηνχο. Οη παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο είλαη 

κηζζνινγηθέο θαη κε κηζζνινγηθέο. 

 Μηζζνινγηθέο παξνρέο  είλαη φ,ηη παξέρεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο 

νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ εξγαζία ηνπ εξγαδφκελνπ.  

 Με κηζζνινγηθέο παξνρέο είλαη: 

α) Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή, παξνρέο ηνπ εξγνδφηε πνπ  

γίλνληαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή γηα δηεπθφιπλζε 

ηεο εξγαζίαο ή γηα ηελ ηαρχηεξε εθηέιεζε ηεο. Απηέο νη παξνρέο δελ 

απνηεινχλ κηζζφ αθφκε θαη φηαλ παξέρνπλ θάπνηα σθέιεηα ζηνλ κηζζσηφ, 

εθφζνλ ε θχξηα θαη βαζηθή αηηία ηεο ρνξήγεζεο ηνπο είλαη ε εμππεξέηεζε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Σέηνηεο παξνρέο κπνξεί λα 

είλαη νηθεηνζειείο ή λα επηβάιινληαη θαη απφ ην λφκν, θαη ρνξεγνχληαη είηε ζε 

ρξήκα είηε ζε είδνο (π.ρ. ρνξήγεζε ζηνιήο ή ην επίδνκα ζηνιήο). 

β) Παξνρέο πνπ έρνπλ σο αηηία ηελ απνθαηάζηαζε δαπαλψλ ζηηο νπνίεο 

ππνβιήζεθε ν κηζζσηφο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή κε αθνξκή απηή. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή θαηαβνιή ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο δαπάλεο πνπ ππνβιήζεθε ν κηζζσηφο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

εξγνδφηε  (π.ρ. δαπάλεο θίλεζεο). 

γ) Οηθεηνζειείο παξνρέο πνπ δελ απνηεινχλ κηζζφ: πξφζζεηεο παξνρέο πνπ 

θαηαβάιιεη ν εξγνδφηεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο κε θαζαξά ραξηζηηθή 

πξφζεζε, ρσξίο θακία ζπκβαηηθή ή άιιε λνκηθή ππνρξέσζε θαη ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα δηαθφςεη νπνηεδήπνηε, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. 

Ωζηφζν, κηα νηθεηνζειήο κε κηζζνινγηθή παξνρή πξνο ηνλ εξγαδφκελν, πνπ 

ζπλερίδεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θαηά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηαιήγεη ζε ζησπεξή ζπκθσλία πεξί κεηαηξνπήο ηεο ζε 
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κηζζνινγηθή παξνρή. Ζ θαηαβνιή ηεο δελ κπνξεί πιένλ λα δηαθνπεί κνλνκεξψο, 

εθηφο εάλ, απφ ηελ αξρή ή έζησ πξηλ δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηελ 

δεζκεπηηθφηεηά ηεο, είρε δειψζεη ξεηψο λα ηελ δηαθφςεη ειεχζεξα, κνλνκεξψο, 

νπνηεδήπνηε ζην κέιινλ.
6
  

1.3 Δξγαζηαθέο ζρέζεηο.   

Πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο είλαη φια ηα θπζηθά πξφζσπα (δηεπζπληηθά ζηειέρε, 

ππάιιεινη, εξγάηεο) ηα νπνία έλαληη ακνηβήο παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία ζηελ 

επηρείξεζε.   

Ωο ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ελλνείηαη ε ακθνηεξνβαξήο ελνρηθή 

ζχκβαζε, πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ εξγαδφκελνπ ή κηζζσηνχ θαη ηνπ εξγνδφηε, 

ζπκθψλα κε ηελ νπνία, ν κηζζσηφο ζέηεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξγαζία ζηελ 

δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε έλαληη κηαο ζπκθσλεκέλεο ακνηβήο (κηζζνχ ή 

εκεξνκίζζηνπ), θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε. Ο εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα 

ηεο δηεχζπλζεο, επνπηείαο θαη έιεγρνπ ηεο εξγαζίαο ηνπ κηζζσηνχ, θαζνξίδνληαο 

ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηηο ινηπέο ζπλζήθεο παξνρήο ηεο. Οη 

θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη: ε ζχκβαζε εξγαζίαο αφξηζηνπ 

ρξφλνπ, νξηζκέλνπ  ρξφλνπ, ζχκβαζε καζεηείαο, ζχκβαζε εξγαζίαο  κέινπο 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  Α.Δ., νκαδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ζπκβάζεηο  πνιιαπιήο 

απαζρφιεζεο, ζχκβαζε εξγαζίαο κε δηεπζπληηθά πξφζσπα, ζχκβαζε εξγαζίαο 

κε κεησκέλε ρξνληθή απαζρφιεζε  θαη νη φξνη απαζρφιεζεο θαη ακνηβήο 

λενεηζεξρνκέλσλ  ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ (λ.3863/2010). 

Μηζζσηόο ζεσξείηαη ν εξγαδφκελνο, νπνίνο  έλαληη ακνηβήο παξέρεη εμαξηεκέλε 

εξγαζία ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ηνλ απαζρνιεί. Μηζζσηνί είλαη απηνί 

πνπ αζρνινχληαη θαηά θχξην επάγγεικα ζαλ ππάιιεινη ή εξγάηεο θαη φρη απηνί 

πνπ πξνζθέξνπλ επθαηξηαθή εξγαζία, έζησ θαη κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, θαηά ηηο ειεχζεξεο  ψξεο ηνπο, ελψ ζαλ θχξην επάγγεικα έρνπλ θάπνην 

                                            
6
 Λεμνπξηψηεο, Η. (2013), Αηνκηθέο Δξγαζηαθέο ρέζεηο, 4

ε
 έθδνζε Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 

ζει.297 
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άιιν. Ζ δηάθξηζε ελφο  κηζζσηνχ σο ππαιιήινπ ή εξγάηε εμαξηάηαη  απφ ην είδνο 

ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο  θαη φρη απφ ην αλ ακείβεηαη κε κηζζφ ή  εκεξνκίζζην ή 

απφ ηα ηππηθά πξνζφληα (δίπισκα, πηπρίν θιπ). 7 Υπάιιεινο ζεσξείηαη ν 

εξγαδφκελνο πνπ παξέρεη απνθιεηζηηθά ή θαηά θχξην ιφγν πλεπκαηηθή εξγαζία. 

Πξνέρεη, δειαδή, ην πλεπκαηηθφ ζηνηρείν.  Οη δηεπζύλνληεο ππάιιεινη  αλήθνπλ, ζε 

γεληθέο γξακκέο, ζην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλδένληαη κε 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Δμαηξνχληαη απφ νξηζκέλα δηθαηψκαηα, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κηζζσηνχο, φπσο νη δηαηάμεηο πεξί αδεηψλ, ρξνληθψλ νξίσλ 

εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ενξηέο. Γηθαηνχληαη, φκσο, 

επηδνκάησλ (δψξσλ) ενξηψλ, γηαηί δελ έρνπλ απνβάιιεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

κηζζσηνχ θαη ζπλεπψο νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ απφιπζε θαη απνδεκίσζε ησλ ππαιιήισλ, έρνπλ πιήξε εθαξκνγή 

θαη ζην πξνζσπηθφ απηφ. Ο δηεπζχλσλ ζύκβνπινο αλώλπκεο εηαηξίαο είλαη 

εληνινδφρνο απηήο θαη δελ ηειεί ζε εμάξηεζε απφ θαλέλαλ. πλεπψο, δελ 

ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξία κε εξγαζηαθή ζρέζε θαη θαηά επέθηαζε δελ έρεη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ απηήο.  Εξγάηεο  ζεσξείηαη ν εξγαδφκελνο πνπ παξέρεη 

απνθιεηζηηθά  ή θαηά θχξην ιφγν ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Πξνέρεη ην ζσκαηηθφ 

ζηνηρείν. 

Οη πξαθηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ κηζζσηψλ, ζε ππαιιήινπο θαη 

εξγάηεο, εληνπίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ  ηεο απνδεκίσζεο, ηνπ δψξνπ Πάζρα θαη 

ηνπ επηδφκαηνο άδεηαο, ζηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Με ηε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ν εξγαδφκελνο απνθηάεη ην δηθαίσκα γηα ηηο 

εμήο παξνρέο: 

α) ηεο  ακνηβήο κε ηελ κνξθή κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ ή άιινπ ζπζηήκαηνο 

ακνηβψλ,  

β) ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε ησλ εηζθνξψλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, 

                                            
7
 Καξαγηάλλεο, Γ., Καξαγηάλλεο, Η. θαη  Καξαγηάλλε, Α.,(2011), Δξγαηηθά, κηζζνδνζίεο, 

αζθαιηζηηθά. Παξαδείγκαηα-Γειψζεηο, 15
ε
 έθδνζε, εθδφζεηο «Αξηψλ», Θεζζαινλίθε,ζει7,8. 
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γ) ηελ ρνξήγεζε άδεηαο αλαςπρήο, επηδφκαηνο αδείαο, επηδνκάησλ ενξηψλ, 

αζζέλεηαο, αηπρήκαηα θιπ,  

δ) ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο, 

ε) άιια ζεζκηθά δηθαηψκαηα ησλ κηζζσηψλ πνπ ηα ξπζκίδεη  ε πιινγηθή 

χκβαζε Δξγαζίαο (Δ). 

Σε ζρέζε παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηε ξπζκίδεη ην Δξγαηηθφ Γίθαην, ην 

νπνίν δηέπεηαη απφ ην χληαγκα, ηππηθνχο λφκνπο, Πξάμεηο  Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ, ινηπέο λνκνζεηηθέο πξάμεηο, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, δηαηηεηηθέο απνθάζεηο θαη απφ ηνπο φξνπο  ησλ 

εζσηεξηθψλ  θαλνληζκψλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ησλ θαηαζηαηηθψλ ησλ εξγαηηθψλ ή 

εξγνδνηηθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ  νξγαλψζεσλ.  

Σν θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε ζπλίζηαηαη ζηνλ νλνκαζηηθφ κηζζφ, ηα 

επηδφκαηα θαη ινηπέο παξνρέο, θαζψο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

Σν ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ηνπ λφκηκνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ππαιιήισλ θαη 

εκεξνκίζζηνπ εξγαηνηερληηψλ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 01.04.2013 κε ην λ.4093/2012: 

α) Γηα ηνπο ππάιιεινπο άλσ ησλ 25 εηψλ, ν θαηψηαηνο κηζζφο νξίδεηαη 586,08 

επξψ θαη γηα ηνπο εξγαηνηερλίηεο άλσ ησλ 25 εηψλ ην θαηψηαην 

εκεξνκίζζην νξίδεηαη ζε 26,18 επξψ. 

α) Γηα ηνπο ππάιιεινπο θάησ ησλ 25 εηψλ ν θαηψηαηνο κηζζφο νξίδεηαη 

510,95 επξψ θαη γηα ηνπο εξγαηνηερλίηεο θάησ ησλ 25 εηψλ ην θαηψηαην 

εκεξνκίζζην νξίδεηαη ζε 22,83 επξψ. Οη απνδνρέο ηνπ κηζζσηνχ δελ 

κπνξνχλ  ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη θαηψηεξεο ηεο Δ.Γ...Δ. Οη 

πξαγκαηηθέο (θαηαβαιιφκελεο) απνδνρέο κπνξεί λα ηαπηίδνληαη κε ηηο 

λφκηκεο ή λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο.  

ηελ έλλνηα ησλ απνδνρψλ πεξηιακβάλνληαη: 

1. Ο κηζζφο, δειαδή, ε ακνηβή σο αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο. 

2. Ζ ππεξσξηαθή ακνηβή, ε νπνία είλαη πξφζζεηε ακνηβή θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

κηζζσηφ γηα ππεξσξηαθή εξγαζία ζε κε εξγάζηκεο ψξεο. 

3. Σα δηάθνξα επηδφκαηα πνπ απνηεινχλ κηζζφ ή πξνζαχμεζε κηζζνχ, φπσο ην 

επίδνκα δηαρεηξηζηηθψλ ιαζψλ, ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, ην επίδνκα 

παξαγσγηθφηεηαο, ηα δψξα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θ.η.ι. 
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Οη απνδνρέο ππνινγίδνληαη θαηά ρξνληθή δηάξθεηα (κήλα ,εβδνκάδα, εκέξα, ψξα), 

θαηά απφδνζε, κε πνζνζηά επί αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή θαζαξψλ θεξδψλ, θαηά 

απνθνπή (π.ρ. ζπγθνκηδή αγξνηηθψλ πξντφλησλ). 

Ολνκαζηηθέο ή κηθηέο απνδνρέο είλαη νη ζπλνιηθέο αθαζάξηζηεο απνδνρέο πνπ 

νθείιεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζηνπο εξγαδφκελνπο. χκθσλα κε ην άξζξ.12 ηνπ 

Ν.4172/2013 σο αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία ζεσξνχληαη ηα 

εμήο: 

  εκεξνκίζζην, κηζζφο, επίδνκα αδείαο, επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα ενξηψλ, 

απνδεκίσζε κε ιεθζείζαο άδεηαο, ακνηβέο, πξνκήζεηεο, επηκίζζηα θαη 

θηινδσξήκαηα, 

  επηδφκαηα πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ επηδφκαηνο θφζηνπο δηαβίσζεο, ηνπ 

επηδφκαηνο ελνηθίνπ, ηεο απνδεκίσζεο εμφδσλ θηινμελίαο ή ηαμηδίνπ, 

  απνδεκίσζε εμφδσλ ζηα νπνία έρεη ππνβιεζεί ν εξγαδφκελνο ή ζπγγεληθφ 

πξφζσπν ηνπ εξγαδνκέλνπ, 

  παξνρή νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, 

  απνδεκηψζεηο γηα ηε ιχζε ή θαηαγγειία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, 

  ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ή κε ηε κνξθή πεξηνδηθήο 

παξνρήο ζην πιαίζην νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ζπκβνιαίσλ, 

  θάζε άιιε παξνρή πνπ εηζπξάηηεηαη έλαληη πθηζηάκελεο, παξειζνχζαο ή 

κειινληηθήο εξγαζηαθήο ζρέζεο. 

Κξαηήζεηο είλαη ηα πνζά πνπ παξαθξαηεί ή επηρείξεζε απφ ηηο κηθηέο απνδνρέο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα νθείιεη εθ κέξνπο ηνπο ζε: 

α) αζθαιηζηηθά ηακεία σο εηζθνξέο εξγαδφκελνπ, 

β) Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία  (ΓΟΤ) σο Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ 

(ΦΜΤ). Ο ζπγθεθξηκέλνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην εηζφδεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Καζαξέο απνδνρέο είλαη ην πφζν πνπ εηζπξάηηεη ν εξγαδφκελνο θαη πξνθχπηεη, 

φηαλ απφ ηηο κεηθηέο απνδνρέο αθαηξεζνχλ νη θξαηήζεηο. 
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Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο.  Ο εξγνδφηεο ζπκκεηέρεη κε δηθή ηνπ εηζθνξά γηα ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Ζ εξγνδνηηθή εηζθνξά επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε επηπιένλ απφ ηηο κεηθηέο 

απνδνρέο..  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ κε βάζε ην 

ΔΓΛ 

Ζ δαπάλε ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε επηρείξεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο απνηειεί έλα απφ ηα πην βαζηθά 

(νξγαληθά) έμνδά πνπ εμεηάδεη ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (ΔΓΛ). 

πκθψλα κε ην ΔΓΛ, ηα έμνδα πνπ επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε  γηα εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ην πξνζσπηθφ ην νπνίν  απαζρνιεί  κε ζχκβαζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε  ινγαξηαζκνχ  60 «Ακνηβέο 

θαη έμνδα πξνζσπηθνύ». ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ θαηαρσξνχληαη απνθιεηζηηθά  νη 

ακνηβέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ πνπ αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε. Όηαλ  

πξαγκαηνπνηνχληαη παξνρέο ζην πξνζσπηθφ πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο, δειαδή, ζπλαξηψληαη κε εξγαζία πνπ παξαζρέζεθε ζε πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο, νη παξνρέο απηέο θαηαρσξνχληαη ζε θαηάιιεινπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 

82.00 «έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ». ε αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκφο ηνπ 82.00 

θαηαρσξνχληαη επίζεο θαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε, εθάπαμ ή 

πεξηνδηθά, ζε ρξήκα ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηεο, κεηά ηνλ ρξφλν 

ζπληαμηνδνηήζεψο ηνπ. 

Πξνβιεπφκελε  απφ ην ΔΓΛ αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνχ:  

60   ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

        60.00   Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 

                    60.00.00   Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη θαη πξνζαπμήζεηο  

                                      ιφγσ λπθηεξηλψλ, Κπξηαθψλ θαη εμαηξεηέσλ) 

                               01   Οηθνγελεηαθά επηδφκαηα 

                               02   Ακνηβέο ππεξσξηαθήο απαζρνιήζεσο 

                               03   Γψξα ενξηψλ (Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα) 

                               04   ....................................... 

                               05   Απνδνρέο αζζέλεηαο 

                               06   Απνδνρέο θαλνληθήο άδεηαο 
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                               07   Δπηδφκαηα θαλνληθήο άδεηαο 

                               08   Απνδεκηψζεηο κε ρνξεγνχκελσλ αδεηψλ 

                               09   Πνζνζηά γηα πσιήζεηο θαη αγνξέο 

                               10   Έθηαθηεο ακνηβέο (πξηκ, βξαβεία, επηδφκαηα,   

                                      απνδεκηψζεηο γηα  παξνρέο ζε είδνο θ.ιπ.) 

                               11   Ακνηβέο εθηφο έδξαο (φηαλ δελ θαιχπηνπλ έμνδα εθηφο  

                                       έδξαο) 

                               12   Ακνηβέο καζεηεπνκέλσλ (ηαθηηθέο, έθηαθηεο, αξγηψλ, 
                                       αζζέλεηαο, άδεηαο θ.ιπ.) 

                    60.00.13 

                    .............. 

                    60.00.99 

        60.01    Ακνηβέο εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ 

                    60.01.00   Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη θαη πξνζαπμήζεηο 

                                      ιφγσ λπθηεξηλψλ, Κπξηαθψλ θαη εμαηξεηέσλ) 

                               01   Οηθνγελεηαθά επηδφκαηα 

                               02   Ακνηβέο ππεξσξηαθήο απαζρνιήζεσο 

                               03   Γψξα ενξηψλ (Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα) 

                               04   Απνδνρέο επίζεκσλ αξγηψλ 

                               05   Απνδνρέο αζζέλεηαο 

                               06   Απνδνρέο θαλνληθήο άδεηαο 

                               07   Δπηδφκαηα θαλνληθήο άδεηαο 

                               08   Απνδεκηψζεηο κε ρνξεγνχκελσλ αδεηψλ 

                               09   Πνζνζηά γηα πσιήζεηο θαη αγνξέο 

                    10   Έθηαθηεο ακνηβέο (πξηκ, βξαβεία, επηδφκαηα,              
απνδεκηψζεηο  γηα παξνρέο ζε είδνο θιπ παξνρέο ζε είδνο θιπ ) 

11   Ακνηβέο εθηφο έδξαο (φηαλ δελ θαιχπηνπλ έμνδα εθηφο    
έδξαο) 
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                               12   Ακνηβέο καζεηεπνκέλσλ (ηαθηηθέο, έθηαθηεο, αξγηψλ, 
                                       αζζέλεηαο ή άδεηαο) 

          .............. 

