
 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 

14.1 Γενικά 

 Στην πέμπτη ομάδα το Ε.Γ.Λ.Σ. παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

οικονομικής μονάδας, εκείνες, δηλαδή, που η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μέχρι το τέλος 

της επόμενης χρήσης. Για τις επιχειρήσεις οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αποτελούν μια 

μορφή χρηματοδότησης και επηρεάζουν άμεσα τη ρευστότητά τους, καθώς μεταθέτουν τις 

εκροές ρευστών στο άμεσο μέλλον.  

 Οι υποχρεώσεις μιας επιχείρησης προκύπτουν από την αγορά αγαθών με πίστωση, από 

την είσπραξη προκαταβολών, από την είσπραξη φόρων υπέρ του Δημοσίου (Φ.Π.Α.) καθώς 

επίσης και εισφορών υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ) κ. λπ. 

 Αν η υποχρέωση προέρχεται από εμπορική πίστωση, γεννιέται τη στιγμή που η 

επιχείρηση αποκτάει τα εμπορεύματα που αγόρασε ή τη στιγμή που ολοκλήρωσε τη χρήση 

μιας υπηρεσίας τρίτων. Αν η προέλευση της υποχρέωσης είναι κάποιο πιστωτικό ίδρυμα από 

το οποίο η επιχείρηση ζήτησε κεφάλαιο κίνησης ή κάποιο βραχυπρόθεσμο δάνειο, η 

υποχρέωση γεννιέται με την είσπραξη του δανείου. Συνήθως οι τράπεζες ζητούν από τις 

επιχειρήσεις να εγγυηθούν το δάνειο καλύπτοντάς το με χρεόγραφα από το χαρτοφυλάκιό τους, 

η ονομαστική αξία των οποίων είναι πάντοτε μεγαλύτερη από το ύψος του δανείου, για 

ασφάλεια από την τυχόν απομείωση της αξίας τους.  

 Όταν οι υποχρεώσεις δεν είναι ενσωματωμένες σε πιστωτικούς τίτλους, τότε 

καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 50 Προμηθευτές, ο οποίος αναλύεται σε 

δευτεροβάθμιους: 

50.00   Προμηθευτές εσωτερικού 

50.01   Προμηθευτές εξωτερικού 

50.02   Ελληνικό Δημόσιο 

50.03    Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες επιχειρήσεις 

50.04   Προμηθευτές – εγγυήσεις ειδών συσκευασίας 

50.05    Προκαταβολές σε προμηθευτές    

 

 Στο λογαριασμό 50.00 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας 

από τις “επί πιστώσει” αγορές της από προμηθευτές εσωτερικού και αναλύεται σε 



τριτοβάθμιους και τεταρτοβάθμιους αναλόγως των αναγκών της επιχείρησης. Το ίδιο 

συμβαίνει και για τον 50.01. Στους λογαριασμούς 50.02 Ελληνικό Δημόσιο και 50.03 ΝΠΔΔ 

και Δημόσιες Επιχειρήσεις, παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας από 

τις “επί πιστώσει” αγορές της από το Ελληνικό Δημόσιο ή από τα ΝΠΔΔ και τις Δημόσιες 

Επιχειρήσεις, όταν έχουν την ιδιότητα του προμηθευτή.  Τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση 

στους προμηθευτές της ως εγγύηση για την κανονική επιστροφή των ειδών συσκευασίας που 

παραλαμβάνει με την υποχρέωση να τα επιστρέψει, παρακολουθούνται στο λογαριασμό 50.04 

Προμηθευτές – εγγυήσεις ειδών συσκευασίας. Ο λογαριασμός 50.05 κινείται στις 

περιπτώσεις που, κατά την κρίση της επιχείρησης, οι προκαταβολές οι οποίες δίνονται σε 

προμηθευτές αφορούν σημαντικές παραγγελίες που η εκτέλεσή τους απαιτεί πολύ χρόνο. Στις 

άλλες περιπτώσεις οι προκαταβολές σε προμηθευτές χρεώνονται απευθείας στους οικείους 

προσωπικούς λογαριασμούς τους. Με την ολική ή μερική εκτέλεση της παραγγελίας το 

υπόλοιπο του 50.05 μεταφέρεται στη χρέωση του οικείου προσωπικού λογαριασμού του 

προμηθευτή. Δηλαδή, ο 50.05 είναι αντίθετος του 50.00.  

