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Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

(ΑΠΑ) 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑ  
 

Για την υποβολή Ιστορικών Μεγεθών Αναφοράς στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ 

της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
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Ορισμοί 

1. Κατευθυντήριες Γραμμές: Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 

κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας (2014- 2020)» (C 200/2014)Μέγιστη 

Ετήσια Χρέωση ΜΕΧ ΕΤΜΕΑΡ (σε €): Το μέγιστο ποσό χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ στη βάση ημερολογιακού έτους, 

που μπορεί να χρεωθεί σε καταναλώσεις δικαιούχου που ανήκουν στις κατηγορίες Α.2, Α.3 και Α.4 του 

άρθρου 4 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.        

  

2. Απόφαση Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ:  ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 (ΦΕΚ Β’ 3373 – 31.08.2019) με τίτλο 

«Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία 

καταναλωτών.»            

  

3. Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η τυποποιημένη διεπαφή (ηλεκτρική διασύνδεση) μίας και μοναδικής 

Εγκατάστασης με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ή του Συστήματος των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Για 

τις ανάγκες της παρούσας θεωρείται ότι σε κάθε Εγκατάσταση αντιστοιχεί μία και μοναδική Παροχή 

Ηλεκτρικής Ενέργειας.           

  

4. Εγκατάσταση: Το σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

που χρησιμοποιούνται από μία επιχείρηση για την παραγωγική διαδικασία επιλέξιμης ή μη 

δραστηριότητας όπως αυτή ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές.     

  

5. Επιλέξιμες δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες που ορίζονται στα παραρτήματα 3 και 5 των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών. 
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Ορισµός ΑΠΑ             

Ως ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (ΑΠΑ) της επιχείρησης νοείται η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε 

κόστος συντελεστών, η οποία είναι η ΑΠΑ σε τιµές αγοράς µείον τυχόν έµµεσους φόρους, συν τυχόν 

επιδοτήσεις.   

Η ΑΠΑ σε κόστος συντελεστών υπολογίζεται σε ακαθάριστο επίπεδο και δεν αφαιρούνται οι 

διορθώσεις αξιών (όπως οι αποσβέσεις). 

Υπολογισµός ΑΠΑ  

Η προστιθέµενη αξία σε τιµές κόστους συντελεστών µπορεί να υπολογιστεί από τον κύκλο εργασιών, 

συν την κεφαλαιοποιηµένη παραγωγή, συν λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης, συν ή µείον τις αλλαγές στα 

αποθέµατα, µείον τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών¹, µείον άλλους φόρους επί των προϊόντων που 

συνδέονται µε τον κύκλο εργασιών αλλά δεν είναι εκπεστέοι, µείον τα τέλη και τους φόρους που 

συνδέονται µε την παραγωγή.   

 

Εναλλακτικά,  µπορεί να υπολογιστεί από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα, προσθέτοντας το 

κόστος προσωπικού. Τα έσοδα και οι δαπάνες που εγγράφονται ως χρηµατοοικονοµικά ή έκτακτα 

στους λογαριασµούς εταιρειών δεν περιλαµβάνονται στην προστιθέµενη αξία.   

Η προστιθέµενη αξία σε τιµές κόστους συντελεστών υπολογίζεται σε ακαθάριστο επίπεδο διότι δεν 

αφαιρούνται οι διορθώσεις αξιών (όπως οι αποσβέσεις).  

 

¹ Προς αποφυγή αµφιβολιών, τα «αγαθά και υπηρεσίες» δεν θα περιλαµβάνουν το κόστος 

προσωπικού.
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Παραδοχές Υπολογισμού σχετικά με το ΕΤΜΕΑΡ  

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, σε όλα τα επίπεδα υπολογισμού θα χρησιμοποιείται ο 

αριθμητικός μέσος των τελευταίων 3 ετών για τα οποία διατίθεται η ΑΠΑ της αντίστοιχης οντότητας, 

είτε επιχείρησης, είτε εγκατάστασης με διακριτή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε εγκατάσταση με διακριτή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ειδικότερα:             

  

α. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ΑΠΑ για 3 ολόκληρα έτη, τότε ο αριθμητικός μέσος όρος 

θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη και τα 3 έτη.  

β. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ΑΠΑ μόνο για 2 ολόκληρα έτη, τότε ο αριθμητικός μέσος 

όρος θα υπολογιστεί βάσει αυτών των 2 ετών (μόνο για νέες οντότητες που λειτουργούν 

λιγότερο από 3 έτη).  

γ. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ΑΠΑ μόνο για 1 ολόκληρο έτος, τότε θα χρησιμοποιηθούν 

μόνο δεδομένα από αυτό το έτος (μόνο για νέες οντότητες που λειτουργούν λιγότερο από 2 

έτη).  

δ. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ΑΠΑ για ολόκληρο έτος (μόνο για νέες οντότητες που 

λειτουργούν λιγότερο από 1 έτος), θα χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα δεδομένα ανηγμένα στο 

πρώτο έτος λειτουργίας

http://www.dapeep.gr/
mailto:info@dapeep.gr


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A.E.  
ΚΑΣΤΟΡΟΣ  72, 18545  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τηλ.:211-880 6969/6741 
Φαξ:211-880 6766                                                                                 
www.dapeep.gr, info@dapeep.gr 

 
 

 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) Σελ.6 9/7/2020 

 

Επιχειρήσεις µε Πολλαπλές Δραστηριότητες  

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων µε επιλέξιµες και µη επιλέξιµες δραστηριότητες των παραρτημάτων 3 & 

5 των Κατευθυντηρίων Γραμμών, η ΑΠΑ πρέπει να υπολογίζεται και να υποβάλλεται διακριτά για κάθε 

δραστηριότητα της οποίας η κατανάλωση δύναται να υπαχθεί σε μία εκ των Κατηγοριών Α.1 – Α.4 και 

Β.1 - Β.2 του άρθρου 4 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.  

Γι’ αυτόν τον σκοπό υπολογίζονται και υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο τα ακόλουθα:  

  

- ΑΠΑ όλης της επιχείρησης (ανά ΑΦΜ) 

- ΑΠΑ της εγκατάστασης με διακριτή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνει 

δραστηριότητες που δύνανται να υπαχθούν σε μία εκ των Κατηγοριών Α.1 – Α.4 και Β.1 - 

Β.2 (ανά Αριθμό Παροχής). 

- ΑΠΑ για κάθε μία από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης με διακριτή παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες είτε περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3, είτε 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα 5, είτε δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 3 & 5 

αλλά οι καταναλώσεις που αντιστοιχούν σε αυτές δύνανται να υπαχθούν στην Κατηγορία 

Β.2 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.  

 

  
  

Σηµείωση  

Η Τεχνική διαδικασία υπολογισµού αναλύεται στο τµήµα 

υπολογισµών του βοηθήµατος  
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Πηγές Άντλησης των δεδοµένων υπολογισµού  

Η τεκµηρίωση των δεδοµένων υπολογισµού της ΑΠΑ πρέπει να προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από τα 

επίσηµα λογιστικά δεδοµένα της επιχείρησης.   

 

Πιο συγκεκριµένα, για την τεκµηρίωση των δεδοµένων στα φύλλα υπολογισµού του Παραρτήματος Ι 

της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 (ΦΕΚ Β’ 3152/ 30.07.2020) απαιτείται αναλυτικό ισοζύγιο λογαριασµών 

του τελευταίου προσωρινού Ισοζυγίου κάθε έτους, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από την 

επιχείρηση και τον προϊστάµενο λογιστηρίου. Ο βαθµός ανάλυσης του ισοζυγίου είναι τουλάχιστον 

τριτοβάθµιος.  

