
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

A. Συντελεστές που ισχύουν από 1/1/2013 μετά την τροποποίηση των Ν.4152/2013 

και Ν.4170/2013  

Κατηγορία ενεργητικού 
Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης 

(% ανά φορολογικό έτος) 

Εδαφικές εκτάσεις 0 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και 
ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, 
αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των 
παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης) 

4 

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10 

Μέσα μεταφοράς ατόμων 10 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές 
εμπορευματικές μεταφορές») 

12 

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης 

10 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20 

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10 

 

B. ΠΟΛ.1216/24.9.2013 (Νέοι συντελεστές αποσβέσεων όπως ισχύουν από 1/1/2014 

σύμφωνα με το Ν.4172/2013)  

Κατηγορία ενεργητικού 
Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης 

(% ανά φορολογικό έτος) 

Εδαφικές εκτάσεις 0 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και 
ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, 
αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των 
παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης) 

4 

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10 

Μέσα μεταφοράς ατόμων 10 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές 
εμπορευματικές μεταφορές» ) 

12 

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης 

10 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20 

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10 

 

 

 

 

 

 



Σημειώσεις: 

1. Αυξάνεται από 1.200,00 € σε 1.500,00 €, η αξία κτήσης κάθε παγίου που δυνητικά 

μπορεί να αποσβεσθεί εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ή τέθηκε σε λειτουργία. 

2. Οι συντελεστές  αυτοί  εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων όλων 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα του χρόνου 

απόκτησης των παγίων είτε αυτά αποκτήθηκαν πριν από την 1/1/2013 είτε μετά την 

ημερομηνία αυτή, με την προϋπόθεση ότι οι αποσβέσεις αφορούν στις 

διαχειριστικές  περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. 

3. Οι αλλαγές αυτές στον υπολογισμό των αποσβέσεων πρέπει να ενσωματωθούν στο 

Μητρώο Παγίων που τηρείτε μηχανογραφικά στο Νοσοκομείο. 

4. Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν από τον επόμενο μήνα εντός 

του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε χρήση. (Η διάταξη ισχύει για αποσβέσεις 

που υπολογίζονται μετά την 1.1.2014) 

5. Εάν κάποιο πάγιο δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα, αποσβένεται με τον 

συντελεστή των λοιπών πάγιων στοιχείων (10 %). Η χρήση αυτού του συντελεστή 

πρέπει να γίνεται με προσοχή. 

6. Όσον αφορά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται 

παραγωγικά για τις ανάγκες της βασικής επαγγελματικής δραστηριότητας της 

επιχείρησης, ούτε και για τις τυχόν παρεπόμενες ασχολίες της, δηλαδή εκείνα τα 

οποία έχουν τεθεί εκτός εκμετάλλευσης (ή σε αδράνεια), γι' αυτά και για το χρονικό 

διάστημα που είναι εκτός εκμετάλλευσης δεν θα υπολογίζονται αποσβέσεις, 

δεδομένου ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί απόσβεση αυτών λόγω μη ύπαρξης 

λειτουργικής φθοράς τους. Κατά τον χρόνο που θα αρχίσει πάλι η παραγωγική τους 

λειτουργία, συνεχίζονται να διενεργούνται οι αποσβέσεις έως την πλήρη απόσβεσή 

τους. 

7. Η δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης της αξίας κτήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και του λογισμικού καταργείται και θεσπίζεται η υποχρεωτική χρήση των 

συντελεστών απόσβεσης. 

 