 Όταν οι υποχρεώσεις είναι ενσωματωμένες σε πιστωτικούς τίτλους, τότε 

καταχωρούνται στην πίστωση του 51.00 Γραμμάτια πληρωτέα ή στο λογαριασμό 53.90 

Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες. Τα γραμμάτια και οι επιταγές καταγράφονται στο 

βιβλίο επιταγών πληρωτέων ή στο βιβλίο γραμματίων πληρωτέων.  

 

Παράδειγμα αγοράς με μετρητά και με επιταγές 

 Η ΑΚΜΗ Α.Ε. αγόρασε την 24/8/20Χ5 30 τόνους άλευρα ολικής αλέσεως από την 

εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ προς €0,60 το κιλό συν ΦΠΑ 13% με υπογραφή 

συναλλαγματικών οι οποίες λήγουν την 24/3/20Χ6. Η τιμή τοις μετρητοίς είναι €17.000.  

 Στις 30/8/20Χ5 αγόρασε 10 τόνους καλαμποκάλευρο με δίμηνη πίστωση αντί €7.000 

συν ΦΠΑ 13% και εξέδωσε ισόποση επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 30/10/20Χ5 εις διαταγή 

ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι σταθερό και ίσο με 9%. 

 Οι εγγραφές των αγορών είναι: 

  24/8/20Χ5     

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ   

20.00.01 Αγορές χρήσης   

20.00.01.00 Άλευρο ολικής 18.000  

54.00 Φ.Π.Α.   

54.00.20.13 Φ.Π.Α. Αγορών 13% 2.340  

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ   

50.00 Προμηθευτές εσωτερικού   

50.00.01 ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   20.340 

 do   

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ     

20.00.01 Αγορές χρήσης   

20.00.01.00 Άλευρο ολικής 17.000  

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   

65.06 

Τόκοι και  έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 571  

51.03 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε € 429  

54.00 Φ.Π.Α.   



54.00.20.13 Φ.Π.Α. Αγορών 13% 2.340  

51 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ   

51.00 Γραμμάτια πληρωτέα σε €  20.340 

  Αγορά αλεύρων Τιμολόγιο Νο 44455     

 Στη δεύτερη αγορά, είναι άγνωστη η συνολική τιμή του καλαμποκάλευρου με μετρητά. 

Για το λόγο αυτό θα υπολογιστεί η παρούσα αξία του εμπορεύματος με 9% προεξοφλητικό 

επιτόκιο για τους δυο μήνες. 

  30/8/20Χ5     

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ   

20.00.01 Αγορές χρήσης   

20.00.01.01 Καλαμποκάλευρο 7.000  

54.00 Φ.Π.Α.   

54.00.20.13 Φ.Π.Α. Αγορών 13% 910  

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ   

50.00.01 ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   7.910 

 do   

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ     

20.00.01 Αγορές χρήσης   

20.00.01.01 Καλαμποκάλευρο 6.900  

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   

65.06 

Τόκοι και  έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 100  

54.00 Φ.Π.Α.   

54.00.20.13 Φ.Π.Α. Αγορών 13% 910  

53.90 Επιταγές μεταχρονολογημένες πληρωτέες  7.910 

  Εξόφληση αγοράς με επιταγή Νο Ε845     

 

Παράδειγμα λήψης δανείου 

 Η ΑΚΜΗ Α.Ε. την 1/8/20Χ5 εκχώρησε από το χαρτοφυλάκιό της στην Xbank 1.000 

μετοχές Τιτάν τις οποίες είχε αγοράσει προς €5 τη μία (η σημερινή της αξία είναι €3,5 η μια) 

και δυο γραμμάτια εισπρακτέα πελατών της Ιωάννου €6.000 και Αντωνίου €8.000. Στις 

5/8/20Χ5 εγκρίθηκε εξάμηνο δάνειο ύψους €15.000 και το έλαβε αφού πλήρωσε για τόκους 

και έξοδα €900.  Στις 5/2/20Χ6 εξόφλησε το δάνειο και έλαβε τις μετοχές και τα γραμμάτια. 