 

Επισημαίνουμε ότι απαιτείται συμπλήρωση του πίνακα του Παραρτήματος Ι,  για διακριτές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες αντιστοιχεί κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

μεγαλύτερη των 70.000 MWh ετησίως, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 7 της ΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 (ΦΕΚ Β’ 3152/ 30.07.2020).  Σε περίπτωση που από την ανάλυση των 

λογαριασµών του ισοζυγίου της επιχείρησης δεν δύνανται να προκύψουν τα απαραίτητα δεδοµένα 

για τον υπολογισµό της ΑΠΑ ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, η τεκµηρίωση πρέπει να 

γίνεται µε στοιχεία που προκύπτουν είτε από το εµπορικό κύκλωμα είτε από οποιοδήποτε σύστηµα 

διοικητικής πληροφόρησης διαθέτει η επιχείρηση.  Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται η επιχείρηση 

να επεξηγήσει την µεθοδολογία τεκµηρίωσης η οποία πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο 

υποστηρικτικό υλικό.   

  

Η µεθοδολογία και η έκθεση τεκµηρίωσης θα πρέπει να πιστοποιούνται µε υπεύθυνη δήλωση του 

νόµιµου εκπροσώπου και του προϊσταµένου λογιστηρίου της επιχείρησης.
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Ειδικές Περιπτώσεις επιχειρήσεων  

• Σε περίπτωση απορρόφησης μίας ή περισσοτέρων εταιρειών µε τομείς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των οποίων οι καταναλώσεις υπάγονται στις Κατηγορίες Α & Β της απόφασης 

Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ,  από άλλη υφιστάμενη εταιρεία, τότε από την ημερομηνία που επέρχεται 

η ολοκλήρωση της απορρόφησης είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για ένταξη των 

καταναλώσεων των εν λόγω τομέων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Σε 

περίπτωση που ήδη έχει υποβληθεί ή εγκριθεί αίτηση από τις απορροφούµενες εταιρείες τότε 

η απορροφούσα εταιρεία, ως καθολικός διάδοχος, εντάσσει  τις καταναλώσεις αυτές στη 

Μερίδα της.  

  

• Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσοτέρων εταιρειών µε τομείς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των οποίων οι καταναλώσεις υπάγονται στις Κατηγορίες Α & Β της απόφασης 

Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, µε σύσταση νέας εταιρείας τότε από την ηµεροµηνία που επέρχεται η 

ολοκλήρωση της συγχώνευσης είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για ένταξη των καταναλώσεων 

των εν λόγω τομέων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Σε περίπτωση που ήδη έχει 

υποβληθεί ή εγκριθεί αίτηση από τις συγχωνευόµενες εταιρείες τότε η νέα εταιρεία ως 

καθολικός διάδοχος εντάσσει  τις καταναλώσεις αυτές στη Μερίδα της.  

 

• Σε περίπτωση Διάσπασης µίας εταιρείας σε δύο ή περισσότερες υφιστάµενες ή νέες 

εταιρείες , µε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας των οποίων οι καταναλώσεις υπάγονται 

στις Κατηγορίες Α & Β της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, τότε από την ηµεροµηνία που 

επέρχεται η ολοκλήρωση της διάσπασης είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για ένταξη των 

καταναλώσεων των εν λόγω τομέων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Σε 

περίπτωση που ήδη έχει υποβληθεί ή εγκριθεί αίτηση από τις εταιρείες που διασπώνται τότε οι 

νέες εταιρείες ως καθολικοί διάδοχοι εντάσσουν  τις καταναλώσεις αυτές στις Μερίδες τους.  

 

• Σε περίπτωση Απορρόφησης ή εξαγοράς ενός ή περισσότερων τομέων επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του οποίου η κατανάλωση υπάγεται στις Κατηγορίες Α ή Β της απόφασης 

Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ,  από νέα ή υφιστάµενη εταιρεία, τότε από την ημερομηνία που επέρχεται 

η ολοκλήρωση της απορρόφησης ή εξαγοράς είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για ένταξη των 

καταναλώσεων των εν λόγω τομέων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Σε 
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9   

περίπτωση που ήδη έχει υποβληθεί ή εγκριθεί αίτηση από τις απορροφούµενες - 

εξαγοραζόµενες εταιρείες τότε η απορροφούσα εταιρεία ως καθολικός διάδοχος  εντάσσει  τις 

καταναλώσεις αυτές στη Μερίδα της.  
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Φύλλο Υπολογισµού ΑΠΑ  