                    60.01.99 

        60.02   Παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

                    60.02.00   Δίδε ελδχζεσο 

                               01   Έμνδα ζηεγάζεσο (π.ρ. θαηνηθηψλ) 

                               02   Δπηρνξεγήζεηο θαη ινηπά έμνδα θπιηθείνπ - εζηηαηνξίνπ 

                               03   Έμνδα ςπραγσγίαο πξνζσπηθνχ (π.ρ. θαηαζθελψζεσλ, 
                                       εθδξνκψλ, ρνξνεζπεξίδσλ ή ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ) 

                               04   Έμνδα επηκνξθψζεσο πξνζσπηθνχ (π.ρ. δίδαθηξα, έμνδα 
                                       εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ ή έμνδα κεηεθπαηδεχζεσλ) 

                               05   Έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξηζάιςεσο (π.ρ. λνζειεία, 
                                       θάξκαθα, έμνδα εγρεηξήζεσλ, έμνδα θεδεηψλ) 

                               06   Αζθάιηζηξα πξνζσπηθνχ (π.ρ. νκαδηθήο ή αηνκηθήο 
                                       αζθαιίζεσο) 

                               07   Αμία ρνξεγνχκελσλ απνζεκάησλ (Γλσκ. 44/1129/1989) 

                    .............. 

                    60.02.99       Λνηπέο παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

        60.03   Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη επηβαξχλζεηο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 

                    60.03.00   Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ 

                               01   Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ινηπψλ ηακείσλ θχξηαο αζθαιίζεσο 

                               02   Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο 

                               03   ............................................. 

                               04   Υαξηφζεκν κηζζνδνζίαο (θαηαξγήζεθε απφ (1.01.2002) 

                    ............. 

                    60.03.99 

        60.04   Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη επηβαξχλζεηο εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ 

                    60.04.00   Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ 
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                               01   Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ινηπψλ ηακείσλ θχξηαο αζθαιίζεσο 

                               02   Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο 

                               03   Γσξφζεκν νηθνδφκσλ (Γλσκ. 252/2244/1995) 

                               04   Υαξηφζεκν κηζζνδνζίαο 

                    ............. 

                    60.04.99 

        60.05   Απνδεκηψζεηο απνιχζεσο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

                    60.05.00    Απνδεκηψζεηο απνιχζεσο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 
                                      έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 

                               01   Απνδεκηψζεηο απνιχζεσο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 
                                       εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ 

                    .............. 

                    60.05.99 

        60.06 

        ......... 

        60.99   Πξνυπνινγηζκέλεο - Πξνπιεξσκέλεο ακνηβέο, έμνδα θαη παξνρέο 
                     πξνζσπηθνχ (Λ/58.60) 

Σν ρέδην παξέρεη αθφκε ηε δπλαηφηεηα ε θαηά πξννξηζκφ αλάπηπμε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ. Ζ αλάπηπμε  γίλεηαη ζε ηεηαξηνβάζκηνπο νη νπνίνη ζα  ιεηηνπξγνχλ 

σο ππνινγαξηαζκνί ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην ΔΓΛ ηξηηνβάζκησλ  

ινγαξηαζκψλ: 

        60.00   Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 

        60.00.00 Ταθηηθέο απνδνρέο 

        60.00.00.00  Λεηηνπξγίαο παξαγσγήο 

                       01   Γηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  

                       02  Λεηηνπξγίαο εξεπλψλ θαη αλαπηχμεψο 

                       03  Λεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

        60.00.01   Ακνηβέο ππεξσξηαθήο απαζρνιήζεσο 
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  Αλάπηπμε φκνηα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ι/κνχ 60.00.00 

             θ.ιπ.                                            θ.ιπ.     

Σα ζχγρξνλα κεραλνγξαθηθά κέζα φκσο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ψζηε ε 

αλάπηπμε ησλ  ινγαξηαζκψλ εμφδσλ θαηά είδνο ζην ηξίην επίπεδν θαη κεηά λα 

γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ αληηζηνηρεί  ζε ζπγθεθξηκέλα θέληξα (ή ζέζεηο) θφζηνπο, 

ψζηε λα ζπλδένληαη αληίζηνηρα νη ινγαξηαζκνί ησλ εμφδσλ κε ηνπο 

ππνινγαξηαζκνπο  ηνπ 92 «θέληξα θφζηνπο» ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, νπφηε ή 

ζπγθέληξσζε εμφδσλ  θαηά πξννξηζκφ γίλεηαη απηφκαηα.8  

2.1 Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ακνηβώλ θαη εμόδσλ πξνζσπηθνύ  

2.1.1 Λνγηζηηθνπνίεζε   κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο  

ηελ θαηεγφξηα ησλ εμφδσλ κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο ακνηβέο πνπ ρνξεγνχληαη ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

επηρείξεζεο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο, δηάθνξα επηδφκαηα θηι) άζρεηα αλ ε ακνηβή 

απηή παξέρεηαη ζε ρξήκα ή ζε είδνο. 

Μηθηέο απνδνρέο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηε ρξέσζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ  

ινγαξηαζκψλ 60.00 «Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ» θαη  60.01 « Ακνηβέο 

εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνύ».  ην ι/κφ 60.00 θαηαρσξνχληαη θαη απνδνρέο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε δηεπζπληέο θαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλψλπκσλ 

εηαηξηψλ, γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηελ επηρείξεζε κε βάζε ζχκβαζε 

κηζζψζεσο εξγαζίαο , φπσο γηα ην ινηπφ έκκηζζν πξνζσπηθφ. Οη ινγαξηαζκνί 

απηνί, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ινγηζηηθνπνηείηαη  κε 

ζπκςεθηζηηθή εγγξαθή, ρξεψλνληαη, κε βάζε κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ή αηνκηθέο 

εθθαζαξίζεηο, κε κηθηέο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ,  θαη πηζηψλνληαη ινγαξηαζκνί: 

33.00 «Πξνθαηαβνιέο πξνζσπηθνχ». Με ηνλ ι/κφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη νη 

πξνθαηαβνιέο πνπ δίλνληαη ζην πξνζσπηθφ έλαληη ησλ ηξερφλησλ απνδνρψλ. 

Υξεψλεηαη θαηά ηελ θαηαβνιή θαη πηζηψλεηαη κε ηα πνζά πνπ παξαθξαηνχληαη 

                                            
8
 αθέιιε, Δ. (2009) Ο Παλδέθηεο ηνπ Λνγηζηή, 3

ε
  έθδνζε, εθδφζεηο Δ.αθέιιε, Πεηξαηάο, 

ζει.2608 
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θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ, ηα νπνία είλαη ίζα κε 

ηηο δνζκέλεο πξνθαηαβνιέο, νπφηε εμηζψλεηαη.  

33.01 «Υξεκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο πξνζσπηθνχ». Παξαθνινπζνχληαη νη 

πξνθαηαβνιέο κηζζνχ, νη νπνίεο εμνθινχληαη δηα κεληαίσλ  θξαηήζεσλ. χκθσλα 

κε άξζξν 13 ηνπ λ.4172/2013 ε πξνθαηαβνιή κηζζνχ άλσ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ 

ζεσξείηαη δάλεην, νπφηε ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα απνδίδεη ζην δεκφζην 

ραξηφζεκν, 2,4% ή 3,6% θαηά πεξίπησζε, θαη λα ζπκπεξηιάβεη (εμσινγηζηηθά ή 

σο ινγηζηηθή δηαθνξά) ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο ρξήζεσο ηφθνπο.  

 33.02 «Γάλεηα  πξνζσπηθνχ» ηνλ ινγ/κφ απηφλ παξαθνινπζνχληαη ηα πνζά πνπ 

θαηαβάιινληαη ζην πξνζσπηθφ κε κνξθή δαλείνπ.  

53.00 «Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο». Καηαρσξνχληαη ηα θαζαξά πνζά πνπ 

πξέπεη λα πιεξσζνχλ ζην πξνζσπηθφ. Οη απνδνρέο, νη νπνίεο, κέζα ζε εχινγν 

ρξφλν δελ δεηνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο,  κεηαθέξνληαη ζηελ πίζησζε ηνπ ι/κνπ 

53.03 «νθεηιφκελεο ακνηβέο πξνζσπηθνχ». Δάλ ε επηρείξεζε πιεξψλεη άκεζα 

ζην ηέινο ηνπ κήλα ζηνπο εξγαδνκέλνπο (κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ινγηζηηθνπνηείηαη 

ηακεηαθά), ν ινγαξηαζκφο 53.00 κπνξεί λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη.  

54.03. «Φφξνη –ηέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ» . Δδψ  εκθαλίδνληαη νη θφξνη πνπ 

παξαθξαηνχληαη απφ ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ απνδεκηψζεηο ηνπ, ιφγσ 

απφιπζεο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  θαη ππνινγίδνληαη  γηα: 

 εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο  ησλ αξζ.12,13 ηνπ 

Ν.4172/2013, 

 αζθάιηζκα νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ κε εθάπαμ θαηαβνιή θαη πεξηνδηθά 

θαηαβαιιφκελν αζθάιηζκα νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο  

ηνπ αξζ.64 παξ.1 πεξ.ε’ ηνπ Ν.4172/2013, 

 απνδεκίσζε απνιπνκέλσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.15 παξ.3 ηνπ 

Ν.4172/2013. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 64 παξάγξαθνο 7 ηνπ Ν.4172/2013 ν θφξνο πνπ 

παξαθξαηείηαη, απνδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κήλα απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε πιεξσκήο. Οη  

παξαπάλσ αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο κνλίκσο ηξνπνπνηνχληαη ιφγν κφληκεο 
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κεηαβιεηφηεηαο θνξνινγίαο εηζνδεκάησλ. Τπάξρεη επρέξεηα αλάπηπμεο ηνπ 

ζρνιηαδφκελνπ  ι/κνχ ζε δπν ηεηαξηνβάζκηνπο: παξαθξαηνχκελν θφξν απφ ην 

έκκηζζν πξνζσπηθφ θαη γηα παξαθξαηνχκελν θφξν απφ εκεξνκίζζην πξνζσπηθφ. 

55. «Αζθαιηζηηθή νξγαληζκνί». ηνπο  ππνινγαξηαζκνχο ηνπ παξαθνινπζνχληαη 

νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο δηάθνξνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο απφ εηζθνξέο εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλσλ, δειαδή, νη 

ππνρξεψζεηο πνπ είλαη εμνθιεηέεο κφλν κέζα ζηε ηξέρνπζα  θαη ηελ επφκελε 

ρξήζε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ε 

επηρείξεζε έρεη ππνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ φθεηιε λα 

είρε εμνθιήζεη, πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ηα κέρξη ηελ εκεξνκελία απηήλ πξφζζεηα 

ηέιε, πξφζηηκα θιπ, ηα νπνία επαπμάλνπλ ην πηζησηηθφ  ππφινηπν ηνπ παξφληνο 

ι/κνχ θαη ρξεψλεηαη απνηειεζκαηηθφο ι/κφο 81.00.01«έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 

/ πξνζαπμήζεηο εηζθνξψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ». Δθφζνλ νη πξνζαπμήζεηο 

απηέο αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ρξεψλεηαη ν απνηειεζκαηηθφο ι/κφο 

82.00.01 «έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ / πξνζαπμήζεηο εηζθνξψλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ». Οη ππνρξεψζεηο πνπ είλαη εμνθιεηέεο κεηά ην ηέινο ηεο 

επφκελεο ρξήζεσο παξαθνινπζνχληαη ζηνλ ι/κφ 45.23 «αζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί». 

Σα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα θαη ακνηβέο καζεηεπνκέλσλ κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζνχληαη καδί κε ηαθηηθέο απνδνρέο ζηνπο ινγαξηαζκνχο 60.00.00 θαη 

60.01.00 αληί ζηνπο πξναηξεηηθνχο ινγαξηαζκνχο 60.00.01, 60.00.12, 60.01.12. 

2.1.2  Λνγηζηηθή αληηκεηώπηζε παξεπόκελσλ παξνρώλ θαη εμόδσλ  

πξνζσπηθνύ  

ηελ ρξέσζε ηνπ 60.02 « Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ»  

θαηαρσξνχληαη ηα πφζα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, εθηφο απφ ηηο ακνηβέο θαη 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, άιιεο παξνρέο θαη έμνδα  θαη ζεσξνχληαη φηη ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Σέηνηα έμνδα είλαη: είδε έλδπζεο, 

έμνδα ζηέγαζεο, έμνδα θπιηθείνπ – εζηηαηνξίνπ, έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο, αμία ρνξεγνχκελσλ απνζεκάησλ.  

Βαζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπο:  
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 Όηαλ νη παξνρέο πνπ ρνξεγεί ε επηρείξεζε ζην πξνζσπηθφ ηεο, φρη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο αλαγθψλ αιιά εμ ειεπζεξηφηεηαο, 

αγνξάδνληαη απφ ηξίηνπο, νιφθιεξε  ε αμία ηνπ ηηκνινγίνπ αγνξάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, θαηαρσξείηαη ζηνλ παξφληα ι/κφ, θαη  ν 

ΦΠΑ ησλ δαπαλψλ απηψλ δελ εθπίπηεη. 

 Σα πνζά πνπ ελδερφκελα εηζπξάηηνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ή ινγίδνληαη ζε 

βάξνο ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζηα παξαπάλσ έμνδα, θαηαρσξνχληαη ζηελ 

πίζησζε ηνπ  ινγ/κνχ 75.01 «Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζην 

πξνζσπηθφ». 

 Όηαλ νη  ρνξεγνχκελεο παξνρέο απνηεινχλ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο, ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο θαηαρσξείηαη ζε ρξέσζε ηνπ 

ινγ/κνχ 60.02.07 «αμία ρνξεγνχκελσλ απνζεκάησλ» κε πίζησζε 

αληίζηνηρνπ ηξηηνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ 78.10 «έζνδα 

απφ ηδηφρξεζε απνζεκάησλ». 

2.1.3 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο  

ηνπο ι/κνχο 60.03   «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη επηβαξύλζεηο έκκηζζνπ 

πξνζσπηθνύ»  θαη 60.04  «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη επηβαξύλζεηο 

εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνύ» θαηαρσξνχληαη ηα πνζά ησλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζηηο απνδνρέο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζην έκκηζζν θαη εκεξνκίζζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, κε 

αληίζηνηρε πίζησζε ησλ νηθείσλ ππνι/κψλ ηνπ ι/κφπ 55.  πκθψλα κε ην Δ.Γ.Λ.. 

θαη ηηο παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο, νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη επηβαξχλζεηο 

πξέπεη λα βαξχλνπλ ηε ρξήζε, ζηελ νπνία νη αληίζηνηρεο απνδνρέο πξνζσπηθνχ 

θαηέζηεζαλ «δνπιεπκέλεο». Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εηζθνξέο ππνινγίδνληαη πάλσ 

ζηηο θάζε είδνπο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Μηζζφ επί ηνπ 

νπνίνπ νθείινληαη νη θαηά λφκν αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απνηειεί θαη νπνηαδήπνηε 

παξνρή πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο εθηάθησο θαη 

νηθεηνζειψο, έζησ θαη αλ ε παξνρή απηή έρεη σο ζθνπφ ηελ επηβξάβεπζε ηεο 

εμαηξεηηθήο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε παξνρή απηή δελ 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη έγηλε γηα πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 



21 

 

 Ο ινγαξηαζκφο 60.05 «απνδεκηώζεηο απνιύζεσο ή εμόδνπ από ηελ 

ππεξεζία»  ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ θαηαβάιιεηαη ζηνλ απνρσξνχληα πνζφ 

κεγαιχηεξν ηεο ζρεκαηηζκέλεο γηα απηφλ πξφβιεςεο θαη εθφζνλ ηκήκα ηνπ 

επηπιένλ απηνχ πνζνχ αληηζηνηρεί ζηελ θιεηφκελε ρξήζε. 

2.1.4 Γηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο θαη εμίζσζεο ινγαξηαζκνύ 60 «Ακνηβέο 

θαη έμνδα πξνζσπηθνύ»  

Ο ινγαξηαζκφο  60 «Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» (θαη νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ)  

φπσο θαη θάζε ινγαξηαζκφο ηεο Οκάδαο 6 ηνπ ΔΓΛ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

ρξεψλεηαη κε φια ηα πξαγκαηνπνηεκέλα έμνδα πξνζσπηθνχ πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε θαη πηζηψλεηαη κφλν κε ηηο ηπρφλ δηνξζσηηθέο εγγξαθέο. Απαγνξεχεηαη ε 

πίζησζε απηνχ γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Ο ζθνπφο ηεο απαγφξεπζεο απηήο 

είλαη λα ζπγθεληξσζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ην αθξηβέο χςνο ησλ εμφδσλ ηεο ρξήζεο,  

ην φπνην απνηειεί πιεξνθνξία πνιιαπιψο ρξήζηκε γηα ηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα ηε κεηαθνξά, ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, ηνπ ινγαξηαζκνχ  60 

«Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ» ζην ινγαξηαζκφ 80.00 «Λνγαξηαζκφο  γεληθήο 

Δθκεηαιιεχζεσο» πξνηείλεηαη λα κελ πηζηψλνληαη νη δεπηεξνβάζκηνη θαη 

ηξηηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ηνπ, αιιά  κφλν νη πξσηνβάζκηνη θαη έλαο απφ ηνπο 

θελνχο δεπηεξνβάζκηνπο, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί σο αληίζεηνο. (π.ρ. ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν αληίζεηνο δεπηεξνβάζκηνο 60.98 «Λνγαξηαζκφο κεηαθνξάο 

ππφινηπνπ ινγαξηαζκνχ ζηνλ 80.00», ν νπνίνο ζα πηζησζεί κε ην ζπλνιηθφ 

ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ι/κνπ 60. Έηζη, ν ι/κφο 60 ζα εμηζσζεί, ελψ νη αλαιπηηθνί 

ι/κνί ηνπ ζα παξακείλνπλ αλνηθηνί. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρεηξηζκφ πεξηνξίδεηαη ν 

φγθνο ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ κεηαθνξάο θαη ηα ππφινηπα ησλ  αλνηθηψλ 

ππνινγαξηαζκψλ ζα είλαη ε πεγή ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

2.1.5 Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο  κε απαηηεηώλ ακνηβώλ πξνζσπηθνύ  

Όζνλ αθνξά ζηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αθνξνχλ ηε θιεηφκελε 

ρξήζε, αιιά δελ πιεξψζεθαλ ή δελ πηζηψζεθαλ ζε πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο 

κέζα ζε απηήλ, νχηε είλαη δπλαηή ε πίζησζε ηνπο ζε ηέηνηνπο ινγαξηαζκνχο 

επεηδή δελ είλαη απαηηεηά θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ν λ.2190/1920, ζχκθσλνο κε 

ην ΔΓΛ, νξίδεη  φηη πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ρσξηζηά ζηνπο ινγαξηαζκνχο 
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παζεηηθνχ (άξζξν 42 ε παξ.12). Σα πνζά ησλ  ακνηβψλ πξνζσπηθνχ  πνπ 

αθνξνχλ ηελ  θιεηφκελε ρξήζε θαη ζπληζηνχλ ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο 

νξηζηηθέο θαη εθθαζαξηζκέλεο (φρη αβέβαηεο), αιιά απιψο δελ είλαη ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο απαηηεηέο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο,  θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 56.01 

«Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (πιεξσηέα)» θαη αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο 

ηνπ.  

Οη ακνηβέο θαη ηα έμνδα  πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηνπο ηξίηνπο, νη 

νπνίνη δελ ζπλδένληαη κε απηή κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δελ 

θαηαρσξνχληαη  ζηνλ ινγαξηαζκφ 60, αιιά ζηνλ ινγαξηαζκφ 61 «Ακνηβέο θαη 

έμνδα ηξίησλ». 