 Οι εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 

  1/8/20Χ5     

34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ   

34.24 Χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση   

34.24.00 Μετοχές Τιτάν (1.000) 3.500  

31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ   

31.02 Γραμμάτια στις τράπεζες για εγγύηση 14.000  

 Ιωάννου €6.000   

 Αντωνίου €8.000   

34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ   



34.00 Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρειών εσωτ.   

34.24.00 Μετοχές Τιτάν (1.000)  3.500 

31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ   

34.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο  14.000 

 Ιωάννου €6.000   

 Αντωνίου €8.000   

  

Εκχώρηση μετοχών και γραμματίων εισπρακτέων στην 

Χbank     

    

  5/8/20Χ5     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   

38.03 Λογαριασμός Όψεως 14.100  

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ   

65.03 

Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων τραπεζών 

εγγυημένων με αξιόγραφα 600  

36.00 Έξοδα επομένων χρήσεων   

36.00.04 Μη δεδουλευμένοι τόκοι τραπεζικών δανείων 300  

52 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

52.00 Xbank   

52.00.08 Λογαριασμός δανείου με εγγύηση  15.000 

  Είσπραξη δανείου - προπληρωμή τόκων     

    

  5/2/20Χ6     

52 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

52.00 Xbank   

52.00.08 Λογαριασμός δανείου με εγγύηση 15.000  

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   

38.03 Λογαριασμός Όψεως   15.000 

 do   

34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ     

34.00 Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρειών εσωτ.   

34.24.00 Μετοχές Τιτάν (1.000) 35.000  

34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ   

34.24 Χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση   

34.24.00 Μετοχές Τιτάν (1.000)   3.500 

 do   

31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ     

34.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 14.000  

 Ιωάννου €6.000   

 Αντωνίου €8.000   

31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ   

31.02 Γραμμάτια στις τράπεζες για εγγύηση  14.000 



 Ιωάννου €6.000   

  Αντωνίου €8.000     

 do   

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ     

65.03 

Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων τραπεζών 

εγγυημένων με αξιόγραφα 300  

36.00 Έξοδα επομένων χρήσεων   

36.00.04 Μη δεδουλευμένοι τόκοι τραπεζικών δανείων  300 

  Εξόφληση δανείου και παραλαβή χρεογράφων     

 

14.2   Τράπεζες – Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

         (Λογαριασμός 52) 

 Στο λογαριασμό 52 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας από 

βραχυπρόθεσμες, κάθε φύσεως, τραπεζικές χρηματοδοτήσεις προς αυτή.  Σε περίπτωση 

δημιουργίας συναλλαγματικών διαφορών κατά την εξόφληση υποχρεώσεων προς Τράπεζες σε 

ξένο νόμισμα ή την αποτίμησή τους στο τέλος της χρήσεως, οι συναλλαγματικές διαφορές που 

προκύπτουν όταν πληρώνονται υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο λογαριασμό 

81.00.04 Συναλλαγματικές διαφορές (Έκτακτα και ανόργανα έξοδα), όταν είναι χρεωστικές, 

ή στο λογαριασμό 81.01.04 Συναλλαγματικές διαφορές (Έκτακτα και ανόργανα έσοδα), όταν 

είναι πιστωτικές, εφόσον δεν αφορούν κτήση πάγιων στοιχείων, ή στο λογαριασμό 16.15 όταν 

αφορούν πάγια στοιχεία, με πίστωση ή χρέωση των οικείων λογαριασμών προμηθευτών σε 

ξένο νόμισμα. Να σημειωθεί ότι ο 52 αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους κατά 

υποκαταστήματα Τράπεζας και σε τριτοβάθμιους κατά τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τις 

ανάγκες κάθε επιχειρήσεως (δηλ. χρησιμοποιούνται ελεύθερα και οι 100 δευτεροβάθμιοι). 