  
Aκαθάριστη Προστιθέµενη Αξία   

      
Οικονοµικά στοιχεία της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής 

χρήσης  

20XX  

Λογαριασµός 70 (κατα ΕΓΛΣ) ή 70.01 (κατα ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 71 (κατα ΕΓΛΣ) ή 70.03 (κατά ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 72 (κατα ΕΓΛΣ) ή 70.05 (κατά ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 73 (κατα ΕΓΛΣ) ή 70.07 (κατά ΕΛΠ)     

Σύνολο κύκλου εργασιών βάσει των προαναφερθέντων 

λογαριασµών  

0,00  

     

Σύνολο αποθεµάτων αγαθών και υπηρεσιών απογραφής λήξης     

Μείον σύνολο αποθεµάτων αγαθών και υπηρεσιών της 

απογραφής έναρξης  

   

Μεταβολές αποθεµάτων αγαθών και υπηρεσιών  0,00  

    

Λογαριασµός 78 (κατα ΕΓΛΣ) ή 79.04 + 80.01 (κατά ΕΛΠ)     

Mείον  Λογαριασµός 78.00.11 (κατα ΕΓΛΣ)  ή τον αντίστοιχο 

λογαριασµό στα ΕΛΠ όπου έχουν καταχωρηθεί η ιδιοπαραγωγή-

Βελτιώσεις Παγίων Κτιρίων -  

Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων   

   

Κεφαλαιοποιηµένη παραγωγή  0,00  

    

Λογαριασµός 74 (κατα ΕΓΛΣ) ή 71.02+71.03+71.05 (κατά ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 75 (κατα ΕΓΛΣ) ή 71.04 (κατά ΕΛΠ)     

Μείον Λογαριασµός 74.03 (κατα ΕΓΛΣ) ή τον αντίστοιχο 

λογαριασµό στα ΕΛΠ όπου έχουν καταχωρηθεί Ειδικές 

επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις  

                    (Γνωµ. 41/1063/1989, 47/1228/1989, 206/2138/1994)  
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Μείον Λογαριασµός 74.05 (κατα ΕΓΛΣ) ή τον αντίστοιχο 

λογαριασµό στα ΕΛΠ όπου έχει καταχωρηθεί Επιδότηση επιτοκίου 

δανείων πάγιων επενδύσεων (Γνωµ.  

93/1687/1992)  

   

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  0,00  

  

Λογαριασµός 61 (κατα ΕΓΛΣ) ή 64.01 (κατά ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 62 (κατα ΕΓΛΣ) ή 64.02 + 64.03 + 64.04 + 

64.06+64.13+64.12 +  

64.05.01 + 64.01.01 (κατά ΕΛΠ)  

   

Λογαριασµός 64 (κατα ΕΓΛΣ) ή 64.07 + 64.10 + 64.12 + 64.08 + 

64.12 + 64.01.01 + 61.07.01 (κατά ΕΛΠ)  
   

Λογαριασµός 68 (κατα ΕΓΛΣ) ή 60.04+68.05+61.05.02 (κατά ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 69 (κατα ΕΓΛΣ) ή ή τον αντίστοιχο λογαριασµό στα 

ΕΛΠ όπου έχουν καταχωρηθεί τα οργανικά έξοδα κατ'είδος 

υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων  

   

Σύνολο αγορών εσωτερικού, εισαγωγών και ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων εµπορευµάτων, α΄ υλών, αναλώσιµων, 

ανταλλακτικών και ειδών συσκευασίας  

(Αγορές οµάδας 2 εκτός των Λογαριασµών αποθεµάτων έναρξης 

και λήξης κατα ΕΓΛΣ ή ΕΛΠ)  

   

Σύνολο αγορών αγαθών και υπηρεσιών  0,00  

    

Λοιποί φόροι επί των προϊόντων που συνδέονται µε τον κύκλο 

εργασιών αλλά δεν εκπίπτουν  + Τέλη και φόροι που συνδέονται 

µε την παραγωγή  (Λογαριασµός 63 κατα ΕΓΛΣ ή 64.11+69.01)  

   

    

Προστιθέµενη αξία  0,00  

  

  

  

  