2.2  Πξνβιέςεηο  γηα απνδεκίσζε  πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ 

από  ηελ  ππεξεζία  

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή  λνκνζεζία, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη 

λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζηηο πεξηπηψζεηο απφιπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή 

απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ. Βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηηο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο ν εξγαδφκελνο γηα θάζε ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ πνπ ζπκπιεξψλεη ζηελ 

επηρείξεζε, απνθηάεη ην δηθαίσκα ιήςεο ηεο αληίζηνηρεο απνδεκίσζεο θαη 

ζπγρξφλσο γελληέηαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 

απνδεκίσζεο  απηήο.  

χκθσλα κε ηηο πξνεξρφκελεο απφ ηελ 4ε Οδεγία ηεο Δ.Δ. δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2190/1920  άξζξν 42 παξ.14 εδ.β΄), θαζψο θαη ηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, ε 

επηρείξεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε ζρεκαηηζκνχ πξφβιεςεο  γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Με ηε δηάηαμε απηή ε επηρείξεζε 

ππνρξεψλεηαη απφ ηε ρξήζε 1987 «ζε ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, πνπ ππνινγίδνληαη  θαη 

ζρεκαηίδνληαη αληίζηνηρα ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη θαιχπηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηηο 

απνδεκηψζεηο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο». Σν χςνο ηεο 

απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπ εμεξρνκέλνπ θαη απφ ηνλ 
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ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπ. Ζ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ επηβάιιεηαη 

απφ ηνπο δπν βαζηθνχο ιφγνπο: 

- Ο ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο πξέπεη λα 

απεηθνλίδνπλ  ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα  ρξήζεο. 

 Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο, πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηνπο απνρσξνχληεο  ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο ή ιφγσ απφιπζεο, λα κελ επηβαξχλεη ηε ρξήζε ηεο 

απνρψξεζεο, αιιά λα θαηαλέκεηαη ζηηο ρξήζεηο πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία 

θαη λα έρεη ίδηα θνζηνινγηθή αληηκεηψπηζε κε ηηο απνδνρέο, ησλ νπνίσλ 

απνηειεί  παξαθνινχζεκα.9  

Με ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη ε ππνρξέσζε λα ζρεκαηίδνληαη, ζην ηέινο 

θάζε ρξήζεο, πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, νη 

νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηηο απνδεκηψζεηο εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσο.  Γειαδή, ην θαηψηαην φξην ησλ 

ζρεκαηηζκέλσλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο πξνβιέςεσλ πξέπεη λα ηζνχηαη :  

- κε ην 50% ηεο πιήξνπο απνδεκίσζεο πνπ ζα ιάκβαλε ην πξνζσπηθφ 

ηεο επηρείξεζεο, εάλ απνιπφηαλ ηελ ήκεξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ηεο,   

- ή κε ην 40% ηεο πιήξνπο απνδεκίσζεο αλ νη εξγαδφκελνη ππάγνληαη ζε 

επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Με βάζε θείκελε λνκνζεζία, ην αλψηαην φξην ησλ πξνβιέςεσλ  απηψλ είλαη νη 

απνδεκηψζεηο πνπ ζα θαηέβαιε ε επηρείξεζε ζην πξνζσπηθφ ηεο αλ ην απέιπε 

θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ 

ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία ή κε βάζε ην κείδνλ πνζφ πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη 

απφ Δ, Καλνληζκφ ηεο εηαηξίαο. Σα ζέκαηα απνδεκίσζεο θαηά ηελ απφιπζε θαη 

ζπληαμηνδφηεζε ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη  απαζρνινχληαη κε ζχκβαζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ξπζκίδεη ν λ.4093/2012 θαη ε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο, Α.Π. 

                                            
9
 Γξεγνξάθνο, Θ. (2015), Αλάιπζε –Δξκελεία ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, 15

ε
 

έθδνζε, εθδψζεηο Αλη.Ν.άθθνπια, Αζήλα, ζει.740. 
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26352/839/28.11.2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο.  

2.2.1 Λνγηζηηθόο  ρεηξηζκόο πξνβιέςεσλ  γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 

Μέρξη εθαξκνγή ηνπ αξζξ. 22 ηνπ λ.4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ν ινγηζηηθφο  ρεηξηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ 

γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ  αθινπζνχζε  ηελ νδεγία  ηνπ Τπνπξγείν Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο, κε ην ππ’ αξηζ. ΔΛ/Λ 935/14.9.1987 έγγξαθφ ηνπ. 

Ο ινγαξηαζκφο 44 «πξνβιέςεηο»,  φπσο θαζνξίδεηαη ζην Γ.Λ.., αλαιχεηαη ζηνπο 

εμήο ππνρξεσηηθνχο ππνινγαξηαζκνχο: 

44.00 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

44.00.00 ρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο. Αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε 

επηρείξεζεο κε δηάθξηζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ζε 

πξνβιέςεηο γηα ην έκκηζζν πξνζσπηθφ θαη ζε πξνβιέςεηο γηα ην εκεξνκίζζην 

πξνζσπηθφ. 

44.00.01 Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο.  Αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε 

επηρείξεζεο, κε δηάθξηζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ, ζε 

πξνβιέςεηο γηα ην έκκηζζν πξνζσπηθφ θαη ζε πξνβιέςεηο γηα ην εκεξνκίζζην 

πξνζσπηθφ. 

2.2.1.1 ρεκαηηζκόο πξνβιέςεσλ 

Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 

ππνινγίδνληαη: 

1.Πξνβιέςεηο γηα ηελ πξνυπεξεζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ. Οη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνυπεξεζία 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ: 
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   α) Αληί λα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο ρξήζεο, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα  θαηαρψξεζεο ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 16.19 "ινηπά έμνδα 

πνιπεηνχο απνζβέζεσο" (κε πίζησζε ηνπ ινγ/ζκνχ 44 "πξνβιέςεηο" θαη  

απνζβελνληαη  ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία πεληαεηία (δει. ηζφπνζα κέρξη 

πέληε έηε). Ζ ηκεκαηηθή απφζβεζε γίλεηαη κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο κε ρξέσζε ηνπ ππνι/ζκνχ 85.05.19 "απνζβέζεηο ινηπψλ εμφδσλ 

πνιπεηνχο απνζβέζεσο" θαη πίζησζε ηνπ ππνι/ζκνχ 16.19 "απνζβεζκέλα ινηπά 

έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο".   

16   Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο. 
16.19       Λνηπά έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο 
16.19.00  Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 
                    44  Πξνβιέςεηο 
                    44.00 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγν εμφδνπ  
           απφ ηελ ππεξεζία                  
           44.00.00 ρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο 

β) Αλ ε επηρείξεζε επηζπκεί ηελ επηβάξπλζε ηεο πξψηεο ρξήζεο κε ην 

ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ, ηφηε ρξεψλνληαη  ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ρξήζεο θαη εηδηθά ν ινγαξηαζκφο 82.00 "έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ" (κε 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 44 "πξνβιέςεηο"). Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

αθνξά πξνεγνχκελεο ρξήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα επηβαξπλζεί ν ινγαξηαζκφο 68 

"πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο", ζηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαη κφλν ηα πνζά πνπ 

αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε, γηαηί δελ επηηξέπεηαη λα επηβαξπλζνχλ ηα έμνδα 

εθκεηάιιεπζεο θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο κε έμνδα πνπ 

αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.  

 2. Οη αλαινγνχζεο πξνβιέςεηο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζρεκαηίδνληαη κε ρξέσζε ησλ 

νξγαληθψλ εμφδσλ ηεο ρξήζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ινγαξηαζκνχ 68 

«πξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο» (θαη ηνπ ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 68.00 «πξνβιέςεηο 

γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία») θαη πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 44 «πξνβιέςεηο» (θαη ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ). 

2.2.1.2 Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ  ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ 

Μέρξη εθαξκνγή ηνπ αξζξ. 22 ηνπ λ.4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ  
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ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ φξηδε  ε Γλσκάηεπζε  91/1683/1992  ηνπ Δζληθνχ  

πκβνχιηνπ  Λνγηζηηθήο,  ε νπνία εθάξκνζε ηξίην, πην απιφ θαη ζσζηφ, ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ θαη ζπκβνχιεπε λα αγλνεζνχλ νη άιινη δχν πνπ πξνέβιεπε ε νδεγία 

ππ΄αξηζ. ΔΛ/Λ  935/14.9.1987. Γειαδή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξίην ρεηξηζκφ, ζηε 

ρξήζε φηαλ ε επηρείξεζε έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ηελ απνδεκίσζε ζε 

απνρσξνχλ πξνζσπηθφ: 

α) Σα θαηαβαιιφκελα πνζά, γηα ηα νπνία ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο είραλ 

ζρεκαηηζζεί πξνβιέςεηο, θαηαρσξνχληαη ζηε ρξέσζε ηνπ 82.00 «έμνδα 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ» θαη ζε αληίζηνηρν 82.00.60 «απνδεκηψζεηο 

απνιχζεσο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία», κε ην ηκήκα ηνπ θαηαβαιιφκελνπ 

πνζνχ, πνπ αθνξά ηελ θιεηφκελε ρξήζε, ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 60.05 

«απνδεκηψζεηο απνιχζεσο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία»  θαη πηζηψλνληαη  

νη ι/κνί:  38 «Υξεκαηηθά δηαζέζηκα» κε ην θαζαξφ θαηαβαιιφκελν πνζφ  θαη  

54.03.04 «Τπνρξεψζεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ»  κε ην πνζφ ηνπ 

θφξνπ, αλ πξνθχπηεη  ν θφξνο απφ ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο. 

Δλδεηθηηθή εγγξαθή: 

60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 
60.05 απνδεκηψζεηο απνιχζεσο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 
82   Έμνδα θαη έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 
82.00 έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 
82.00.60 απνδεκηψζεηο απνιχζεσο ή εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 
   38 Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 
             38.00 Σακείν 
             54 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 
   54.03 Φφξνη-ηέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ  
             54.03.04 Τπνρξεψζεηο απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ 
   

β) Οη  ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο (γηα εθείλνπο πνπ απνρψξεζαλ) κε ρξέσζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 44 «πξνβιέςεηο» θαη ηνπ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 44.00.01 

«ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο» κεηαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηνπο ζηελ 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 84 «Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ» θαη δεπηεξνβάζκην ηνπ 84.91 «έζνδα απφ ρξεζηκνπνηεκέλεο 

πξνβιέςεηο  πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πξνο θάιπςε εμφδσλ 

εθκεηάιιεπζεο» θαη αληίζηνηρν 84.91.00« Απφ πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία.» 
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Δλδεηθηηθή εγγξαθή: 

44 Πξνβιέςεηο 
44.00 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ  απφ ηελ ππεξεζία                  
44.00.01 «ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 
      84 Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ       

     84.91 έζνδα απφ ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο  πξνεγνπκέλσλ  
               ρξήζεσλ πξνο θάιπςε εμφδσλ εθκεηάιιεπζεο                 

                84.91.00 Απφ πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 
         απφ ηελ ππεξεζία 
 

ην ηέινο ηεο ρξήζεσο γίλεηαη ακνηβαία εμίζσζε ησλ ηξηηνβάζκησλ ηνπ  44: 
 
 44  Πξνβιέςεηο 
 44.00 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ  απφ ηελ  
            ππεξεζία          
 44.00.00 ρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο 

44 Πξνβιέςεηο 
44.00 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ  απφ   
 ηελ ππεξεζία                  
44.00.01 «ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 

 

2.2.1.3 Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ  αρξεζηκνπνίεησλ πξνβιέςεσλ 

 Οη πξνβιέςεηο κπνξεί λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ, φηαλ  ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη 

είλαη κηθξφηεξν ηεο ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο ή εμέιεηςε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν  

δεκηνπξγήζεθαλ .Σν επηπιένλ πνζφ ηεο πξφβιεςεο κεηαθέξεηαη ζε πίζησζε  ηνπ 

ινγαξηαζκνχ  84.00 «Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ» ζηνλ  αληίζηνηρν ηξηηνβάζκην 84.00.00 «Απφ πξνβιέςεηο γηα 

απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία». ηνλ ίδην ινγαξηαζκφ 

κεηαθέξνληαη θαη ηα πνζά ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα εξγαδφκελνπο 

πνπ δελ ηα δηθαηνχληαη, γηαηί απνρψξεζαλ νηθεηνζειψο πξηλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο . 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο, ηα πνζά  ησλ πξνβιέςεσλ 

θνξνινγνχληαη θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπο θαη επνκέλσο θαηά ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο ηα πνζά απηά πξέπεη λα εθπέζνπλ απφ ηα θνξνινγεηέα έζνδα. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο, ηα ινγηζηηθά θέξδε ηεο 

θιεηφκελεο  ρξήζεο ζα κεησζνχλ  κε πνζφ ηεο  ρξεζηκνπνηεκέλεο πξφβιεςεο.  
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2.2.3 Κξηηηθέο θαη απόςεηο πεξί πξνβιέςεσλ  

Αληηθείκελν απζηεξήο θξηηηθήο απφ επηζηεκνληθφ θφζκν ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα 

ην .Ο.Λ. απνηέιεζε ε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ 

Γηνηθήζεσο,  ε νπνία κε ηε Γλσκ. Αξηζκ.205/1988 δέρηεθε φηη ε πξφβιεςε 

«αξρίδεη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο ησλ 

κηζζσηψλ πνπ απαζρνινχληαη απφ ηελ εηαηξία. Γειαδή ε πξφβιεςε απηή δελ 

θαιχπηεη ηελ έμνδν ηνπ πξνζσπηθνχ απφ άιιε αηηία (π.ρ. θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο) θαη ε πξφβιεςε πξέπεη λα γίλεηαη κφλν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο,  νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ζπκπιήξσζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο.  Μεηαγελέζηεξα ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 31 παξ. 1 εδ.ηε΄ ηνπ λ.2238/1994 κφλν απηή ε πξφβιεςε αλαγλσξηδφηαλ 

θνξνινγηθά πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηηο 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 θαη κεηά, ε 

αλαθεξφκελε έθπησζε θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.32 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

4110/2013 (ΦΔΚ Α’ 17). Δπηθξαηεί ε άπνςε φηη ε κε αλαγλψξηζε ηεο έθπησζεο 

απφ ηα θνξνινγεηέα έζνδα ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο είλαη αδηθαηνιφγεηε . ε 

πεξίπησζε  πνπ ε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε ζα αλαγλσξηδφηαλ σο εθπηπηφκελν 

έμνδν απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ζα 

αθαηξνχληαλ ηκεκαηηθά, απφ ηα θνξνινγεηέα έζνδα θάζε ρξήζεο. Έηζη ζα  

κπνξνχζε λα γίλεη ζσζηφηεξνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, γηαηί νη 

απνδεκηψζεηο, πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε ρξήζε γηα ηηο νπνίεο ζρεκαηίδεηαη ηζφπνζε 

πξφβιεςε, ζα πεξηιακβάλνληαλ ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο, 

αθνχ νη απνδεκηψζεηο απηέο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ απνδνρψλ 

πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο είλαη ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο.      

Σέινο, ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαγθαίσλ πξνβιέςεσλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, επεηδή απνηξέπεη 

ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο αλχπαξθησλ θαη αβέβαησλ θεξδψλ, κε ηε δηαλνκή ησλ 

νπνίσλ (ζηνπο κεηφρνπο κε ηε κνξθή κεξίζκαηνο  θαη ζην Γεκφζην κε ηε κνξθή  

θφξσλ) νπζηαζηηθά δηαλέκνληαη θαη θνξνινγνχληαη ηα θεθαιαία ησλ επηρεηξήζεσλ 

(ίδηα ή μέλα).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο ΓΛΠ 19 

3.1  ηόρνο θαη πεδίν εθαξκνγήο ηνπ  Γ.Λ.Π. 19 

  Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19(ΓΛΠ 19) «Παξνρέο εξγαδνκέλσλ» (IAS 

19 «Employee Benefits») εθαξκφδεηαη απφ έλαλ εξγνδφηε γηα ηνλ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ θαη παξνπζίαζε φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο, εθηφο εθείλσλ ζηηο 

νπνίεο εθαξκφδεηαη ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 2 

«Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» θαη ΓΛΠ 26 «Λνγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο θαη παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ απνρψξεζεο». 

ηφρνο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηε ινγηζηηθή  αληηκεηψπηζε θαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ηηο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο. Απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε - 

εξγνδφηε λα αλαγλσξίδεη: 

α) Τπνρξέσζε, φηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη παξάζρεη ππεξεζία κε 

αληάιιαγκα παξνρέο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ κειινληηθά, θαη 

β) Έμνδν, φηαλ ε επηρείξεζε αλαιψλεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε απφ έλαλ 

εξγαδφκελν κε αληάιιαγκα ηελ θαηαβνιή παξνρψλ.  

ηηο παξνρέο πξνο εξγαδφκελνπο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ην Πξφηππν 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο πνπ ρνξεγνχληαη: 

α) ζχκθσλα κε επίζεκα πξνγξάκκαηα ή άιιεο επίζεκεο ζπκθσλίεο κεηαμχ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο, 

β) ζχκθσλα κε λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο ή κέζσ θιαδηθψλ ξπζκίζεσλ, φπνπ νη 

επηρεηξήζεηο ππνρξεψλνληαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζε εζληθά, θξαηηθά, θιαδηθά ή 

άιια πξνγξάκκαηα πνιιψλ εξγνδνηψλ ή  

γ) απφ άηππεο πξαθηηθέο πνπ θαηαιήγνπλ φκσο ζε ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε. 

Άηππεο πξαθηηθέο δεκηνπξγνχλ ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε, φηαλ ε επηρείξεζε 

δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε παξά λα θαηαβάιιεη ηηο παξνρέο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο.  

Ο εξγαδφκελνο κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ επηρείξεζε ζε βάζε πιήξνπο, 

κεξηθήο, κφληκεο, επθαηξηαθήο ή πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. ηνπο εξγαδφκελνπο 
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πεξηιακβάλνληαη δηεπζπληέο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ δηνίθεζεο. Οη παξνρέο ζε 

εξγαδφκελνπο πεξηιακβάλνπλ παξνρέο πνπ ρνξεγνχληαη είηε ζηνπο εξγαδφκελνπο 

είηε  ζηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο ή ηνπο δηθαηνχρνπο θαη κπνξεί λα 

ηαθηνπνηνχληαη κε πιεξσκέο (ή ηελ παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ) πνπ γίλνληαη 

είηε απεπζείαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ή ζηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ή ζε άιινπο, 

φπσο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Οη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο είλαη φιεο νη κνξθέο ηεο αληηπαξνρήο πνπ δίλεη ε  

επηρείξεζε ζε αληάιιαγκα γηα ηελ παξερφκελε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ππεξεζία 

ή γηα ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ: 

1. Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  ζε εξγαδνκέλνπο πνπ ιήγνπλ ζην ζχλνιν 

ηνπο εληφο  12 κελψλ  κεηά ην ηέινο ηεο  ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία νη 

εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο.  

2. Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία, νη νπνίεο είλαη πιεξσηέεο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απαζρφιεζεο, φπσο:  

- παξνρέο απνρψξεζεο (π.ρ. ζπληάμεηο θαη εθάπαμ πνζά πνπ 

θαηαβάιινληαη θαηά ηελ απνρψξεζε), 

- άιιεο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, φπσο αζθάιεηα 

δσήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία. 

3. Άιιεο καθξνπξόζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο.  Δίλαη φιεο νη 

παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο πιελ ησλ βξαρππξφζεζκσλ παξνρψλ, ησλ 

παξνρψλ κεηά ηελ έμνδφ απφ ηελ ππεξεζία θαη ησλ παξνρψλ ιφγσ 

ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο, φπσο: 

- καθξνρξφληεο απνπζίεο κε απνδνρέο, φπσο άδεηα καθξφρξνλεο 

ππεξεζίαο ή ζαββαηηθή άδεηα, 

- παξνρέο ησβειαίνπ ή άιιεο καθξφρξνλεο ππεξεζίαο θαη 

- παξνρέο καθξνρξφληαο αληθαλφηεηαο, 

- δηαλνκή θεξδψλ ή κπφλνπο πιεξσηέα κεηά απφ 12 κήλεο . 

4. Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο. Δίλαη παξνρέο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνλ εξγαδφκελν ζε αληάιιαγκα γηα ηελ έμνδφ ηνπ απφ 

ηελ ππεξεζία θαη  είλαη  απνηέιεζκα:  
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α) ηεο απφθαζήο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα ηεξκαηίζεη ηελ 

απαζρφιεζε ελφο εξγαδφκελνπ πξηλ απφ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία 

ζπληαμηνδφηεζεο ή 

β) ηεο απφθαζεο ηνπ εξγαδφκελνπ λα δερζεί πξνζθνξά παξνρψλ ζε 

αληάιιαγκα γηα ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ.10 

3.3 Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

3.3.1 Οξηζκνί θαη εθαξκνγή  

εκαληηθή θαηεγνξία παξνρψλ είλαη νη βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  ζε 

εξγαδνκέλνπο πνπ ιήγνπλ ζην ζχλνιν ηνπο εληφο 12 κελψλ  κεηά ην ηέινο ηεο  

ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. 

Σέηνηεο παξνρέο είλαη: 

- εκεξνκίζζηα, κηζζνί θαη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

- εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο θαη άδεηα αζζελείαο  κε απνδνρέο, 

- ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη πξφζζεηεο παξνρέο θαη 

- κε ρξεκαηηθέο παξνρέο, φπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ζηέγαζε, 

απηνθίλεηα θαη δσξεάλ ή επηδνηνχκελα αγαζά ή ππεξεζίεο γηα ηνπο 

πθηζηάκελνπο εξγαδφκελνπο. 

Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηε κειινληηθή απαζρφιεζε 

ηνπ εξγαδφκελνπ νλνκάδνληαη καηοτσρωμένες παροτές. 

Κεκηεμένο δικαίωμα είλαη ην δηθαίσκα πνπ έρνπλ νη απαζρνινχκελνη ζε 

θαηαβνιή κεηξεηψλ γηα αρξεζηκνπνίεην δηθαίσκα, κε ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ 

ηελ επηρείξεζε.   

Με κεκηεμένο δικαίωμα φηαλ νη απαζρνινχκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζε ηακηαθή 

πιεξσκή γηα αρξεζηκνπνίεην δηθαίσκα κε ηελ απνρψξεζή ηνπο. 

                                            
10

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 475/2012 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηνπλίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1126/2008 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ δηεζλψλ 
ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 1 θαη ην 
Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ).19 Γηαζέζηκν ζηελ <http://publications.europa.eu/el/publication-
detail/-/publication/eccfbe52-781d-4b5e-9c5a-13b25bdfb1bb/language-e>  [εκεξνκελία επίζθεςεο: 
3.12.2016] 
 

http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/eccfbe52-781d-4b5e-9c5a-13b25bdfb1bb/language-e
http://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/eccfbe52-781d-4b5e-9c5a-13b25bdfb1bb/language-e
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Μια παρούζα δέζμεσζε  ππάξρεη φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ε επηρείξεζε δελ έρεη 

θακία ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε παξά λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πιεξσκέο. 

3.3.2 Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο. 

Όηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε κηα επηρείξεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, ε επηρείξεζε πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ην 

απξνεμφθιεην πνζφ ησλ βξαρππξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο πνπ 

αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζε αληάιιαγκα γηα απηήλ ηελ ππεξεζία σο εμήο: 

1. σο ππνρξέσζε (δνπιεπκέλν έμνδν, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πνζνχ πνπ 

ήδε πιεξψζεθε. Δάλ ην πνζφ πνπ ήδε πιεξψζεθε ππεξβαίλεη ην 

απξνεμφθιεην πνζφ ησλ παξνρψλ (ππνρξέσζε), ε επηρείξεζε 

αλαγλσξίδεη  ην ππεξβάιινλ πνζφ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (πξνπιεξσζέλ 

έμνδν) ζην βαζκφ πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη, γηα παξάδεηγκα, ζε 

κείσζε ησλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε ηακεηαθή επηζηξνθή.  

2. σο έμνδν ή  έλα πεξηνπζηαθφ  ζηνηρείν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε δαπάλε 

ελζσκαηψλεηαη ζε απνζέκαηα θαη ηδηνθαηαζθεπαδφκελα πάγηα. (ΓΛΠ 12 

Πάγηα θαη ΓΛΠ 16 Δλζψκαηα παγία). 

 

3.3.2.1 Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο  βξαρππξφζεζκσλ  ακεηβφκελσλ απνπζηψλ:  

Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα απνδεκηψζεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ 

απνπζία ηνπο απφ ηελ εξγαζία, πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο 

(π.ρ. ην επίδνκα κεηξφηεηαο, παξνρέο γηα ζηξαηησηηθή ππεξεζία). Σν δηθαίσκα ζε 

ακεηβφκελεο απνπζίεο κπνξεί λα είλαη ζσξεπηηθφ ή κε ζσξεπηηθφ. 

Σωρεσμένες  αποσζίες κε απνδνρέο είλαη απηέο πνπ κεηαθέξνληαη εηο λέν θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο, αλ ην δηθαίσκα πνπ 

θαηνρπξψζεθε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, δελ ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο. Οη ζσξεπηηθέο 

ακεηβφκελεο απνπζίεο κπνξεί λα έρνπλ είηε θεθηεκέλν δηθαίσκα είηε κε θεθηεκέλν 

δηθαίσκα. Ζ ππνρξέσζε: 

- πξνθχπηεη  θαζψο νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ππεξεζία πνπ απμάλεη ην 

δηθαίσκα  ηνπο γηα κειινληηθέο ακεηβφκελεο απνπζίεο θαη  
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- αλαγλσξίδεηαη  αθφκε θαη αλ νη απνπζίεο κε απνδνρέο δελ είλαη θεθηεκέλν 

δηθαίσκα, 

- απνηηκάηαη  κφλν αλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα νη εξγαδφκελνη λα 

απνρσξήζνπλ πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  ην ζσξεπκέλν κε θεθηεκέλν 

δηθαίσκα.  

Απφ ην αρξεζηκνπνίεην δηθαίσκα πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί  θαηά ηελ ιήμε ηεο 

ρξήζεο εμαξηάηαη ην αλακελφκελν θφζηνο ζσξεπκέλσλ ακεηβφκελσλ απνπζηψλ 

θαη ην πξφζζεην πνζφ πνπ αλακέλεηαη  λα θαηαβάιεη ε επηρείξεζε. 

Παξάδεηγκα: Ζ  ΑΔ Εεπο έρεη 150  εξγαδφκελνπο θαη ν θαζέλαο έρεα δηθαίσκα 

πιεξσκέλεο  άδεηαο αζζελείαο 4 εκέξεο εηεζίσο. Ζ αρξεζηκνπνίεηε άδεηα αζζελείαο 

κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ζην επφκελν, ην πνιχ, έηνο. Ζ άδεηα ιακβάλεηαη πξψηα απφ ην 

δηθαίσκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη κεηά απφ ην νπνηνδήπνηε ππφινηπν πνπ κεηαθέξζεθε 

απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. Καηά ηελ 31.12.2005 ην κέζν αρξεζηκνπνίεην δηθαίσκα είλαη 

δχν εκέξεο αλά εξγαδφκελν. Ζ επηρείξεζε πηζηεχεη, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, φηη 138 εξγαδφκελνη  δελ ζα μεπεξάζνπλ θαηά ην 2006 ηηο 4 εκέξεο 

πιεξσκέλεο  άδεηαο αζζελείαο θαη νη ππφινηπνη ζα ιάβνπλ θαηά κέζν φξν 7 εκέξεο. Έηζη 

ε επηρείξεζε πηζηεχεη φηη ζα πιεξψζεη παξαπάλσ 3 εκέξεο γηα 12 εξγαδφκελνπο θαηά ην 

2006  ήηνη 3*12=36 εκέξεο έλαληη ηνπ ζσξεπκέλνπ ππνινίπνπ 31.12.200511     

 Με ζωρεσμένες αμειβόμενες απνπζίεο δελ κεηαθέξνληαη ζε επνκέλε πεξίνδν, 

παξαγξάθνληαη αλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη δελ έρνπλ 

θεθηεκέλν δηθαίσκα. Ζ επηρείξεζε δελ αλαγλσξίδεη  θακηά ππνρξέσζε ή έμνδν 

κέρξη ηελ  πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνπζίαο, επεηδή ε εξγαζηαθή ππεξεζία δελ 

απμάλεη ην πνζφ ηεο παξνρήο (π.ρ. άδεηα κεηξφηεηαο). 

3.3.2.2 Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο πξνγξακκάησλ  ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε  θαη 

πξφζζεησλ παξνρψλ 

χκθσλα κε κεξηθά πξνγξάκκαηα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε, νη εξγαδφκελνη 

ιακβάλνπλ κεξίδην απφ θέξδε κφλν εθφζνλ παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

                                            
11

 Πξσηνςάιηεο, Ν.(2009), Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο. 616 Πξαθηηθά Παξαδείγκαηα Δθαξκνγήο 
ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ, Γηεζλψλ πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη 
δηεξκελεηψλ, εθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα,ζει.805 
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νληφηεηα κηα θαζνξηζκέλε πεξίνδν. Σέηνηα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγνχλ 

ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε, θαζψο νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ 

απμάλνπλ ην πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί εθφζνλ απηνί παξακείλνπλ ζηελ ππεξεζία 

κέρξη ην ηέινο ηεο θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ. Ζ επηκέηξεζε ηέηνησλ ηεθκαηξφκελσλ 

δεζκεχζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα κεξηθνί εξγαδφκελνη λα απνρσξήζνπλ, 

ρσξίο λα εηζπξάμνπλ κεξίδην απφ ηα θέξδε. Ζ επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα 

αλαγλσξίδεη ην αλακελφκελν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε θαη πξνζζέησλ 

παξνρψλ κνλφ φηαλ: 

α) ε επηρείξεζε  έρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηέηνηεο πιεξσκέο σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ 

γεγνλφησλ θαη 

β) είλαη εθηθηή κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο δέζκεπζεο. 

Ζ αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο λνκηθήο ή ηεθκαηξφκελεο δέζκεπζεο, βάζεη ελφο 

πξνγξάκκαηνο κεξηζκνχ θεξδψλ ή πξφζζεησλ παξνρψλ, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ θαη κφλν φηαλ:  

α) νη ηππηθνί φξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηέρνπλ ηχπν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ πνζνχ ηεο παξνρήο, 

β) ε επηρείξεζε πξνζδηνξίδεη ηα πνζά πνπ ζα πιεξσζνχλ πξηλ ηελ έγθξηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα έθδνζε ή  

γ) νη πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο παξέρνπλ μεθάζαξε έλδεημε ηνπ πνζνχ ηεο 

ηεθκαηξφκελεο δέζκεπζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη  απφ έλα πξφγξακκα δηαλνκήο θεξδψλ θαη 

πξφζζεησλ παξνρψλ, πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ππεξεζία  ησλ εξγαδφκελσλ 

θαη φρη απφ θάπνηα ζπλαιιαγή κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

πλεπψο, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην θφζηνο πξνγξακκάησλ ζπκκεηνρήο ζηα 

θέξδε θαη πξνζζέησλ παξνρψλ σο έμνδν θαη φρη σο δηαλνκή θεξδψλ.  

Παξάδεηγκα: Ζ Α.Δ Βηνκεραληθή έρεη έλα πξφγξακκα δηαλνκήο θεξδψλ ζε φιν ην 

πξνζσπηθφ ηεο. Βάζεη απηνχ, δηαλέκεη 4% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε ρξήζεσο, αλ ηα 

κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ παξακείλνπλ ζηελ  εξγαζία κέρξη ην ηέινο επφκελνπ έηνπο. Σα 

θέξδε ηεο εηαηξείαο γηα ην 2006 αλήιζαλ ζε 100.000.000€ θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 
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ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ, ην 90% ησλ κειψλ ηνπ ζα παξακείλεη θαη ηνλ επφκελν ρξφλν. 

Άξα, 4%*90%*100.000.000=3.600.000€.12 

------------------------------------------------            ------------------------------------------------- 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο 2006    3.600.000 
 Τπνρξεψζεηο                3.600.000 
 Παξνρέο θεξδψλ ζην πξνζσπηθφ  

------------------------------------------------            ------------------------------------------------- 
Αλ ππνζέζνπκε φηη ην πξνζσπηθφ πνπ παξέκεηλε θαη ην έηνο 2007 έθζαζε ην πνζνζηφ 

95%, ηφηε: 

------------------------------------------------            ------------------------------------------------- 
Απνηειέζκαηα Υξήζεσο 2007                             200.000 
Τπνρξεψζεηο                  3.600.000  
 Γηαζέζηκα                 3.800.000 

------------------------------------------------            ------------------------------------------------- 
Αλ νη πιεξσκέο ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε θαη ησλ πξφζζεησλ 

παξνρψλ δελ θαζίζηαληαη θαηαβιεηέεο ζην ζχλνιν ηνπο κέζα ζε δψδεθα κήλεο 

κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηε ζρεηηθή 

ππεξεζία, ηφηε  νη πιεξσκέο απηέο  ζεσξνχληαη σο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο 

παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο. 

3.3.3 Γλσζηνπνηήζεηο  

Σν ΓΛΠ 19 δελ απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο  

παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο, αιιά θάπνηα άιια ΓΠΥΑ απαηηνχλ γλσζηνπνηήζεηο γηα 

απηέο παξνρέο. Γηα παξάδεηγκα, ην ΓΛΠ 24 απαηηεί λα γλσζηνπνηνχληαη νη 

παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο γηα ηα βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε. Σν ΓΛΠ 1 απαηηεί 

γλσζηνπνηήζεηο γηα  έμνδα παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο. 

3.4 Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία. 

3.4.1. Πιαίζην εθαξκνγήο,  νξηζκνί 

Οη  επηρεηξήζεηο  κπνξνχλ λα δεζκεχνληαη απφ ηνλ λφκν, ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο 

κε ηνπο εξγαδφκελνπο ή απφ άιιεο ηεθκαηξφκελεο δεζκεχζεηο (π.ρ. ιφγσ ηεο 

                                            
12

 Πξσηνςάιηεο, Ν.(2009), Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο. 616 Πξαθηηθά Παξαδείγκαηα Δθαξκνγήο 
ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ, Γηεζλψλ πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη 
δηεξκελεηψλ, εθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα,ζει.787 
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επηθξαηνχζαο πξαθηηθήο)  λα θαηαβάιινπλ παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο κεηά ηελ 

έμνδν απφ ηελ ππεξεζία φπσο: 

 παξνρέο απνρψξεζεο (π.ρ. ζπληάμεηο θαη εθάπαμ πνζά πνπ 

θαηαβάιινληαη θαηά ηελ απνρψξεζε) , 

 αζθάιεηα δσήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία θαη θιπ. 

Οη ξπζκίζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε παξέρεη ηα αλαθεξφκελα νθέιε, 

ζπληζηνχλ  πξνγξάκκαηα κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία.  

Σν πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν εξγαδφκελνο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε (κπνξεί  θαη απφ ηνλ εξγαδφκελν) ζε έλα πξφγξακκα παξνρψλ  κεηά 

ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, καδί κε ηηο απνδφζεηο ηεο επέλδπζεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο εηζθνξέο. Ζ απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ν ηφθνο, ηα κεξίζκαηα θαη ινηπφ εηζφδεκα πνπ παξήρζε απφ 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή ηηο δεκίεο επί ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κείνλ: 

1) θάζε θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη 

2) ηπρφλ θφξνη πιεξσηένη απφ ην ίδην ην πξφγξακκα (εθηφο απφ ηνπο θφξνπο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ). 

Αναλογιζηικός κίνδσνος παξνπζηάδεηαη, φηαλ ελδέρεηαη νη παξνρέο λα θνζηίζνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν.  

Επενδσηικός κίνδσνος  ππάξρεη, φηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη 

επελδπκέλα, ζα είλαη αλεπαξθή γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλακελφκελεο παξνρέο. 

Αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ππφζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα  πξνγξάκκαηα κεηά 

ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία δηαθξίλνληαη ζε  πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξώλ θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ. 
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3.4.2 Πξνγξάκκαηα  θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ 

ην πιαίζην πξνγξάκκαηνο  θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ε επηρείξεζε θαηαβάιιεη 

θαζνξηζκέλεο εηζθνξέο ζε κία μερσξηζηή επηρεηξεκαηηθή νηθνλνκηθή νληφηεηα 

(ηακείν) θαη δελ έρεη θακία άιιε λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε λα πιεξψλεη 

πεξαηηέξσ εηζθνξέο, αλ ην ηακείν δελ θαηέρεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα 

πιεξψζεη φιεο ηηο ζρεηηθέο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο. Σν πνζφ ησλ παξνρψλ, 

πνπ ζα ιάβεη ν εξγαδφκελνο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε-εξγνδφηξηα 

(κπνξεί ή θαη απφ ηνλ εξγαδφκελν) ζε έλα πξφγξακκα παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν 

απφ ηελ ππεξεζία, καδί κε ηηο απνδφζεηο ηεο επέλδπζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

εηζθνξέο. Καηά ζπλέπεηα, ν αλαινγηζηηθφο θίλδπλνο θαη ν επελδπηηθφο θίλδπλνο  

βαξχλνπλ, νπζηαζηηθά, ηνλ εξγαδφκελν. Όκσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηρείξεζε-

εξγνδφηξηα έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε κέζσ: 

 ελφο καζεκαηηθνχ ηχπνπ πξνγξάκκαηνο παξνρψλ πνπ απαηηεί απφ ηελ 

επηρείξεζε πεξαηηέξσ ζπλεηζθνξέο εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ 

επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο παξνρέο ή 

 κηαο εγγχεζεο, είηε έκκεζα κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο είηε άκεζα, 

θαζνξηζκέλεο απφδνζεο ησλ εηζθνξψλ ή 

 αλεπίζεκσλ πξαθηηθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε 

ε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο δελ πεξηνξίδεηαη ζε πνζφ πνπ δέρεηαη λα ζπλεηζθέξεη 

ζην ηακείν. 

3.4.2.1 Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο  

Όηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη παξάζρεη ππεξεζία ζε κηα επηρείξεζε  θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ρξήζεο, ε επηρείξεζε ζα αλαγλσξίδεη ηελ θαηαβιεηέα εηζθνξά σο 

αληάιιαγκα γηα εθείλε ηελ ππεξεζία: 

1. Ωο ππνρξέσζε (δνπιεπκέλν έμνδν), κεηά ηελ αθαίξεζε νπνηαζδήπνηε 

εηζθνξάο πνπ ήδε πιεξψζεθε. Δάλ ε εηζθνξά πνπ ήδε πιεξψζεθε 

ππεξβαίλεη ηελ νθεηιφκελε εηζθνξά γηα παξαζρφκελε  ππεξεζία πξηλ απφ 

ην ηέινο ηεο  ρξήζεο αλαθνξάο, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ηελ ππέξβαζε 
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σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ( πξνπιεξσκέλν  έμνδν) ζην βαζκφ φηη ε 

πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη, γηα παξάδεηγκα, ζε κείσζε ησλ κειινληηθψλ 

πιεξσκψλ ή ζε ηακεηαθή επηζηξνθή. 