(Α.Υ.Ο. 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-1996). 

 

14.3   Πιστωτές Διάφοροι  (Λογαριασμός 53) 

  Στους υπολογαριασμούς του 53 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής 

μονάδας οι οποίες δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία υποχρεώσεων από εκείνες που 

παρακολουθούνται στους λοιπούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 5. 

Ο λογαριασμός 53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες χρησιμοποιείται στην 

περίπτωση που η λογιστικοποίηση των μισθοδοτικών καταστάσεων πληρωμής του 

προσωπικού γίνεται συμψηφιστικά. Στην πίστωση του λογαριασμού αυτού, με χρέωση των 

οικείων υπολογαριασμών του 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, καταχωρούνται οι καθαρές 

πληρωτέες αποδοχές του προσωπικού, ενώ στη χρέωσή του καταχωρούνται οι καταβολές προς 

τους δικαιούχους. Οι αποδοχές οι οποίες, μέσα σε εύλογο χρόνο, δεν ζητούνται από τους 

δικαιούχους, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 53.03 Οφειλόμενες αμοιβές 

προσωπικού. 

Στο λογαριασμό 53.08 Δικαιούχοι αμοιβών καταχωρούνται οι αμοιβές που 

οφείλονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 

οικονομικής μονάδας και σε τρίτους. 

 

14.4   Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη  (Λογαριασμός 54) 

 Στους υπολογαριασμούς του 54 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής 

μονάδας από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και 

λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 



 Στο λογαριασμό 54.00 παρακολουθείται ο Φ.Π.Α. 

 Στο λογαριασμό 54.03 Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού πιστώνονται οι φόροι και 

τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που παρακρατούνται από τις αποδοχές του προσωπικού και από 

τις αποζημιώσεις του λόγω απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία, καθώς και τα τέλη 

χαρτοσήμου μισθωτών υπηρεσιών και ο φόρος Α.Ν.  843/48 που επιβαρύνουν την οικονομική 

μονάδα. Η πίστωση του λογαριασμού 54.03 γίνεται με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών 

του 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Ο λογαριασμός 54.03 χρεώνεται με τα ποσά που 

καταβάλλονται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων. 

Στο λογαριασμό 54.04 Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων πιστώνονται οι φόροι και τα 

τέλη χαρτοσήμου που η οικονομική μονάδα παρακρατεί για τις αμοιβές τρίτων.  Στον ίδιο 

λογαριασμό, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, 

πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που αναλογούν στις αμοιβές τρίτων, όταν δεν 

γίνεται παρακράτηση ή όταν γίνεται μερική παρακράτηση. 

Στο λογαριασμό 54.05 Φόροι - τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, με χρέωση 

των οικείων υπολογαριασμών του 63.03, πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη των μεταφορικών 

μέσων. 

Στους 54.09.01 Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου και 54.09.02 

Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται τα ποσά των 

φόρων και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από την οικονομική μονάδα για τις αμοιβές 

μελών του διοικητικού της συμβουλίου. 

Στους 54.09.03 Φόρος τόκων και 54.09.04 Χαρτόσημο και ΟΓΑ τόκων 

καταχωρούνται τα ποσά των φόρων και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από την 

οικονομική μονάδα για τους τόκους που αυτή καταβάλλει σε τρίτους. 

Στον 54.09.09 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού καταχωρούνται, με χρέωση του 

λογαριασμού 63.04.00 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος 

της οικονομικής μονάδας για τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού. 

Στον 54.09.12 Φόρος αμοιβών εργολάβων καταχωρούνται οι φόροι και τα τέλη 

χαρτοσήμου που παρακρατούνται από την οικονομική μονάδα για τις αμοιβές εργολάβων της. 