Προστιθέµενη αξία/κύκλος εργασιών  0,00  

  

ΕΙΚΟΝΑ 1 Παραπάνω απεικονίζεται το φύλλο υπολογισµού της προστιθέµενης Αξίας.  
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Βήματα Υπολογισμού  

  

Βήµα 1ο   

Προσδιορισµός του κύκλου Εργασιών:  

Οικονοµικά στοιχεία της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής 

χρήσης  

20XX  

Λογαριασµός 70 (κατα ΕΓΛΣ) ή 70.01 (κατα ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 71 (κατα ΕΓΛΣ) ή 70.03 (κατά ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 72 (κατα ΕΓΛΣ) ή 70.05 (κατά ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 73 (κατα ΕΓΛΣ) ή 70.07 (κατά ΕΛΠ)     

Σύνολο κύκλου εργασιών βάσει των προαναφερθέντων 

λογαριασµών  

0,00  

  

Αθροίζεται το σύνολο των υπολοίπων των παραπάνω εικονιζόµενων κωδικών στις 31.12 του 

τελευταίου προσωρινού ισοζυγίου της χρήσης. 

Σηµείωση  

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση υπολογισµού ΑΠΑ τομέα 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα υπόλοιπα των λογαριασµών 

πρέπει να αφορούν τον αντίστοιχο τομέα.  

Βήµα 2ο  

Προσδιορισµός επίδρασης Αποθεµάτων:  

Σύνολο αποθεµάτων αγαθών και υπηρεσιών απογραφής λήξης     

Μείον σύνολο αποθεµάτων αγαθών και υπηρεσιών της 

απογραφής έναρξης  

   

Μεταβολές αποθεµάτων αγαθών και υπηρεσιών  0,00  

  

Υπολογίζεται η διαφορά της απογραφής έναρξης και λήξης των αποθεµάτων αγαθών και υπηρεσιών 

όπως αυτή προκύπτει από το επίσηµο βιβλίο αποθήκης της επιχείρησης. 

  

http://www.dapeep.gr/
mailto:info@dapeep.gr


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A.E.  
ΚΑΣΤΟΡΟΣ  72, 18545  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τηλ.:211-880 6969/6741 
Φαξ:211-880 6766                                                                                 
www.dapeep.gr, info@dapeep.gr 

 

  
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) Σελ.13 9/7/2020 

 
1

3 
  

Σηµείωση  

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση υπολογισµού ΑΠΑ τομέα 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, η απογραφή των αποθεµάτων 

πρέπει να αφορά τον εξεταζόµενο τομέα.  

  

Βήµα 3ο  

Υπολογισµός κεφαλαιοποιηµένης παραγωγής  

Λογαριασµός 78 (κατα ΕΓΛΣ) ή 79.04 + 80.01 (κατά ΕΛΠ)     

Mείον Λογαριασµός 78.00.11 (κατα ΕΓΛΣ) ή τον αντίστοιχο 

λογαριασµό στα ΕΛΠ όπου έχουν καταχωρηθεί η ιδιοπαραγωγή-

Βελτιώσεις Παγίων Κτιρίων -  

Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων   

   

Κεφαλαιοποιηµένη παραγωγή  0,00  

  

Είναι η αλγεβρική διαφορά των παραπάνω υπολοίπων του λογιστικού σχεδίου.  

   

Σηµείωση  

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση υπολογισµού ΑΠΑ τομέα 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα ανωτέρω αναφερόµενα 

κονδύλια αφορούν µόνο τον εξεταζόµενο τομέα.  

  

Βήµα 4ο  

Υπολογισµός των λοιπών εσόδων της επιχείρησης ή του τομέα   

Λογαριασµός 74 (κατα ΕΓΛΣ) ή 71.02+71.03+71.05 (κατά ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 75 (κατα ΕΓΛΣ) ή 71.04 (κατά ΕΛΠ)     

Μείον Λογαριασµός 74.03 (κατα ΕΓΛΣ) ή τον αντίστοιχο 

λογαριασµό στα ΕΛΠ όπου έχουν καταχωρηθεί Ειδικές 

επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις  

                    (Γνωµ. 41/1063/1989, 47/1228/1989, 206/2138/1994)  
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Μείον Λογαριασµός 74.05 (κατα ΕΓΛΣ) ή τον αντίστοιχο 

λογαριασµό στα ΕΛΠ όπου έχει καταχωρηθεί Επιδότηση επιτοκίου 

δανείων πάγιων επενδύσεων (Γνωµ.  