2. Ωο έμνδν, εθηφο αλ έλα άιιν ΓΠΥΑ απαηηεί ή επηηξέπεη ηε ζπκπεξίιεςε ηεο 

εηζθνξάο ζην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. ( π.ρ. ΓΛΠ2 θαη ΓΛΠ 16) 

 

Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη αξθεηά 

απιή, γηαηί ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο γηα θάζε ρξήζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 

πνζά ησλ εηζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Γελ απαηηείηαη 

εθαξκνγή αλαινγηζηηθήο παξαδνρήο, δελ ππάξρεη θακία πηζαλφηεηα γηα 

αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκηά θαη ε ππνρξέσζε ππνινγίδεηαη ρσξίο πξνεμφθιεζε. 

Πξνεμφθιεζε γίλεηαη  κφλν αλ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηξέρνπζα 

ρξήζε, αιιά νη εηζθνξέο ζα πιεξσζνχλ  κεηά απφ δψδεθα κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο. 

χκθσλα κε παξάγξαθν 83 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 475/2012, ην επηηφθην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ δεζκεχζεσλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν 

απφ ηελ ππεξεζία (ρξεκαηνδνηνχκελεο θαη κε ρξεκαηνδνηνχκελεο) 

πξνζδηνξίδεηαη κε αλαθνξά ζε απνδφζεηο ηεο αγνξάο πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ 

νκνιφγσλ, θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Γηα λνκίζκαηα, γηα ηα νπνία δελ 

ππάξρεη ζπγθξνηεκέλε αγνξά ζε ηέηνηα εηαηξηθά νκφινγα πςειήο πνηφηεηαο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη απνδφζεηο ηεο αγνξάο (θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο) θξαηηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην λφκηζκα απηφ. Σν λφκηζκα 

θαη ε δηάξθεηα ησλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή θξαηηθψλ νκνιφγσλ πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηά κε ην λφκηζκα θαη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα ησλ θαζνξηζκέλσλ 

δεζκεχζεσλ γηα παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. 

Παξάδεηγκα: Μηα επηρείξεζε επηδερζεί λα εηζθέξεη θάζε ρξφλν 8% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κηζζψλ ζε έλα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο Πξφγξακκα παξνρψλ απνρσξήζεσο. Οη 

εξγαδφκελνη εηζθέξνπλ επίζεο 3%. Σν 2005 ην ζχλνιν κηζζψλ ήηαλ 60.000.000€. Ζ 

επηρείξεζε θαηαρψξηζε  8%* 60.000.000=4.800.000 σο δαπάλε-εηζθνξά. Κάζε 
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απιήξσηε εηζθνξά ηελ 31.12.2005 θαηαρσξίδεηαη σο ππνρξέσζε. Ζ επηρείξεζε επίζεο 

θξάηεζε απφ ηνπο κηζζνχο 1.800.000€ θαη ζπλεηζέθεξε απηά ζην θνξέα. 13 

3.4.2.2 Γλσζηνπνηήζεηο 

1. Ζ επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα γλσζηνπνηήζεη ην πνζφ πνπ 

αλαγλσξίδεη  σο έμνδν γηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. 

2. Όπνπ απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 24, ε επηρείξεζε γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ γηα ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε. 

3.4.3 Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

3.4.3.1 Πιαίζην εθαξκνγήο 

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ κεηά ηελ 

έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, εθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.   

Με βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ή επηρείξεζε δεζκεχεηαη: 

α) λα παξέρεη ηηο ζπκθσλεκέλεο παξνρέο ζηνπο ησξηλνχο θαη ζηνπο πξψελ 

εξγαδνκέλνπο  θαη  

β) λα αλαιάβεη ηνλ αλαινγηζηηθφ θαη επελδπηηθφ θίλδπλν. Αλ αλαινγηζηηθή ή 

επελδπηηθή εκπεηξία είλαη  ρεηξφηεξε απφ ηηο πξνζδνθίεο,  νη ππνρξεψζεηο 

ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα απμεζνχλ. 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ε επηρείξεζε-εξγνδφηξηα  

κπνξεί λα κελ ρξεκαηνδνηεί ή λα ρξεκαηνδνηεί εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη κε 

εηζθνξέο ηεο (θαη κε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο) έλα ηακείν απφ ην νπνίν 

θαηαβάιινληαη νη παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ πιεξσκή ησλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ παξνρψλ, φηαλ θαζίζηαληαη θαηαβιεηέεο, εμαξηάηαη φρη κφλν 

απφ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ επελδπηηθή απφδνζε ηνπ ηακείνπ, αιιά επίζεο 

θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα θαη πξνζπκία ηεο επηρείξεζεο λα θαιχςεη ηπρφλ έιιεηκκα 

ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηακείνπ. Δπνκέλσο, ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη 

                                            
13

 Πξσηνςάιηεο, Ν.(2009), Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο. 616 Πξαθηηθά Παξαδείγκαηα Δθαξκνγήο 
ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ, Γηεζλψλ πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη 
δηεξκελεηψλ, εθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα,ζει.797. 
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νπζηαζηηθά ηνπο αλαινγηζηηθνχο θαη επελδπηηθνχο θηλδχλνπο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πξφγξακκα θαη  ην αλαγλσξηζκέλν έμνδν γηα έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ κπνξεί λα κελ  είλαη κφλν ην πνζφ ηεο εηζθνξάο πνπ νθείιεηαη γηα ηελ 

ρξήζε.   

 Ζ ινγηζηηθή ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη πεξίπινθε, γηαηί 

απαηηνχληαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο γηα λα απνηηκψληαη νη ππνρξεψζεηο  θαη ηα 

έμνδα θαη ζπλήζσο ππάξρεη πηζαλφηεηα αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ.  

3.4.3.2 Οξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ θαζαξή ππνρξέσζε (θαζαξφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν) 

θαζνξηζκέλεο παξνρήο 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ: 

1) Τα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη από  ηακείν  καθξνρξόλησλ παξνρώλ 

ζε  εξγαδφκελνπο θαη είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εθηφο απφ κε κεηαβηβάζηκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε-εξγνδφηξηα) πνπ:  

α) Καηέρνληαη απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα (ηακείν), ε νπνία είλαη λνκηθά 

αλεμάξηεηε απφ ηελ επηρείξεζε-εξγνδφηξηα θαη πθίζηαηαη απνθιεηζηηθά  

γηα λα πιεξψλεη ή λα ρξεκαηνδνηεί παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο θαη  

β) Δίλαη δηαζέζηκα γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα πιεξσκή ή 

ρξεκαηνδφηεζε παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο, δελ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο 

πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο (έζησ θαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ) θαη δελ 

κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ ζηελ επηρείξεζε εθηφο αλ: 

 ηα ελαπνκέλνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηακείνπ είλαη αξθεηά γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηηο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαζνξηζκέλεο δεζκεχζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο 

  ή ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηζηξέθνληαη ζηελ επηρείξεζε σο απνδεκίσζε 

γηα ηηο παξνρέο πνπ ήδε πιεξψζεθαλ. 

 

2) Τα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο. Αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην πνπ πιεξνί  ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη έλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην 

πνπ εθδίδεηαη απφ έλαλ αζθαιηζηή πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο 

επηρείξεζεο-εξγνδφηξηαο, εθφζνλ νη πξφζνδνη απφ ην αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα λα πιεξσζνχλ ή λα 
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ρξεκαηνδνηεζνχλ παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε έλα πξφγξακκα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηνπο πηζησηέο ηεο 

επηρείξεζεο (έζησ θαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο) θαη δελ κπνξνχλ λα 

πιεξσζνχλ ζηελ επηρείξεζε, εθηφο αλ νη πξφζνδνη αληηπξνζσπεχνπλ 

πιενλάδνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ  

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δεζκεχζεσλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο ζε 

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην αζθαιηζηήξην ή νη πξφζνδνη επηζηξέθνληαη 

ζηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα απνδεκησζεί γηα ηηο παξνρέο  ζε 

εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ήδε πιεξσζεί. 

Η παξνύζα αμία δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ είλαη ε παξνχζα αμία 

ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 

ηεο δέζκεπζεο  πνπ πξνέξρεηαη απφ ππεξεζία εξγαδφκελνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα 

θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δύινγε αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (έλα ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ)  ζα κπνξνχζε λα αληαιιαρηεί ή κία ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζηεί 

κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο πνπ δηεμάγεηαη ζε θαζαξά 

εκπνξηθή βάζε. 

Όηαλ απφ ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αθαηξεζεί 

ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (εθφζνλ 

ππάξρνπλ), πξνθχπηεη  ην έιιεηκκα ή ην πιεόλαζκα. 

Η θαζαξή ππνρξέσζε (θαζαξό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν) θαζνξηζκέλεο  

παξνρήο είλαη ην έιιεηκκα ή ην πιεφλαζκα, πξνζαξκνζκέλν ψζηε λα ιεθζεί  

ππφςε νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα πεξηνξηζκνχ ηνπ θαζαξνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζην αλψηαην φξην ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Σν αλώηαην όξην ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ είλαη ε παξνχζα αμία 

νπνησλδήπνηε νηθνλνκηθψλ παξνρψλ, δηαζέζηκσλ κε ηε κνξθή επηζηξνθψλ απφ 

ην πξφγξακκα ή κεηψζεσλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ ζην πξφγξακκα.   
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 Ζ επηρείξεζε δηαρσξίδεη ηελ παξνχζα αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηνπο θηλδχλνπο ησλ ελ ιφγσ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνδηαηξψληαο θάζε θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ζε εθείλα πνπ έρνπλ επίζεκε αγνξαία ηηκή ζε ελεξγφ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

(ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε ζηελ παξνχζα αμία) θαη ζε εθείλα πνπ δελ 

έρνπλ. Γηα παξάδεηγκα ε επηρείξεζε κπνξεί λα δηαθξίλεη αλάκεζα ζε: 

α) ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα· 

β)  κεηνρηθνχο ηίηινπο (ρσξηζκέλνπο αλά θιάδν, κέγεζνο επηρείξεζεο, 

γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θ.ιπ.)· 

γ)  ρξεσζηηθνχο ηίηινπο (ρσξηζκέλνπο αλά είδνο εθδφηε, πηζηνιεπηηθή 

δηαβάζκηζε, γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θ.ιπ.)· 

δ)  αθίλεηα (ρσξηζκέλα αλά γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θ.ιπ.)· 

ε)  παξάγσγα κέζα (ρσξηζκέλα αλά είδνο ππνθείκελνπ θηλδχλνπ ζηε 

ζχκβαζε, γηα παξάδεηγκα, ζπκβάζεηο επηηνθίνπ, ζπκβάζεηο 

ζπλαιιάγκαηνο, ζπκβφιαηα επί κεηνρψλ, πηζησηηθέο ζπκβάζεηο, longevity 

swaps θ.ιπ.)· 

ζη)  επελδπηηθά ηακεία (ρσξηζκέλα αλά είδνο ηακείνπ)· 

δ) ρξεφγξαθα εμαζθαιηζκέλα κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (asset-backed 

securities)· θαη 

ε)  δνκεκέλα ρξεφγξαθα.EL 6.6.2012 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο L 146/33 

3.4.3.3 Οξηζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ην θφζηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

Σν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη: 

α) Σν θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο, πνπ είλαη ε αχμεζε ζηελ παξνχζα 

αμία ηεο  δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

απαζρφιεζε εξγαδφκελνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, 

β) Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε κεηαβνιή ηεο παξνχζαο 

αμίαο ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ  γηα ππεξεζία πνπ 

παξαζρέζεθε απφ ηνλ εξγαδφκελν ζε πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ε 

νπνία απνξξέεη απφ κεηαβνιή ζε θάπνην πξφγξακκα (εηζαγσγή ή 



43 

 

απφζπξζε πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ή κεηαβνιή ελφο 

ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο) ή  πεξηθνπή (ζεκαληηθή κείσζε απφ ηελ επηρείξεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ έλα πξφγξακκα θαη 

γ) ηπρφλ θέξδνο ή δεκία θαηά ηνλ δηαθαλνληζκφ.  

Ζ επαλεπηκέηξεζε ηεο θαζαξήο  ππνρξέσζεο (ηνπ θαζαξνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ) πεξηιακβάλεη:  

α) Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη ηηο δεκίεο. Αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο είλαη 

νη κεηαβνιέο ζηελ παξνχζα  αμία ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο (νη επηπηψζεηο ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ θαη ησλ 

φζσλ πξαγκαηηθά ζπλέβεζαλ)  θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο 

αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο. 

β) Σελ απόδνζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη  ζηελ θαζαξή ππνρξέσζε (ζην θαζαξφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν). Ζ απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

ν ηφθνο, ηα κεξίζκαηα θαη ινηπφ εηζφδεκα πνπ παξήρζε απφ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή ηηο δεκίεο επί ησλ 

πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κείνλ νπνηνδήπνηε θφζηνο 

δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κείνλ 

ηπρφλ θφξνη πιεξσηένη απφ ην ίδην ην πξφγξακκα, εθηφο απφ ηνπο θφξνπο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ  

παξνρψλ.   

γ) Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ ηνπ πεξηνπζηαθνύ 

ζηνηρείνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαζαξφ 

ηφθν επί ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (ηνπ θαζαξνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) 

3.4.3.4 Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

 απφ ηελ επηρείξεζε-εξγνδφηξηα  πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. Πξνζδηνξηζκό ηνπ ειιείκκαηνο ή ηνπ πιενλάζκαηνο  πνπ  γίλεηαη κε:  
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α) ηε ρξεζηκνπνίεζε αλαινγηζηηθήο ηερληθήο , εθηίκεζε ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή  νληφηεηα αλαθνξηθά κε ηηο παξνρέο πνπ έρνπλ θεξδίζεη  

νη εξγαδφκελνη έλαληη ησλ πξνζθεξζείζησλ  ππεξεζηψλ θαηά ηελ ηξέρνπζα 

ή ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Απηφ απαηηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα 

λα πξνζδηνξίζεη ην πνζνζηφ ηεο παξνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηξέρνπζα 

θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη λα θάλεη εθηηκήζεηο (αλαινγηζηηθέο 

παξαδνρέο) γηα ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (φπσο θηλεηηθφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ε ζλεζηκφηεηα) θαη νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο (φπσο 

κειινληηθέο απμήζεηο ζε κηζζνχο θαη ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθέο δαπάλεο) πνπ 

ζα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηεο παξνρήο.  

β) πξνεμφθιεζε ηεο παξνρήο απηήο ρξεζηκνπνηψληαο ηε Μέζνδν 

πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ παξνχζα 

αμία ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ην θφζηνο ηεο ηξέρνπζαο 

απαζρφιεζεο. 

γ) αθαίξεζε ηεο εχινγεο αμίαο νηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηελ παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ.  

2. Πξνζδηνξηζκό ηνπ πνζνύ ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (θαζαξνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ σο ηνπ πνζνχ ηνπ 

ειιείκκαηνο ή ηνπ πιενλάζκαηνο, πξνζαξκνζκέλνπ ψζηε λα ιεθζεί ππφςε 

θάζε επίπησζε πεξηνξηζκνχ θαζαξνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην αλψηαην φξην ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

3. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ πνζώλ πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηνύλ ζηα 

απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκηέο): 

α) θφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο 

β) θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη θέξδνο ή δεκία θαηά ην δηαθαλνληζκφ 

γ) ν θαζαξφο ηφθνο απφ ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

4. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ αλακεηξήζεσλ ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, πνπ πξφθεηηαη λα αλαγλσξηζηεί ζηα ινηπά 

ζπλνιηθά έζνδα, πεξηιακβάλεη 

α) ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη ηηο δεκίεο 
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β) ηελ απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαζαξφ ηφθν επί ηεο 

θαζαξήο ππνρξέσζεο( θαζαξνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ)  θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ θαη 

γ) νηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ επίπησζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ εμαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαζαξφ 

ηφθν επί ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Όηαλ ε επηρείξεζε έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ, εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ρσξηζηά γηα θάζε ζεκαληηθφ 

πξφγξακκα. 

Παξάδεηγκα πνπ απεηθνλίδεη ηα θαηαρσξνχκελα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Σελ 01/01/2001 ε πξαγκαηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελφο πξνγξάκκαηνο 

θαζνξηζκέλσλ  παξνρψλ ήηαλ 150.000 θαη ηα θαζαξά ζσξεπκέλε αθαηαρψξεηα 

αλαινγηζηηθά θέξδε ήηαλ 11.700. Σελ 30/06/2001 πιεξψζεθαλ παξνρέο 30.000 θαη 

εηζπξάρηεθαλ εηζθνξέο 62.800.  Σελ 31/12/2001 ε πξαγκαηηθή άμηα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ήηαλ 220.000 θαη ε παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ήηαλ 210.000. Οη 

αλαινγηζηηθέο δεκίεο ζηελ ππνρξέσζε γηα ην 2001 αλήιζαλ ζε 900. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ 01/01/2001 έγηλαλ νη εμήο εθηηκήζεηο:  

Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα ζα αλέιζνπλ ζε      10,00% 

Κέξδε απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο       2,00% 

Γηάθνξεο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο   -1,50% 

Αλακελφκελν πνζνζηφ απφδνζεο  10,50% 

 

Γηα ηε ρξήζε 2001 ε αλακελφκελε θαη ε πξαγκαηηθή απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη σο εμήο:  

Απφδνζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ    

πνπ ππήξραλ ηελ 01/01/2001(αλακελφκελε) 150.000×10,5%  15.750 

Απφδνζε ζηηο θξαηήζεηο ηεο ρξήζεσο 2001 (62.800-30.000)×10,5%/2 1.722 

Αναμενόμενη απόδοςη περιουςιακών ςτοιχείων προγράμματοσ 17.472 

 

Πξαγκαηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ 31/12/2001  220.000 

Μείνλ πξαγκαηηθή αμία απηψλ ηελ 01/01/2001 -150.000 

Μείνλ εηζπξαρζείζεο εηζθνξέο -62.800 

Πιένλ πιεξσζείζεο παξνρέο 30.000 

Πξαγκαηηθή απφδνζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  37.200 
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Ζ δηαθνξά κεηαμχ αλακελφκελεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 17.472 θαη πξαγκαηηθήο απφδνζεο απηψλ 37.200 είλαη ην αλαινγηζηηθφ 

θέξδνο 19.728 . πλεπψο, ηα ζσξεπκέλα αθαηαρψξεηα αλαινγηζηηθά θέξδε είλαη 19.728 

+11.770-900=30.528. Σα φξηα ηνπ πεξηζσξίνπ πνπ πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ (σο 

ειάρηζην) είλαη 22.00(ην κεγαιχηεξν κεηαμχ  220.000×10%=22.000  θαη 

210.000×10%=21.000). πλεπψο ζηελ επφκελε ρξήζε 2002 ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

θαηαρσξήζεη  έλα αλαινγηζηηθφ θέξδνο ησλ 30.528-22.000=8.528 δηαηξνχκελν κε ηνλ 

αλακελφκελν κέζν φξν ηεο ππνιεηπφκελεο εξγαζηαθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

αλήθνπλ ζην πξφγξακκα.14  

3.4.4 Πξνγξάκκαηα πνιιώλ εξγνδνηώλ 

ηελ πεξίπησζε φηαλ  νη δηάθνξνη εξγνδφηεο (επηρεηξήζεηο) ζπληζηνχλ έλα ηακείν 

ή έλα ινγαξηαζκφ πνπ ζπγθεληξψλεη εηζθνξέο απφ απηνχο κε ζθνπφ λα θαιχςεη 

ηηο κεηά ηελ απαζρφιεζε παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εξγνδνηψλ, ηφηε  πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα πνιιψλ εξγνδνηψλ. 