 Στο λογαριασμό 54.99 Φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων παρακολουθούνται οι 

φόροι και τα τέλη προηγούμενων χρήσεων που, για διάφορους λόγους, δεν προηγήθηκε η 

καταχώρισή τους στους οικείους υπολογαριασμούς του 54, ούτε ασκήθηκε προσφυγή στα 

αρμόδια δικαστήρια. Ο λογαριασμός 54.99 πιστώνεται με χρέωση των οικείων 

υπολογαριασμών του 82.00 «έξοδα προηγούμενων χρήσεων». 

14.5   Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  (Λογαριασμός 55) 

Στους υπολογαριασμούς του 55 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής 

μονάδας προς τους διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς από εισφορές εργοδότου και 

κρατήσεις εργαζομένων. 

Στο λογαριασμό 55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) παρακολουθούνται 

οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς το ΙΚΑ, ως εξής: 

α. Στο τέλος κάθε μισθοδοτικής περιόδου, με το συνολικό ύψος των εισφορών εργοδότου και 

εργαζομένων που αναλογούν στις αποδοχές της περιόδου αυτής, πιστώνονται οι 

υπολογαριασμοί 55.00.00 Λογαριασμός τρέχουσας κινήσεως, 55.00.02 Λογαριασμός 

τρέχουσας κινήσεως εισφορών ανεγειρόμενων οικοδομών και 55.00.03 Λογαριασμός 

δωρόσημου ημερομισθίων οικοδομικών εργασιών, κατά περίπτωση. Οι υπολογαριασμοί αυτοί 

χρεώνονται με τις καταβολές που γίνονται προς τον δικαιούχο ασφαλιστικό οργανισμό. 



β. Σε περίπτωση διακανονισμού καθυστερημένων προς το ΙΚΑ υποχρεώσεων με δόσεις, οι 

σχετικές οφειλές μεταφέρονται στον υπολογαριασμό 55.00.01 Λογαριασμός δόσεων 

καθυστερούμενων κρατήσεων και εισφορών, με τον οποίο παρακολουθείται η εξόφλησή 

τους. 

γ. Σε περίπτωση βεβαιώσεως οφειλών προς το ΙΚΑ, πέρα από εκείνες που εμφανίζονται στους 

οικείους υπολογαριασμούς του 55.00, αν οι οφειλές αυτές αφορούν τη χρήση μέσα στην οποία 

βεβαιώνονται, καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 55.00, με χρέωση των 

οικείων υπολογαριασμών του 60, αν όμως αφορούν προηγούμενες χρήσεις, καταχωρούνται 

στο λογαριασμό 55.99, με χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 82.00 Έξοδα 

προηγούμενων χρήσεων. 

Στους λογαριασμούς 55.01 Λοιπά ταμεία κύριας ασφαλίσεως, 55.02 Επικουρικά 

ταμεία και 55.03 Εργατική εστία παρακολουθούνται, κατά τρόπο ανάλογο με όσα 

καθορίζονται στην παραπάνω περίπτωση 2, οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς 

τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Στο λογαριασμό 55.99 Κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων 

χρήσεων παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς, όταν οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν την προηγούμενη ή τις προηγούμενες 

χρήσεις και καθυστερεί η πληρωμή τους πέρα από την ημερομηνία κατά την οποία γίνονται 

ληξιπρόθεσμες. 

14.6   Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού  

 Όπως οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού, έτσι και οι μεταβατικοί λογαριασμοί 

παθητικού εξυπηρετούν το σκοπό της αναμορφώσεως των λογαριασμών του ισολογισμού στο 

πραγματικό μέγεθός τους κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. 

Ειδικότερα, στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού καταχωρούνται τα έσοδα 

της επόμενης χρήσεως που προεισπράττονται και τα πληρωτέα έξοδα της κλειόμενης χρήσεως, 

που πραγματοποιούνται δηλαδή μέσα στη χρήση, δεν πληρώνονται όμως μέσα σ' αυτή, ούτε 

είναι δυνατή η πίστωσή τους σε προσωπικούς λογαριασμούς, επειδή δεν είναι απαιτητά κατά 

το τέλος της χρήσεως. 