93/1687/1992)  

   

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  0,00  

  

Αθροίζονται ή αφαιρούνται τα αντίστοιχα υπόλοιπα 31.12 των αναφερόμενων κωδικών του ισοζυγίου  

Σηµείωση  

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση υπολογισµού ΑΠΑ τομέα 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα ανωτέρω αναφερόµενα 

κονδύλια αφορούν µόνο τον εξεταζόµενο τομέα.  

   

     

Βήµα 5ο  

Προσδιορισµός του συνόλου των λοιπών εξόδων της επιχείρησης ή του τομέα.  

Λογαριασµός 61 (κατα ΕΓΛΣ) ή 64.01 (κατά ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 62 (κατα ΕΓΛΣ) ή 64.02 + 64.03 + 64.04 + 

64.06+64.13+64.12 +  

64.05.01 + 64.01.01 (κατά ΕΛΠ)  

   

Λογαριασµός 64 (κατα ΕΓΛΣ) ή 64.07 + 64.10 + 64.12 + 64.08 + 

64.12 + 64.01.01 + 61.07.01 (κατά ΕΛΠ)  
   

Λογαριασµός 68 (κατα ΕΓΛΣ) ή 60.04+68.05+61.05.02 (κατά ΕΛΠ)     

Λογαριασµός 69 (κατα ΕΓΛΣ) ή ή τον αντίστοιχο λογαριασµό στα 

ΕΛΠ όπου έχουν καταχωρηθεί τα οργανικά έξοδα κατ'είδος 

υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων  

   

Σύνολο αγορών εσωτερικού, εισαγωγών και ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων εµπορευµάτων, α΄ υλών, αναλώσιµων, 

ανταλλακτικών και ειδών συσκευασίας  

(Αγορές οµάδας 2 εκτός των Λογαριασµών αποθεµάτων έναρξης 

και λήξης κατα ΕΓΛΣ ή ΕΛΠ)  

   

Σύνολο αγορών αγαθών και υπηρεσιών  0,00  
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Αποτελεί το αλγεβρικό άθροισμα των υπολοίπων των άνωθεν αναφερόμενων κωδικών του λογιστικού 

σχεδίου στις 31.12.  

  

  

Σηµείωση  

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση υπολογισµού ΑΠΑ τομέα 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα ανωτέρω αναφερόµενα 

κονδύλια αφορούν µόνο τον εξεταζόµενο τομέα.  

  

Βήµα 6ο  

Συγκέντρωση των φόρων και τελών της επιχείρησης :  

Λοιποί φόροι επί των προϊόντων που συνδέονται µε τον κύκλο 

εργασιών αλλά δεν εκπίπτουν  + Τέλη και φόροι που συνδέονται 

µε την παραγωγή  (Λογαριασµός 63 κατα ΕΓΛΣ ή 64.11+69.01)  

   

    

Βήµα 7ο  

Ο Τελικός υπολογισµός  της προστιθέµενης αξίας αποτελεί το άθροισµα όλων των επιµέρους 

αλγεβρικών αθροισµάτων των βηµάτων 1 έως 6.  

Αναλυτικότερα:  

 ΑΠΑ (επιχείρησης/εγκατάστασης/ τομέα) = Κύκλος Εργασιών + Μεταβολές  

Αποθεµάτων + Κεφαλαιοποιηµένη Παραγωγή + Λοιπά Έσοδα –  

Σύνολο Αγορών Αγαθών και Υπηρεσιών – Φόροι και τέλη  

  

 Συντελεστής ΑΠΑ (επιχείρησης/εγκατάστασης/ τομέα) = ΑΠΑ  

(επιχείρησης/ εγκατάστασης/ τομέα) / Κύκλος Εργασιών  
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