Σα πξνγξάκκαηα πνιιψλ εξγνδνηψλ κπνξεί λα είλαη  είηε θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ, είηε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αθνινπζεί θαη αληίζηνηρνο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο. Όκσο αλ ε 

επηρείξεζε ζπκκεηέρεη ζε έλα πξφγξακκα πνιιψλ εξγνδνηψλ θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ θαη  δελ δηαζέηεη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ινγηζηηθή 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ηφηε ινγζηηθνπνηεί ην πξφγξακκα σο εάλ επξφθεηην γηα 

πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη γλσζηνπνηεί ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο. Γελ είλαη πξφγξακκα πνιιψλ εξγνδνηψλ: 

- φηαλ νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο  αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν., 

- φηαλ νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο  ζπγθεληξψλνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξνγξάκκαηνο θαη ηα δηαρεηξίδνληαη γηα κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, αιιά νη δηεθδηθήζεηο ησλ δηαθφξσλ εξγνδνηψλ δηαρσξίδνληαη γηα 

απνθιεηζηηθφ φθεινο ησλ δηθψλ ηνπο εξγαδνκέλσλ.  

 

                                            
14

 Πξσηνςάιηεο, Ν. θαη Βξνπζηνχξεο, Π.(2012), Γηεζλή  Λνγηζηηθά Πξνηχπα θαη δηεξκελείεο, 
εθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα,ζει 280. 
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3.4.5 Κξαηηθά πξνγξάκκαηα 

Σα θξαηηθά πξνγξάκκαηα θαζηεξψλνληαη κε λφκν γηα λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο (ή φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν) θαη ιεηηνπξγνχλ 

απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ή ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο ή απφ νπνηνλδήπνηε 

άιιν θνξέα, ν νπνίνο δελ ειέγρεηαη ή δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ αλαθέξνπζα 

επηρείξεζε. Σα  θξαηηθά πξνγξάκκαηα παξνρψλ νξηζηηθνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο ηα πξνγξάκκαηα  πνιιψλ εξγνδνηψλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ή θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αλαιφγσο ηεο 

δέζκεπζεο ηεο  επηρείξεζεο.   

3.4.6 Αζθαιηζκέλεο παξνρέο 

Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαβάιιεη αζθάιηζηξα γηα λα ρξεκαηνδνηεί έλα 

πξφγξακκα παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία θαη ζα  αληηκεησπίδεη έλα 

ηέηνην πξφγξακκα σο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, εθηφο αλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα έρεη (είηε άκεζα είηε έκκεζα) λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε 

- είηε   λα θαηαβάιεη ηηο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο άκεζα, φηαλ απηέο θαζίζηαληαη 

πιεξσηέεο,  

- είηε λα πιεξψλεη πξφζζεηα πνζά, αλ ν αζθαιηζηήο δελ θαηαβάιιεη φιεο ηηο 

κειινληηθέο παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζία πνπ 

πξνζέθεξε ν εξγαδφκελνο ζηελ ηξέρνπζα θαη ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.  

Αλ  ε επηρείξεζε δηαηεξεί ηέηνηα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε, ζα 

αληηκεησπίδεη ην πξφγξακκα σο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.  

3.5  Άιιεο καθξνπξόζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο.  

Δίλαη φιεο νη παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο πιελ ησλ βξαρππξφζεζκσλ παξνρψλ, 

ησλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδφ απφ ηελ ππεξεζία θαη ησλ παξνρψλ ιφγσ 

ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο, φπσο: 

- καθξνρξφληεο απνπζίεο κε απνδνρέο, φπσο άδεηα καθξφρξνλεο ππεξεζίαο 

ή  ζαββαηηθή άδεηα, 
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- παξνρέο ησβειαίνπ ή άιιεο καθξφρξνλεο ππεξεζίαο θαη 

- παξνρέο καθξνρξφληαο αληθαλφηεηαο, 

- δηαλνκή θεξδψλ ή κπφλνπο πιεξσηέα κεηά απφ 12 κήλεο. 

Ζ επηκέηξεζε ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο δελ ππφθεηηαη 

ζπλήζσο ζηνλ ίδην βαζκφ αβεβαηφηεηαο φπσο ε επηκέηξεζε ησλ παξνρψλ κεηά 

ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ΓΛΠ 19 απαηηεί κηα 

απινπνηεκέλε κέζνδν ινγηζηηθήο γηα ηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε 

εξγαδφκελνπο. Αληίζεηα κε ηε ινγηζηηθή πνπ απαηηείηαη γηα ηηο παξνρέο κεηά ηελ 

έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ε κέζνδνο απηή δελ αλαγλσξίδεη επαλεπηκεηξήζεηο ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. 

3.6 Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο.  

Σν παξφλ πξφηππν αζρνιείηαη κε ηηο παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ππεξεζίαο ρσξηζηά 

απφ ηηο άιιεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο, γηαηί ην γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

δέζκεπζε είλαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο απαζρφιεζεο θαη φρη  ε ππεξεζία ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη  είλαη  απνηέιεζκα:  

- ηεο απφθαζήο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε 

ελφο εξγαδφκελνπ πξηλ απφ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο ή 

- ηεο απφθαζεο ηνπ εξγαδφκελνπ λα δερζεί πξνζθνξά παξνρψλ ζε 

αληάιιαγκα γηα ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ. 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ δελ πεξηιακβάλνπλ παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο κεηά απφ αίηεκα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ρσξίο ηελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο , ή σο απνηέιεζκα 

απαηηήζεσλ ππνρξεσηηθήο ζπληαμηνδφηεζεο επεηδή νη παξνρέο απηέο απνηεινχλ 

παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. πλήζσο  παξέρεηαη ρακειφηεξν 

επίπεδν παξνρψλ γηα ηεξκαηηζκφ ηεο ππεξεζίαο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ππεξεζίαο κε πξσηνβνπιία ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ παξνρψλ γηα ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ησλ πςειφηεξσλ παξνρψλ γηα ηεξκαηηζκφ 

ηεο απαζρφιεζεο κε πξσηνβνπιία ηεο επηρείξεζεο απνηειεί παξνρή ιφγσ 

ηεξκαηηζκνχ ηεο ππεξεζίαο. 
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Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, ηππηθά, είλαη πιεξσκέο εθάπαμ πνζψλ, 

αιιά κεξηθέο θνξέο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ελίζρπζε ησλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν 

απφ ηελ ππεξεζία, είηε έκκεζα κέζσ πξνγξάκκαηνο παξνρψλ πξνο 

εξγαδνκέλνπο, είηε άκεζα κε κηζζνχο κέρξη ην ηέινο κηαο θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ 

πξνεηδνπνίεζεο, αλ ν εξγαδφκελνο δελ παξέρεη πεξαηηέξσ ππεξεζία πνπ 

απνδίδεη νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ επηρείξεζε. Οξηζκέλεο παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο 

απαζρφιεζεο ρνξεγνχληαη  κε ηνπο φξνπο ελφο πξνγξάκκαηνο παξνρψλ ζε 

εξγαδφκελνπο, κπνξνχλ λα  δηεπθξηλίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, απφ ηελ ζχκβαζε 

απαζρφιεζεο ή απφ ζπκθσλία κε ζσκαηείν ή κπνξεί λα ηεθκαίξνληαη σο 

απνηέιεζκα ηεο παξειζνχζαο ηαθηηθήο ηνπ εξγνδφηε φζνλ αθνξά ζηε ρνξήγεζε 

παξφκνησλ παξνρψλ.  

Ζ επηκέηξεζε ησλ παξνρψλ ηεξκαηηζκνχ γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη 

αλαγλσξίδεη κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο ζχκθσλα κε ηε θχζε ησλ παξνρψλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, ππφ ηνλ φξν φηη εάλ νη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο 

απνηεινχλ επαχμεζε ησλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ε  

επηρείξεζε εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία. Άιισο , εάλ νη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο αλακέλεηαη λα 

δηαθαλνληζηνχλ εμ νινθιήξνπ εληφο δψδεθα κελψλ κεηά ην ηέινο ηεο εηήζηαο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο ζηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ε παξνρή ηεξκαηηζκνχ, ε 

επηρείξεζε εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ  νη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο δελ αλακέλεηαη λα 

δηαθαλνληζηνχλ εμ νινθιήξνπ εληφο δψδεθα κελψλ κεηά ην ηέινο ηεο εηήζηαο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο, ε επηρείξεζε εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο ινηπέο 

καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο θαη εθαξκνγή  

ησλ ΔΛΠ 

Γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 31/12/ 2014, κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λ.4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», έπαςαλ λα ηζρχνπλ ην Π.Γ.1123/1980 (Α΄ 283) πεξί εθαξκνγήο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.9 ηνπ άξζξ.3 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη ινγηζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/1920 θαη ζεηξά άιισλ 

δηαηάμεσλ λφκσλ πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 38. Ο αλαθεξφκελνο 

λφκνο  απνηειείηαη απφ 8 θεθάιαηα θαη 44 άξζξα, πεξηιακβάλεη επίζεο ηέζζεξα 

παξαξηήκαηα φπσο Α: Οξηζκνί, Β: Τπνδείγκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, Γ: ρέδην ινγαξηαζκψλ θαη Γ: χλδεζε ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ κε ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Με ηελ εθαξκνγή ησλ ΔΛΠ νπζηαζηηθά γίλεηαη ε 

κεηαθνξά πξαθηηθψλ  απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πξνο ηελ θαζεκεξηλή 

ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ γεγνλφησλ θαη πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο. 

 Με ηελ εθαξκνγή  ησλ ΔΛΠ νη βαζηθέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο δελ αιιάδνπλ. 

Οη ινγαξηαζκνί εμφδσλ – δεκηψλ (νκάδα 6) θαη εζφδσλ – θεξδψλ (νκάδα 7) 

ζπγθεληξψλνληαη (κεηά ηηο ηπρφλ ηαθηνπνηήζεηο, ιφγσ ηεο αξρήο ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ) ζηνλ ινγαξηαζκφ 82.01, ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ νπνίνπ ζα 

απεηθνλίδεη ην θέξδνο ηεο πεξηφδνπ, ελψ ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ζα απεηθνλίδεη 

ηελ δεκηά. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο δηαδηθαζίαο είλαη φηη ην απνηέιεζκα 

απηφ έρεη πξνθχςεη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

ινγηζηηθνπνηείηαη σο έμνδν (69.01), εθφζνλ θπζηθά εμάγεηαη θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα. Απηφ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην γεγνλφο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαθνξάο 

ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα πξνθχπηεη 

ην θνξνινγεηέν απηφ απνηέιεζκα θαη ν ζπληειεζηήο θφξνπ λα ππνινγίδεηαη επί 

απηνχ. Παξάιιεια, ε ινγηζηηθή βάζε πξνεηνηκάδεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο 

πεξηνπζίαο, κέζσ ηεο δηαξθνχο παξαθνινχζεζήο ηεο. Σα ΔΛΠ δελ πξνβιέπνπλ 

ηελ ζχληαμε Πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ην θιείζηκν ηεο 

ρξήζεο δελ δηελεξγνχληαη ινγηζηηθέο εγγξαθέο δηάζεζεο. Σν θαζαξφ απνηέιεζκα, 

φπσο έρεη πξνθχςεη απφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ απνζεκάησλ, 

εζφδσλ, θεξδψλ, εμφδσλ θαη δεκηψλ ζηνλ 82.01 «πγθέληξσζε απνηειεζκαηηθψλ 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
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ινγαξηαζκψλ», κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ 82.02 «Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ», ή ηνπ 

82.03 «Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ», κεηά ηελ αθαίξεζε θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

ζηνλ ινγαξηαζκφ 49 «Απνηειέζκαηα ζε λέν». Ζ δηάζεζε ησλ θεξδψλ γίλεηαη φηαλ 

εγθξηζεί θαη νξηζηηθνπνηεζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο ΑΔ ή ηεο ΔΠΔ (Γ), άξα 

ζε εκεξνκελία ηεο επφκελεο ρξήζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε ζρεηηθή ινγηζηηθή 

εγγξαθή. πλεπψο, θαηά ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ηεο Γ (πρ 30/6, ηεο επφκελεο 

ρξήζεο), ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζηελ δηάζεζε ησλ θεξδψλ, ζα κεηαθεξζνχλ ζηνπο 

νηθείνπο ινγαξηαζκνχο δηαλνκήο ή απνζεκαηηθψλ.15  

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.8 ηνπ άξζξ.3 ηνπ λ.4308/2014 νη νληφηεηεο 

πνπ ππφθεηληαη ζην λφκν  ρξεζηκνπνηνχλ ην ζρέδην ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ΄ σο κέξνο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο νληφηεηαο, ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ νλνκαηνινγία, ην βαζκφ αλάιπζεο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη ζην πεξηερφκελφ ηνπο. χκθσλα κε ηε παξ.9 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ  ελαιιαθηηθά ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ θάζε 

νληφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε λφκν 4308/2014 έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεη ην 

ζρέδην ινγαξηαζκψλ, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, δειαδή ην 

ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ Π.Γ. 1123/80 ή ηνπ Π.Γ. 148/1984 πεξί εθαξκνγήο ηνπ 

Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή ηνπ Π.Γ. 384/1992 

πεξί εθαξκνγήο Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Σξαπεδψλ, θαηά πεξίπησζε. 

Οίθνζελ λνείηαη φηη νη νληφηεηεο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο θαη πξνζζήθεο ζην ζρέδην ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο 

αλαγθψλ.16 Ζ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) κε ηελ 

ΛΟΣ 1721/2016, βαζηδφκελε ζε αλαθεξφκελνπο πξηλ δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ,  

δηεπθξίληζε: «…Ο λφκνο 4308/2014 παξαζέηεη ζρεδία ινγαξηαζκψλ, πξναηξεηηθήο 

εθαξκνγήο θαη, ελαιιαθηηθά, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλερίδνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΓΛ, κε θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο 

                                            
15

 γνπξηλάθεο, Ν.(2016) Ζ εθαξκνγή ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, Δπηρείξεζε , 
δηαζέζηκν ζηελ <http://epixeirisi.gr>. [εκεξνκελία επίζθεςεο: 05.01.2017] 
 
16

 Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (2015). Λνγηζηηθή Οδεγία εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 
4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
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γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ.» θαη «…δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαξηηζηεί «Πίλαθαο 

ζπζρέηηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ΔΛΠ κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ΔΓΛ». 

Ωζηφζν, ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ νη θσδηθνί θαη νη ηίηινη ινγαξηαζκψλ ηνπ 

λφκνπ 4308/2014  αληηζηνηρίδνληαη κε ηνπο θσδηθνχο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θαη ε ζπζρέηηζε πξνβιεπφκελσλ  απφ ην 

ΔΛΠ  ινγαξηαζκψλ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

παξνρψλ ζε πξνζσπηθφ  παξνπζηάδεηαη φπσο:  

 

Πίλαθαο 1: πζρέηηζε νξηζκέλσλ ινγ/κψλ ησλ ΔΛΠ κε ινγαξηαζκνχο ηνπ ΔΓΛ. 

53 Λνηπέο ππνρξεψζεηο 

53.02 Λνηπά δάλεηα: Γελ ππάξρεη 

53.03 Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο: 53.00, 53.03 

53.04 Τπνρξεψζεηο πξνο ηδηνθηήηεο θαη Γηεπζπληηθφ Πξνζσπηθφ : 53.14 

53.05 Μεξίζκαηα, πξνκεξίζκαηα θαη άιια πνζά ζπλαθνχο θχζεο πιεξσηέα: 53.01, 53.02 

53.06 Άιιεο ππνρξεψζεηο: 53.04, 53.05, 53.06, 53.07 

53.07 Άιιεο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο : 53.10, 53.11, 53.12, 53.13 

54 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο θαη ηέιε 

54.01 Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 

54.01.01 Φφξνο εηζνδήκαηνο εηήζηαο δήισζεο: 54.07, 54.08 

54.01.02 Παξαθξαηνχκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο νληφηεηαο (αληίζεηνο): 33.13 

54.01.03 Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο (αληίζεηνο): 33.13 

54.03 Παξαθξαηνχκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ηξίησλ 

54.03.01 Παξαθξαηνχκελνο θφξνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο: 54.03 

54.03.02 Παξαθξαηνχκελνο θφξνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα: 54.04 

54.03.03 Παξαθξαηνχκελνο θφξνο δηαλεκνκέλσλ κεξηζκάησλ: 54.09 

54.03.04 Λνηπνί παξαθξαηνχκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο: 54.09 

54.04 Σέιε ραξηνζήκνπ: 54.09 

54.05 Λνηπνί θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο: 54.05 

55 Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

55.01 Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο: 55.00, 55.01 

55.02 Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο: 55.02 

56 Γνπιεπκέλα έμνδα θαη έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 
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56.01 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα: 56.01 

56.01.01 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα - κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο: Γελ ππάξρεη 

56.01.02 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα - ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο: Γελ ππάξρεη 

56.02 Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ: 56.00,, 

56.02.01 Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ - κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο: Γελ ππάξρεη 

56.02.02 Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ - ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο: Γελ ππάξρεη 

57 Πξνβιέςεηο 

57.01 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο: 44.00 

57.02.04 Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ: Γελ ππάξρεη 

57.02.05 Άιιεο πξνβιέςεηο: 44.09, 44.12, 44.13, , , 83.13 

57.03 Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο: Γελ ππάξρεη 

59 Αλαβαιιφκελνη θφξνη παζεηηθνχ: Γελ ππάξρεη 

60 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 

60.01 Μηθηέο απνδνρέο: 60.00, 60.01 

60.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο: 60.03, 60.04 

60.03 Λνηπέο παξνρέο: 60.02 

60.04 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία (θαζαξφ): 68.00 

60.05 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ : Γελ ππάξρεη 

68.04 Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο: 68.09, 83.12, 83.13 

68.06 Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο: Γελ ππάξρεη 

69 Φφξνο εηζνδήκαηνο 

69.01 Σξέρσλ θφξνο (έμνδν) πεξηφδνπ: 63.00, 88.06, 88.08 

69.02 Αλαβαιιφκελνο θφξνο (έμνδν) πεξηφδνπ: Γελ ππάξρεη 

69.03 Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο: Γελ ππάξρεη 

74.04 Μεξίζκαηα απφ ινηπνχο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο: 76.01 

76 Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ θαη απνκεηψζεσλ 

76.01 Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα εθθξεκνδηθίεο: 84.00 

76.02 Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα δνζκέλεο εγγπήζεηο: 84.00 

76.03 Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο: 84.00 

76.04 
Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πιελ θφξνπ 
εηζνδήκαηνο: Γελ ππάξρεη 

76.05 Κέξδε απφ αλαζηξνθή άιισλ πξνβιέςεσλ: 84.00 

79.00 Αζπλήζε έζνδα θαη θέξδε : 81.01, 81.03, 82.01 
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79.00 Αζπλήζε έζνδα θαη θέξδε απφ ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο : Γελ ππάξρεη 

80 Έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή: 78 

80.01 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ζε ηδηνπαξαγσγή: Γελ ππάξρεη 

80.03 Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή: Γελ ππάξρεη 

80.04 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή: Γελ ππάξρεη 

80.05 Πξνβιέςεηο ζε ηδηνπαξαγσγή: Γελ ππάξρεη 

82 Απνηέιεζκα (θέξδε ή δεκίεο) πεξηφδνπ 

82.01 
πγθέληξσζε απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ: 80.00, 80.01, 80.02, 80.03, 86.00, 86.01, 86.02, 
86.03, 86.99 

82.02 Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ (κεηά απφ θφξνπο): 88.00 

82.03 Καζαξή δεκία πεξηφδνπ (κεηά απφ θφξνπο): 88.01 

Πεγή: https://www.taxheaven.gr/elpmagazine/2014/12/ Ζιεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ 

Taxheaven,  Γεθέκβξηνο 2014. 