Στο λογαριασμό 56.00 Έσοδα επόμενων χρήσεων, σε περίπτωση που δεν 

καταχωρούνται απευθείας σ' αυτόν, μεταφέρονται από τους οικείους λογαριασμούς εσόδων 

της ομάδας 7 όσα από αυτά δεν αφορούν την κλειόμενη, αλλά την επόμενη ή τις επόμενες 

χρήσεις. Η ανάλυση του λογαριασμού 56.00 σε τριτοβάθμιους υπολογαριασμούς είναι 

αντίστοιχη των αναλύσεων των λογαριασμών εσόδων, στους οποίους μεταφέρονται τα 

κονδύλια που αφορούν τη νέα (επόμενη) χρήση, αμέσως μετά την έναρξή της. 

Στο λογαριασμό 56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) καταχωρούνται, με 

αντίστοιχη χρέωση των οικείων λογαριασμών εξόδων της ομάδας 6, τα έξοδα που ανήκουν 

στην κλειόμενη χρήση, αλλά δεν πληρώνονται μέσα σ' αυτή, και τα οποία, σύμφωνα π.χ. με τις 

σχετικές συμβάσεις, δεν είναι στο τέλος της χρήσεως απαιτητά από τους δικαιούχους και για 

το λόγο αυτό δεν κρίνεται ορθό ή σκόπιμο να φέρονται σε πίστωση των οικείων λογαριασμών 

υποχρεώσεων. 

Στο λογαριασμό 56.02 Αγορές υπό τακτοποίηση παρακολουθούνται οι υπό 

τακτοποίηση αγορές αγαθών σε περίπτωση που το τιμολόγιο ή τα λοιπά δικαιολογητικά αγοράς 

δεν περιέρχονται στην οικονομική μονάδα κατά την παραλαβή των αγαθών.  

Στο λογαριασμό 56.03 Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό 

καταχωρούνται, με αντίστοιχη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών των 70-73, οι εκπτώσεις 

επί πωλήσεων που δικαιούνται οι πελάτες της οικονομικής μονάδας, για τις οποίες, κατά το 



κλείσιμο του ισολογισμού, δεν είναι γνωστό το ακριβές τους ύψος και από το λόγο αυτό δεν 

είναι δυνατή ή δεν κρίνεται σκόπιμη η πίστωση των λογαριασμών των πελατών. Οι εκπτώσεις 

αυτές, όταν κατά την επόμενη χρήση οριστικοποιούνται, μεταφέρονται από το λογαριασμό 

56.03 στους οικείους προσωπικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πελατών. 

 

Παράδειγμα 

 Κατά την απογραφή τέλους χρήσης της εταιρείας ΑΚΜΗ Α.Ε. διαπιστώνεται ότι ο 

λογαριασμός 73 Πωλήσεις υπηρεσιών είναι πιστωμένος με €820.000, ενώ οι επισκευές και 

συντηρήσεις σε πελάτες της χρήσης είναι €785.000, δηλαδή, έχουν προεισπραχθεί €35.000, τα 

οποία αφορούν την επόμενη χρήση και ο λογαριασμός 62.04 Ενοίκια είναι χρεωμένος με 

€8.000, ενώ το ενοίκιο της αποθήκης που καταβάλλει η επιχείρηση σε ιδιώτη είναι €1.000 το 

μήνα. Συνεπώς ο λογαριασμός θα έπρεπε να είναι χρεωμένος με €1.000 x 12 = 12.000, άρα 

οφείλονται €4.000. Οι ημερολογιακές εγγραφές είναι οι εξής: 

 

  31/12/20Χ5     

73.00 Πωλήσεις υπηρεσιών   
73.00.00 Υπηρεσίες επισκευών και συντηρήσεων 35.000  
56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   
56.00 Έσοδα επομένων χρήσεων   

56.00.00 
Προεισπραχθείσες υπηρεσίες επισκευών και 

συντηρήσεων  
35.000 

  Τακτοποίηση δεδουλευμένων υπηρεσιών     

 do   
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ     

62.04 Ενοίκια 4.000  
56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   
56.01 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)  4.000 

  Τακτοποίηση δεδουλευμένων ενοικίων     

 