Όζνλ  αθνξά ηηο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο  ζηα πιαίζηα δηαηάμεσλ ησλ ΔΛΠ θαη 

ηνπ ΔΓΛ εκθαλίδεηαη ε δηαθνξά ζε ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο θαη ζε αληηκεηψπηζε ακνηβψλ Γ. απφ δηαλεκφκελα 

θέξδε ηεο ρξήζεο. Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο γηα ηα πξνγξάκκαηα  θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ πνπ  αθνξνχλ παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία θαιχπηεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π.19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο».  

4.2 Λνγηζηηθή αληηκεηώπηζε πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο 

εξγαδνκέλσλ  ζην πιαίζην ησλ ΔΛΠ 

χκθσλα κε  ηνλ αξζξ. 22 ηνπ λ.4308/20142014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη κε ηελ Λνγηζηηθή νδεγία εθαξκνγήο 

ηνπ λφκνπ νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξψληαη κεηαγελέζηεξα 

ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο.  Σν 

πνζφ απηφ πξνζδηνξίδεηαη σο ε βέιηηζηε εθηίκεζε. Ζ αλαθνξά ζην λφκν ηνπ 

δηεζλνχο φξνπ «βέιηηζηε εθηίκεζε» ππνδειψλεη φηη απαηηείηαη ζηάζκηζε φισλ ησλ 

ζεκαληηθψλ ελδερφκελσλ βάζεη πηζαλφηεηαο επέιεπζεο. Πεξαηηέξσ, ζε 

πεξηπηψζεηο πξνβιέςεσλ ζεκαληηθνχ πνζνχ ή θαη ρξφλνπ δηαθαλνληζκνχ πνπ 

εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

https://www.taxheaven.gr/elpmagazine/2014/12/
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ελδερνκέλσο λα απαηηείηαη πξνεμφθιεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ ηεο πξφβιεςεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη πξνεμφθιεζε, ε πξφβιεςε αλειίζζεηαη εθεμήο κε ην 

επηηφθην ηεο πξνεμφθιεζεο, κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη πξνβιέςεηο 

γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξνχληαη 

ζηα πξνθχπηνληα νλνκαζηηθά πνζά. Γηα παξάδεηγκα νη πξνβιέςεηο γηα 

απνδεκηψζεηο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, βάζεη ηνπ Ν. 2112/20, 

ζρεκαηίδνληαη ζε πνζνζηφ 40% ηεο δηθαηνχκελεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ απνδεκίσζεο. Ωζηφζν, νη πξνβιέςεηο απηέο επηκεηξνχληαη κε βάζε 

απνδεθηή αλαινγηζηηθή κέζνδν, φηαλ ε αλαινγηζηηθή κέζνδνο έρεη ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ νληνηήησλ κε ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, κε κηθξή θηλεηηθφηεηα θαη πςειέο απνδνρέο γηα ηα 

εθάζηνηε νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Ωο θνηλψο απνδεθηή αλαινγηζηηθή κέζνδνο 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ δεζκεχζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

πξνηείλεηαη ε κέζνδνο ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit 

credit method). Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία ιακβάλεηαη ππφςε ε θηλεηηθφηεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή είλαη νπζηψδεο θαη επηδξά ζεκαληηθά 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο απηψλ ησλ πξνβιέςεσλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

νληφηεηα πνπ δελ θάλεη ρξήζε αλαινγηζηηθήο κεζφδνπ θαη ηεο νπνίαο ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαθπθιψλεηαη ηεθκεξησκέλα ζε ζχληνκν ζρεηηθά 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο νη απνρσξνχληεο λα δηθαηνχληαη απνδεκίσζε, γηα ην ελ 

ιφγσ πξνζσπηθφ δελ ζρεκαηίδεη πξφβιεςε. Δάλ ε νληφηεηα θάλεη ρξήζε 

αλαινγηζηηθήο κεζφδνπ, πξνθαλψο ε κέζνδνο απηή ιακβάλεη ππφςε ηελ 

παξάκεηξν ηεο θηλεηηθφηεηαο.  

Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ επαλεθηίκεζε ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ ησλ 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ, 

αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. ηνλ 

ίδην ρεηξηζκφ ππφθεηληαη θαη νη ζρεηηθέο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα  πξνθχπηνπλ θαηά 

ηνλ ηειηθφ δηαθαλνληζκφ ησλ πνζψλ απηψλ. ε πεξίπησζε πάλησο πνπ κηα 

νληφηεηα πξνζδηνξίδεη ηηο πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κε 
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αλαινγηζηηθή κέζνδν θαη αλαγλσξίδεη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη’ 

επζείαλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ (ρσξίο δειαδή λα αλαγλσξηζηνχλ ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ), ζεσξείηαη φηη πξνβαίλεη ζε παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο 

ηνπ λφκνπ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε απαίηεζε ηεο εχινγεο παξνπζίαζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 17. 

Με ζέκα «Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ» εθδφζεθε ΛΟΣ 1963/2016 

φπνπ δίλεηαη παξάδεηγκα ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ζσξεπκέλνπ πνζνχ ηεο 

πξφβιεςεο  γηα ηηο  απνδεκηψζεηο εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ κεηάβαζεο ζηα ΔΛΠ θαη 

κεηαγελέζηεξα. χκθσλα κε ην ΛΟΣ1963/2016 θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο 

ζηα ΔΛΠ 01.01.2014, κε ην ζσξεπκέλν πνζφ ησλ απνδεκηψζεσλ βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 4308/2014, ρξεψλνληαη ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ κε 

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πξφβιεςεο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. 

Μεηαγελέζηεξα, ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη σο απνδεκηψζεηο αλαγλσξίδνληαη σο 

έμνδα ζην ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη γίλεηαη 

πξνζαξκνγή ηνπ ππνινίπνπ ηεο πξφβιεςεο κε επεξεαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ 

(θέξδνο ή δεκία), ψζηε ην ππφινηπν ηεο πξφβιεςεο ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ λα εκθαλίδεη ην ππφινηπν βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ. 

Παξάδεηγκα 1:   Έζησ φηη ην ζσξεπκέλν ππφινηπν ηελ 31.12.2013 (01.01.2014) γηα 

παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο είλαη 100.000. Με ην πνζφ απηφ γίλεηαη εγγξαθή κε εκεξνκελία 

αλαθνξάο ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία:

 

ηε ρξήζε 2014 θαηαβιήζεθαλ απνδεκηψζεηο 30.000, ην δε ζσξεπκέλν ππφινηπν 

ησλ πξνβιέςεσλ θαηά ηελ 31.12.2014 βάζεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 
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4308/2014, είλαη 96.000. Οη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζα έρνπλ σο εμήο:

 

Με ηελ ίδηα ινγηθή γίλνληαη νη εγγξαθέο θαη γηα ηηο επφκελεο πεξηφδνπο. 17 

Καηαλφεζε ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

πξνζθέξεη θαη έλα παξάδεηγκα απφ ηελ Λνγηζηηθή Οδεγία εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»: 

Παξάδεηγκα 2 

Γηα ηελ επηρείξεζε ΑΛΦΑ, δίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο πξνβιέςεηο 

γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ ηεο κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία. 

α) Σν πνζφ απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχληαη νη εξγαδφκελνη ζε πεξίπησζε απφιπζεο ζηηο 

31/12/20Υ1 (απνδεκίσζε 100%) είλαη 140.000 επξψ. 

β) Σν πνζφ ηεο ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο ζηηο 31/12/20Υ1 αλέξρεηαη ζε 56.000 επξψ 

(ην πνζφ ηεο θαηαβαιιφκελεο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο πνπ 

είλαη ην 40% ηεο απνδεκίσζεο απφιπζεο). 

γ)  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 20Υ2 απνιχζεθαλ ή ζπληαμηνδνηήζεθαλ νξηζκέλνη 

εξγαδφκελνη θαη ηνπο θαηαβιήζεθε σο απνδεκίσζε ην πνζφ ησλ 12.000 επξψ, ελψ 

άιινη εξγαδφκελνη απνρψξεζαλ νηθεηνζειψο θαη δελ ηνπο θαηαβιήζεθε απνδεκίσζε. 

δ) 1. Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχληαη νη εξγαδφκελνη ζε πεξίπησζε 

απφιπζεο ζηηο 31/12/20Υ2 αλέξρεηαη ζε 100.000 επξψ. πλεπψο, ην απαηηνχκελν 

πνζφ πξφβιεςεο (40%) είλαη 40.000 επξψ. 

                                            
17

 Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (2016). ΛΟΣ 1963/2016 «Πξφβιεςε 
απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ» 
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2. Δλαιιαθηηθά ηνπ δ1, ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνχληαη νη εξγαδφκελνη ζε       

πεξίπησζε απφιπζεο ζηηο 31/12/20Υ2 αλέξρεηαη ζε 150.000 επξψ. πλεπψο, ην 

απαηηνχκελν πνζφ πξφβιεςεο (40%) είλαη 60.000 επξψ. 

Εεηείηαη λα γίλεη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θαζψο θαη ηεο 

πξφβιεςεο (έμνδν) ηεο ρξήζεο 20Υ2 (γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, δ1 θαη δ2). 

Αλάιπζε – Λχζε: 

Ζ θαηαβιεζείζα απνδεκίσζε ζηε ρξήζε 20Υ2 (12.000 επξψ) κεηψλεη ηε 

ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε ζηηο 31/12/20Υ1. ηε ζπλέρεηα, ζην ηέινο ηνπ 20Υ2 

γίλεηαη επαλππνινγηζκφο ηεο νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο θαη αλαγλψξηζε ζπλνιηθά 

ζηα απνηειέζκαηα, ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ήδε ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο θαη 

ηνπ λένπ ππνινίπνπ απηήο. Γειαδή, ε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε ησλ νηθεηνζειψο 

απνρσξεζάλησλ εξγαδνκέλσλ ζπκςεθίδεηαη κε ηελ σξίκαλζε ηεο απνδεκίσζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ παξακέλνπλ ζηελ ππεξεζία ζηηο 31/12/20Υ2 θαη ην ηειηθφ 

πνζφ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Τπνινγηζκνί     

      

Πνζφ ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 31/12/20Υ1   56000 

Καηαβιεζείζα απνδεκίσζε έηνπο 20Υ2   12000 

Τπφινηπν 31/12/20Υ2 πξν εγγξαθψλ πξνζαξκνγήο 
 

  
44000 

(δ1) Πνζφ νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 31/12/20Υ2   40000 

(δ1) Πνζφ εζφδνπ απφ κεηαβνιή πξφβιεςεο παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο έηνπο 
20Υ2 

  
4000 

(δ2) Πνζφ νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 31/12/20Υ2   60000 

(δ2) Πνζφ εμφδνπ απνδεκίσζεο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο έηνπο 20Υ2 
 

  
16000 

 

Εγγραθές καηαβολής αποδεμίωζες 20Χ2       

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ππνρξέσζε)   12,000   

Σακείν     12,000 

        

Εγγραθές 31/12/20Χ2 - δ1       

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο (ππνρξέσζε)   4,000   

Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο     4,000 

        

Εγγραθές 31/12/20Χ2 - δ2       

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο (έμνδν)   16,000   

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ππνρξέσζε)     16,000 
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Σν πνζφ ηνπ θέξδνπο απφ αλαζηξνθή πξφβιεςεο ηεο πεξίπησζεο δ1 πξνθχπηεη 

σο ην απνηέιεζκα ηνπ ζπκςεθηζκνχ κεηαμχ ηνπ εμφδνπ (πξφβιεςεο) ηεο 

πεξηφδνπ απφ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ πνπ δηθαηνχληαη νη εξγαδφκελνη πνπ 

παξακέλνπλ ζε ππεξεζία ζηηο 31/12/20Υ2 θαη ηνπ πνζνχ ηεο ζσξεπκέλεο 

πξφβιεςεο πνπ δελ έιαβαλ νη εξγαδφκελνη πνπ απνρψξεζαλ ην 20Υ2. 

ην βαζκφ πνπ νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ δελ αλαγλσξίδνληαη 

γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά ην 

ρξφλν ζρεκαηηζκνχ ηνπο αιιά θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ (θαλφλαο 

πνπ ηζρχεη γεληθά γηα ηηο πξνβιέςεηο), ε νληφηεηα νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, θαηά ηελ θξίζε ηεο. Έλαο 

ελδεηθηηθφο ηξφπνο κε δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ (ελαιιαθηηθά ηνπ ηξφπνπ 

απεπζείαο κείσζεο ησλ πξνβιέςεσλ κε ηα θαηαβαιιφκελα πνζά), παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ: 

α) Ο ινγαξηαζκφο 60.04 «Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία (θαζαξφ πνζφ)» αλαιχεηαη ζε δχν ηξηηνβάζκηνπο: 

 60.04.01 «Πξνβιέςεηο - Καηαβιεζείζεο παξνρέο πξνζσπηθνχ πεξηφδνπ». ην 

ινγαξηαζκφ απηφ θαηαρσξνχληαη ηα θαηαβαιιφκελα πνζά ζηελ πεξίνδν πνπ 

αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο, κε πίζησζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. 

 60.04.99 «Πξνβιέςεηο πεξηφδνπ γηα παξνρέο πξνζσπηθνχ». ην ινγαξηαζκφ 

απηφ θαηαρσξνχληαη νη ζρεκαηηδφκελεο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ πξνβιέςεηο 

γηα παξνρέο, κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ παζεηηθνχ 57.01.99 

«Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο», ην πνζφ ησλ νπνίσλ δελ 

αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά, θαη ζπλεπψο ε θνξνινγηθή ηνπ βάζε είλαη κεδέλ. 

Σν πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 60.04.99 πξνζδηνξίδεηαη ζην επίπεδν πνπ 

απαηηείηαη ψζηε ν ζρεηηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ ηζνινγηζκνχ (57.01.99) λα έρεη ην 

απαηηνχκελν βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην λφκν, πνζφ ηεο ζσξεπκέλεο 

πξφβιεςεο. Δίλαη δπλαηφλ ην πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 

60.04.99 ζε κηα πεξίνδν λα είλαη πηζησηηθφ (εάλ γηα παξάδεηγκα απνρψξεζε 

νηθεηνζειψο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ρσξίο λα ιάβεη παξνρέο γηα ηηο 

νπνίεο ζην παξειζφλ είρε ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε). 
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β) Με ηνλ πξνεγνχκελν ππφ (α) ρεηξηζκφ, ν ινγαξηαζκφο 60.04 ζπγθεληξψλεη ην 

ζχλνιν ησλ ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ηεο πεξηφδνπ γηα παξνρέο ζην 

πξνζσπηθφ (έμνδν ή έζνδν) πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ, είηε αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά είηε φρη. Σαπηφρξνλα, 

πξνθχπηεη θαηεπζείαλ απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ην αλαγλσξηδφκελν 

θνξνινγηθά πνζφ ηεο πξφβιεςεο (ινγαξηαζκφο 60.04.01), ην κε 

αλαγλσξηδφκελν θνξνινγηθά πνζφ (ινγαξηαζκφο 60.04.99) θαη ην ζσξεπκέλν 

πνζφ ηεο πξφβιεςεο ζηνλ ηζνινγηζκφ (ινγαξηαζκφο 57.01.99), πνπ ε 

θνξνινγηθή ηνπ βάζε είλαη 0 (κεδέλ). 

γ) Ο ηξηηνβάζκηνο ινγαξηαζκφο ΥΥ.ΥΥ.99 γηα ιφγνπο νξγάλσζεο ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ θνξνινγηθφ θαη ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαζίζηαηαη 

επρεξήο ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ κε αλαγλσξηδφκελσλ θνξνινγηθά 

πξνβιέςεσλ ρσξίο ηελ ηήξεζε δηπιψλ βηβιίσλ. Οη ινηπνί αλαιπηηθνί 

ινγαξηαζκνί πξνβιέςεσλ πιελ ηνπ εθάζηνηε 99 ζα απνηεινχλ ηε θνξνινγηθή 

βάζε ηνπ αλσηεξνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ εμφδνπ. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ παξαδείγκαηνο ζα έρεη σο 

εμήο: 

Εγγραθές καηαβολής αποδεμίωζες 20Χ2       

60.04.01 Καηαβιεζείζεο παξνρέο πξνζσπηθνχ πεξηφδνπ   12,000   

38 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα     12,000 

    

Εγγραθές 31/12/20Χ2 - δ1       

57.01.99 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο   16,000   

60.04.99 Πξνβιέςεηο πεξηφδνπ γηα παξνρέο πξνζσπηθνχ      16,000 

    

Εγγραθές 31/12/20Χ2 - δ2       

60.04.99 Πξνβιέςεηο πεξηφδνπ γηα παξνρέο πξνζσπηθνχ   4,000   

57.01.99 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο      4,000 

 

ηελ πεξίπησζε δ1 ην πνζφ ηεο πίζησζεο ηνπ 60.04.99 αληηζηνηρεί ζε θέξδνο 

απφ ηελ αλαζηξνθή ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο. 
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Με ηελ νξγάλσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε (δ1), ν 

ινγαξηαζκφο ησλ πξνβιέςεσλ ζηελ πεξίνδν 20Υ2 θαηαιήγεη ζε θέξδνο 4.000 

επξψ (αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ ζηα απνηειέζκαηα) θαη είλαη ην ζχλνιν ηνπ 

δεπηεξνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ 60.04 (12.000-16.000=4.000). Σν πνζφ ησλ 4.000 

επξψ είλαη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ εμφδνπ (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θέξδνο) ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ. Ζ θνξνινγηθή βάζε ηνπ εμφδνπ είλαη 

ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε 12.000 επξψ (ινγ. 60.04.01). Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο 

(ππνρξέσζεο) ζηνλ ηζνινγηζκφ (ινγ. 57.01.99) είλαη 56.000-16.000=40.000 επξψ 

θαη απνηειεί ηε ινγηζηηθή αμία ηεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη θνξνινγηθή βάζε 0 

(κεδέλ). 

Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε (δ2) ζηε ρξήζε 20Υ2, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ εμφδνπ 

είλαη 12.000+4.000=16.000 επξψ (ινγαξηαζκφο 60.04). Ζ θνξνινγηθή βάζε ηνπ 

εμφδνπ είλαη 12.000 επξψ, φζν άιισζηε θαη ζηελ πεξίπησζε (δ1) (ινγαξηαζκφο 

60.04.01), δειαδή ην θαηαβιεζέλ πνζφ.18 

4.3 Λνγηζηηθή ακνηβώλ Γ. από δηαλεκόκελα θέξδε ηεο ρξήζεο. 

Βαζίδνληαο ζε Λνγηζηηθή Οδεγία εθαξκνγήο ηνπ Ν.4308/2014  (άξζξν 37) 

θαη ΛΟΣ 2075/2016 «Λνγηζηηθφ ρεηξηζκφ ακνηβψλ Γ. απφ δηαλεκφκελα θέξδε 

ηεο ρξήζεο» ζηα νπνία αλαθέξεηαη φηη νη νξηζηηθά εγθξηζείζεο απφ ηελ Γ..  

ακνηβέο ησλ Μειψλ ηνπ Γ. απφ ηα θέξδε απνηεινχλ παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 

(Γαπάλεο Μηζζνδνζίαο) ηεο ρξήζεο πνπ εγθξίλνληαη  θαη δελ θαηαρσξνχληαη ζε 

κείσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη γηα ηηο αλσηέξσ ακνηβέο εθφζνλ εγθξηζνχλ 

νξηζηηθά απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ ρξήζε απφ ηα 

θέξδε ηεο νπνίαο πξνέθπςαλ (ΛΟΣ 823/2016), ζρεκαηίδεηαη ε ινγηζηηθή εγγξαθή 

κε  ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο (ε εκεξνκελία ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο) κε ηελ ρξέσζε ηνπ 60.95 θαη κε ηελ  πίζησζε ηνπ 53.08 θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ.  

                                            
18

 Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (2015). Λνγηζηηθή Οδεγία εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 
4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. πλνπηηθή  ζύγθξηζε πξαθηηθώλ  ΓΛΠ 19,  

ΔΓΛ θαη ΔΛΠ.       

ε παγθφζκην επίπεδν  ηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο ησλ εξγαδφκελσλ δηαθέξνπλ 

απφ ρψξα ζε ρψξα. Σν ΓΛΠ 19 πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ  

ξπζκίζεσλ  θαη ε εθαξκνγή ηνπ θαιχπηεη  δηάθνξεο πξαθηηθέο παξνρψλ ζε 

εξγαδνκέλνπο. Παξά ηνπ φηη ε Διιάδα έρεη ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη 

νη πεξηζζφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ  πξφηππνπ  πξαθηηθά δελ εθαξκφδνληα ζηελ ρψξα, 

νη βαζηθέο ινγηθέο ηνπ ΓΛΠ είλαη αλαγθαίν λα θαηαλνεζνχλ, επεηδή εθαξκφδνληαη  

ζε ζπγαηξηθέο νκίισλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη νη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κεηξηθψλ εηαηξηψλ πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ.  

Ζ ζπλνπηηθή ζχγθξηζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ παξνρψλ πνπ έρνπλ 

εθαξκνγή θαη ζηελ Διιάδα αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

5.1 πλνπηηθή  ζύγθξηζε πξαθηηθώλ  ΓΛΠ 19  θαη  ΔΓΛ. 

5.1.1 Βξαρύρξνλεο παξνρέο ζε ζύγθξηζε πξαθηηθώλ  ΓΛΠ 19 θαη  ΔΓΛ 

Ζ πξαθηηθή ινγηζκνχ  κηαο θαηεγνξίαο παξνρψλ φπσο νη βξαρχρξνλεο 

παξνρέο έρεη εθαξκνγή θαη ζε ΔΓΛ θαη αθνξά ηνπο κηζζνχο πνπ θαηαβάιινληαη 

θάζε κήλα ζην πξνζσπηθφ, ηηο ππνρξεψζεηο γηα επηδφκαηα αδείαο,  ηα επηδφκαηα 

ενξηψλ θαη άδεησλ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία. ε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην  νη 

ξπζκίζεηο ηνπ ΓΛΠ θαη ηνπ ΔΓΛ ζεσξεηηθά δελ έρνπλ δηαθνξά (νη παξνρέο 

πξέπεη λα ινγίδνληαη ζηνλ ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη πξέπεη λα  γίλεηαη 

νξηνζέηεζε ηεο ρξήζεο κε ηα έμνδα απηά), έρνπλ φκσο ζε φηη αθνξά ηελ πξαθηηθή 

πινπνίεζε.  Γειαδή, ζε πεξίπησζε πνπ ε θαλνληθή άδεηα δελ ρνξεγήζεθε ζηνλ 

εξγαδφκελν κέζα ζε ρξήζε θαη απφ ην λφκν κεηαθέξεηαη ζηελ επνκέλε ρξήζε, κε 

βάζε ΓΛΠ 19 πξέπεη λα ινγηζηνχλ ζηελ ρξήζε πνπ αθνξνχλ. ηελ πξάμε δελ 

γίλεηαη ζρεδφλ πνηέ απηή ε νξηνζέηεζε. ην πιαίζην δηαηάμεσλ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

ηεο Διιάδαο εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζην ζχλνιν ηεο εληφο 

ηνπ ηξέρνληνο εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθεξζεί έζησ θαη ελ 
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κέξεη ζην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο, ηπρφλ δε αληίζεηε  ζπκθσλία εξγνδφηε θαη 

κηζζσηνχ είλαη άθπξε.  Ωζηφζν, γηα δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζχκθσλα κε άξζξν 

49 λφκνπ 2683/1999  ε άδεηα πνπ δελ ρνξεγήζεθε, ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά ην 

επφκελν έηνο.19  

Με βάζε ην ΓΛΠ 19, ηπρφλ ακνηβέο πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηδηνπαξαγσγή παγίσλ, κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ άκεζα ζηε ρξέσζε ησλ παγίσλ. 

Με βάζε ην ΔΓΛ, νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιν ηνπο θαη ε 

ρξέσζε ησλ παγίσλ ζηελ πεξίπησζε ηδηνπαξαγσγεο γίλεηαη κε αληίζηνηρε 

πίζησζε ελφο ινγαξηαζκνχ εζφδσλ(78).20 

 Με βάζε ην ΓΛΠ ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην θφζηνο πξνγξακκάησλ 

ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε θαη πξνζζέησλ παξνρψλ σο έμνδν θαη φρη σο δηαλνκή 

θεξδψλ. Με βάζε ΔΓΛ ηα πνζά πνπ πιεξψλνληαη ζε κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ην 

πξνζσπηθφ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο απνηειεζκάησλ, δελ 

εκθαλίδνληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ. 

5.1.2 Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ απαζρόιεζεο  θαη παξνρώλ  κεηά ηελ έμνδν        

από ηελ ππεξεζία ζε ζύγθξηζε πξαθηηθώλ  ΓΛΠ 19 θαη  ΔΓΛ. 

Σίζεηαη δήηεκα ζε φηη αθνξά ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ πξνβιέςεηο γηα 

απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ή ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ή ιφγσ ηεξκαηηζκνχ 

απαζρφιεζεο. Με βάζε ηνλ ΚΝ 2190/20 νη πξνβιέςεηο ινγίδνληαη ηκεκαηηθά ζηελ 

δηάξθεηα ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε θάζε ρξήζε ζε βάξνο ησλ 

απνηειεζκάησλ κε πίζησζε ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. Με βάζε ην ΓΛΠ  νη 

απνδεκηψζεηο ινγίδνληαη  ζηνλ ρξφλν πνπ θαηαβάιινληαη  ή φηαλ γελληέηαη ε 

ππνρξέσζε γηα  απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ.  Ζ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ησλ 

Ννκηθψλ πκβνχισλ Γηνηθήζεσο γηα ηελ εξκελεία ηνπ ΚΝ 2190/20 γηα ηηο 

απνδεκηψζεηο απνιχζεσλ,  ε  νπνία κε ηε Γλψκε. Αξηζκ.205/1988  δέρηεθε φηη ε 

                                            
19

Λεμνπξηψηεο, Η. (2013), Αηνκηθέο Δξγαζηαθέο ρέζεηο, 4
ε
 έθδνζε, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 

ζει.462 
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 Νηδαλάηνο, Γ. (2008), Ζ εξγαιεηνζήθε ηνπ ινγηζηή θαη ηνπ ειεγθηή γηα ηα δηεζλή ινγηζηηθά 
πξφηππα, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, ζει.248 
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πξφβιεςε αξρίζεη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, 

ησλ κηζζσηψλ πνπ απαζρνινχληαη απφ ηελ εηαηξία. Γειαδή φηη ε πξφβιεςε απηή 

δελ θαιχπηεη ηελ έμνδν ηνπ πξνζσπηθνχ απφ άιιε αηηία (π.ρ. θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο) θαη ε πξφβιεςε πξέπεη λα γίλεηαη κφλν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο  νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ζπκπιήξσζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ζχκθσλε κε ηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ ΓΛΠ 19.        

ε φηη αθνξά ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ, θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ , αζθαιηζηήξηα 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, νη ξπζκίζεηο ηνπ πξφηππνπ δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο αξρέο 

ηνπ ΔΓΛ. 

Παξά φηη κε βάζε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ 2190/20 νη ππνρξεψζεηο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ έπξεπε λα ινγίδνληαη ζε ινγηθή βάζε θαη 

πξέπεη λα παξέρνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο απνηειεζκάησλ πξνγξακκάησλ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, νη δηαηάμεηο  ηνπ  ΔΓΛ δελ πξνβιέπνπλ ζπγθεθξηκέλε  

αλάινγε δηαδηθαζία. ε αληίζεζε κε ην ΔΓΛ ην ΓΛΠ 19 πξνβιέπεη κηα ζχλζεηε 

αλαιπηηθή δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ θαζαξψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

5.1.3 Λνηπέο καθξνρξόληεο παξνρέο.  

Οη  ππνρξεψζεηο γηα καθξνρξφληεο παξνρέο κε βάζε ηνπ  ΓΛΠ 19 ππνινγίδνληαη 

ζε αλαινγηζηηθή βάζε θαη ινγίδνληαη ζε θάζε ρξήζε καδί κε αλαινγηζηηθά θέξδε ή 

δεκηέο. Με βάζε ηα ΔΛΠ πξνβιέπνληαη νξηζκέλεο θνηλνπνηήζεηο ζην Πξνζάξηεκα, 

αιιά δελ ππάξρεη εηδηθή ξχζκηζε.21 

5.1.4 Γλσζηνπνηήζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

Μεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ΓΛΠ 19 θαη ΔΓΛ παξνπζηάδεηαη ζε φηη αθνξά 

γλσζηνπνηήζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο. Σν πξφηππν πξνβιέπεη  ηε 

                                            
21

 Νηδαλάηνο, Γ. (2008), Ζ εξγαιεηνζήθε ηνπ ινγηζηή θαη ηνπ ειεγθηή γηα ηα δηεζλή ινγηζηηθά 
πξφηππα, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα,ζει.249. 
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γλσζηνπνίεζε ελφο κεγάινπ πιήζνπο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο παξνρέο ζε 

εξγαδφκελνπο, ελψ ζχκθσλα κε ην ΔΓΛ νη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο ζην 

Πξνζάξηεκα είλαη πνιχ ιηγφηεξεο. 

5.2  πκπεξάζκαηα θαη επηπηώζεηο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 19 ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

Σν ΓΛΠ 19 εθδφζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1998 απφ ην πκβνχιην ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη  ε ηζρχο ηνπ άξρηδε ηελ 1.1.1999. Ζ πην 

πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ έγηλε κε ηνλ  Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 29/2015 θαη 

αθνξνχζε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εηζθνξψλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ ζε 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν πιαίζην ρεηξηζκψλ  ηνπ  ΓΛΠ 19 είλαη 

ζπλεζηζκέλν θαη θαηαλνεηφ γηα αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, φκσο ε εθαξκνγή ηνπ ζε 

ππφινηπεο εηαηξίεο   είλαη  αξθεηά πεξίπινθε παξά ην γεγνλφο φηη θαη ζχκθσλα  κε 

ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θάζε πξφβιεςε γηα θάζε βέβαην ή πηζαλφ θίλδπλν 

ζα έπξεπε λα ινγίδεηαη θάζε ρξήζε. Όκσο, φηαλ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνξά ζηνλ ηξφπν ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαληηθψλ 

ζεκάησλ, παξνπζηάδεηαη δπλαηφηεηα παξεξκελεηψλ θαη ρεηξηζκψλ, πνπ ηειηθά 

δεκηνπξγνχλ κεγάια πξνβιήκαηα, ζαλ απηά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε νξηζκέλεο 

ηξάπεδεο θαη ΓΔΚΟ. Σα επηθνπξηθά ηακεία ηξαπεδψλ θαη ΓΔΚΟ πνπ αθινπζνχλ 

πξνγξάκκαηα  θαζνξηζκέλεο παξνρήο αληηκεησπίζνπλ ζνβαξφ αλαινγηζηηθφ 

έιιεηκκα θαη ε εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 19 απεηθφληζε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζην 

παζεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ θαη ΓΔΚΟ θαη ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο. 

Ζ επηβάξπλζε απηή είλαη πην έληνλε ηελ πξψηε ινγηζηηθή ρξήζε εθαξκνγήο ηνπ 

ΓΛΠ 19, επεηδή εκθαλίδνληαη νη ζσξεπηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ. Οη επηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ19 νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

θαηέρνπλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ λα πξνζδνθνχλ  ζε επαλεμέηαζε 

θαη κεηαηξνπή απφ ηα πξνγξάκκαηα  θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε  πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη νη αλαινγηζηηθέο κειέηεο κεηαηξέπνληαη ζε 

νηθνλνκηθέο κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηα λέα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.  Με ηε ζεηξά ηεο, ε  ηάζε ηεο κεηαηξνπήο 

απηήο δεκηνπξγεί ηξηβέο ζηε ζρέζε εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε , επεηδή πξνθχπηεη 

ε κείσζε αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξγαδφκελνη ζα είλαη 

αλαγθαζκέλνη ή λα απμήζνπλ ηηο εηζθνξέο ή λα ζπκβηβαζηνχλ κε κεησκέλεο 
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παξνρέο. Ζ θαηάζηαζε επηβαξχλεηαη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε φπνπ ε 

αλαγθαία κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, νδεγεί ζε αθπξψζεηο θαη 

πεξηθνπέο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ.   

Παξά ηελ πνιππινθφηεηα, ε εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 19 ζηελ Διιάδα  επέβαιε ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα απεηθνλίζνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ηηο κεγαιχηεξεο 

πξνβιέςεηο θαη  ππνρξεψζεηο  γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο.  Δκθάληζε 

κεγαιχηεξνπ βαζκνχ ζπληεξεηηθφηεηαο, κε επηηξέπνληαο ηελ εκθάληζε 

πιενλαζκάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη απαηηψληαο ηε γξεγνξφηεξε 

αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ θαη δεκνζίεπζε ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο, νδεγεί ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο 

παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο  ζε ζσζηφηεξε  θαηεχζπλζε. 

 

5.3  πλνπηηθή ζύγθξηζε ινγηζηηθώλ πξαθηηθώλ  ηνπ ΔΓΛ θαη 

ησλ  ΔΛΠ. 

χκθσλα κε ηα ηζρχνληα κέρξη θαη ην 2014 (ΔΓΛ), ε επηρείξεζε κεηά ηηο 

πνιχπινθεο, ζε έλα βαζκφ, εγγξαθέο πνπ έπξεπε λα δηελεξγήζεη ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο, ψζηε νη ινγαξηαζκνί νξγαληθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ λα ζπγθεληξσζνχλ 

αξρηθά ζηνλ ινγαξηαζκφ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

απνηειέζκαηνο εθκεηάιιεπζεο, ην νπνίν ελ ζπλερεία ζα αθνινπζνχζε ηελ πνξεία 

ηνπ κέζα απφ ηνπο απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 8, ηνλ επηκεξηζκφ 

ησλ δαπαλψλ θαηά ιεηηνπξγηθφ πξννξηζκφ κέζσ ηνπ θχιινπ κεξηζκνχ, κέρξη λα 

θαηαιήμεη ζην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο. Αθνινπζνχζε ε θνξνινγηθή αλακφξθσζε 

θαη ε δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ, κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ 88. ηελ παξνπζίαζε 

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηαξηηδφηαλ ε θαηάζηαζε γεληθήο 

εθκεηάιιεπζεο (ε νπνία θαηαρσξηδφηαλ ζην βηβιίν Απνγξαθψλ) θαη αθνινπζνχζε 

ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη 

ηνπ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΔΓΛ είλαη ε 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

εμέιημε ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο νηθνλνκίαο, δελ νδεγεί ζε αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα σο πξνο ηελ απεηθφληζε ηεο αιεζηλήο θαη ηξέρνπζαο πεξηνπζηαθήο 
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θαηάζηαζεο ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ. Απηφ ην δήηεκα έξρνληαη λα επηιχζνπλ 

ηα ΔΛΠ. 

Με ηελ εθαξκνγή  ησλ ΔΛΠ νη βαζηθέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο δελ αιιάδνπλ. 

Οη ινγαξηαζκνί εμφδσλ – δεκηψλ (νκάδα 6) θαη εζφδσλ – θεξδψλ (νκάδα 7) 

ζπγθεληξψλνληαη (κεηά ηηο ηπρφλ ηαθηνπνηήζεηο, ιφγσ ηεο αξρήο ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ) ζηνλ ινγαξηαζκφ 82.01, ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ νπνίνπ ζα 

απεηθνλίδεη ην θέξδνο ηεο πεξηφδνπ, ελψ ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ζα απεηθνλίδεη 

ηελ δεκηά. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο δηαδηθαζίαο είλαη φηη ην απνηέιεζκα 

απηφ έρεη πξνθχςεη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

ινγηζηηθνπνηείηαη σο έμνδν (69.01), εθφζνλ θπζηθά εμάγεηαη θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα. Απηφ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην γεγνλφο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαθνξάο 

ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα πξνθχπηεη 

ην θνξνινγεηέν απηφ απνηέιεζκα θαη ν ζπληειεζηήο θφξνπ λα ππνινγίδεηαη επί 

απηνχ. Παξάιιεια, ε ινγηζηηθή βάζε πξνεηνηκάδεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο 

πεξηνπζίαο, κέζσ ηεο δηαξθνχο παξαθνινχζεζήο ηεο. Σα ΔΛΠ δελ πξνβιέπνπλ 

ηελ ζχληαμε Πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ην θιείζηκν ηεο 

ρξήζεο δελ δηελεξγνχληαη ινγηζηηθέο εγγξαθέο δηάζεζεο. Σν θαζαξφ απνηέιεζκα, 

φπσο έρεη πξνθχςεη απφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ απνζεκάησλ, 

εζφδσλ, θεξδψλ, εμφδσλ θαη δεκηψλ ζηνλ 82.01 «πγθέληξσζε απνηειεζκαηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ», κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ 82.02 «Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ», ή ηνπ 

82.03 «Καζαξή δεκηά πεξηφδνπ», κεηά ηελ αθαίξεζε θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, 

φπσο ζεκεηψζακε ήδε, ζηνλ ινγαξηαζκφ 49 «Απνηειέζκαηα ζε λέν». Ζ δηάζεζε 

ησλ θεξδψλ γίλεηαη φηαλ εγθξηζεί θαη νξηζηηθνπνηεζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο 

ΑΔ ή ηεο ΔΠΔ (Γ), άξα ζε εκεξνκελία ηεο επφκελεο ρξήζεο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε ζρεηηθή ινγηζηηθή εγγξαθή. πλεπψο, θαηά ηελ ηξέρνπζα 

εκεξνκελία ηεο Γ (πρ 30/6, ηεο επφκελεο ρξήζεο), ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζηελ 

δηάζεζε ησλ θεξδψλ, ζα κεηαθεξζνχλ ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο δηαλνκήο ή 

απνζεκαηηθψλ.22  
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 γνπξηλάθεο, Ν.(2016) Ζ εθαξκνγή ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, Δπηρείξεζε , 
δηαζέζηκν ζηελ <http://epixeirisi.gr>. [εκεξνκελία επίζθεςεο: 05.01.2017] 
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5.4 πκπεξάζκαηα θαη επηπηώζεηο εθαξκνγήο  ησλ  ΔΛΠ. 

 Με ηελ εθαξκνγή ησλ ΔΛΠ νπζηαζηηθά γίλεηαη ε κεηαθνξά πξαθηηθψλ απφ ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πξνο ηνλ θαζεκεξηλφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο. Πξαθηηθά ε πξψηε εθαξκνγή ησλ ΔΛΠ 

ζπλνδεχηεθε κε ηελ θαζπζηέξεζε  ζηελ έθδνζε ηεο Λνγηζηηθήο Οδεγίαο  

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 4308/2014, κε ηε θεκνινγία πεξί παξάηαζεο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΔΛΠ θαη θαηά ζπλέπεηα κε θαζπζηέξεζε ζηε ζσζηή  εθαξκνγή 

ησλ θαλφλσλ επηκέηξεζεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηα ΔΛΠ. Ωζηφζν, ην λέν 

ινγηζηηθφ πεδίν είλαη απινπνηεκέλν θαη εθαξκφδεη κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ 

ηείλνπλ λα απεηθνλίδνπλ ηελ αιεζηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο.        

Ζ παξνπζίαζε ησλ πξαγκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ   

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ εμαζθάιηζε  ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο  

θαη επνκέλσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 
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