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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής της υπάρχουσας 

κατάστασης του real estate leasing τόσο από νομοθετικής πλευράς, όσο και από 

πλευρά αγοράς. Τα στοιχεία για τη χώρα μας δεν είναι επαρκή, μια και δεν υπάρχει 

οργανωμένος συνεταιρισμός εταιριών leasing, ούτε εξειδικευμένα στατιστικά 

στοιχεία για την πορεία του κλάδου. Σε σχετικές κλαδικές μελέτες υπάρχουν στοιχεία 

που αφορούν γενικά το leasing και τα είδη (π.χ. εξοπλισμού, ακινήτων), αλλά όχι 

παραπάνω στοιχεία που να αφορούν σε περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, υπάρχει 

μια αντιμετώπιση «μυστικότητας» από τις εταιρίες που εμπλέκονται στη διαδικασία 

του leasing,8ta σαν μισθωτές είτε σαν εκμισθωτές, ίσως γιατί ο θεσμός, ειδικά στα 

ακίνητα δεν είναι πολύ διαδεδομένος και από φόβο του ανταγωνισμού.

Παρόλα αυτά, η εργασία περιλαμβάνει ένα πρώτο μέρος που αφορά στην ελληνική 

νομοθεσία περί leasing, ένα δεύτερο που αφορά στη νομοθεσία στις χώρες της Ε.Ε., 

ένα τρίτο που αφορά στην αγορά του κλάδου στη Ελλάδα και στις προοπτικές του σε 

συνδυασμό με τον κλάδο του real estate, ενώ τέλος παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα από όλη τη μελέτη.



5

2. Η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα

2.1 Ορισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Leasing είναι ο χρηματοδοτικός αναπτυξιακός μηχανισμός που επιτρέπει σε μια 

επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία να αποκτήσει τη χρήση πραγμάτων (κινητών 

και ακινήτων) μέσω μίσθωσης με δικαίωμα εξαγοράς στη λήξη της μισθωτικής 

περιόδου με κατά κανόνα μηδενική συμμετοχή στη δαπάνη της επένδυσης.

Παρέχει «customized financing» με μοναδικά φορολογικά πλεονεκτήματα.1

2.2 Το νομοθετικό πλαίσιο της χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων 

στην Ελλάδα

2.2.1 Η εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου περί χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ακινήτων στην Ελλάδα

Στη Ελλάδα ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ακίνητα εισήχθη με το άρθρο 

11 του Ν 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις»2. 

Βελτίωση και συμπλήρωση της ρύθμισης επήλθε στη συνέχεια, πρώτα με τα άρθρα 

24 και 25 του Ν 2520/1997, με θέση ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων ειδικά για τη 

χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων, και ύστερα με το άρθρο 27 του Ν 

2682/1999, με θέση και άλλων, γενικών, φορολογικής υφής διατάξεων, αλλά 

παράλληλα και με την εισαγωγή δυο ουσιωδών τροποποιήσεων. Οι τροποποιήσεις 

αυτές ήταν αφενός σχετικά με το sale & lease-back, το οποίο σε αντίθεση με την 

αρχική απαγορευτική, ειδικά για τα ακίνητα, διατύπωση του άρθρου 11 του Ν 

2367/1995, εδώ επέτρεψε τα ακίνητα, και αφετέρου σχετικά με τη χρηματοδοτική 

μίσθωση οικοπέδων, την οποία επίσης, σε αντίθεση με σχετική ρητή απαγορευτική 

διάταξη του ίδιου εκείνου άρθρου 11 του Ν 2367/1995, εδώ επέτρεψε τα ακίνητα.

1 Από τη εισήγηση του Σ. Ν. Παπαντωνόπουλου, Διευθυντή EFG Eurobank Leasing, otoReal Estate 
Forum, Θεσσαλονίκη 2001.
2 Π. K. Μάζης, Η Χρηματοδοτική Μίσθωση, εκδ. Σάκκουλα 2000, σελ 181.
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Με τις διατάξεις των τριών αυτών νομοθετημάτων (άρθρο 11 του Ν 2367/1995, 

άρθρα 24 και 25 του Ν 2520/1997 και άρθρο 27 του Ν 2682/1999), δεν θεσπίστηκε 

ένα ξεχωριστό νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά για το financial leasing στα ακίνητα, αλλά 

επιλέχθηκε η λύση της απλής και μόνο επέκτασης πάνω σ’ αυτά που ίσχυαν για τα 

κινητά, αφενός μέσω αντικατάστασης συγκεκριμένων παραγράφων και εδαφίων των 

άρθρων του Ν 1665/1986 και αφετέρου μέσω προσθήκης ορισμένων ακόμη ειδικών 

διατάξεων. Ταυτόχρονα επιχειρήθηκε συμπλήρωση και βελτίωση της υπάρχουσας 

κατάστασης με το ειδικό ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, με σκοπό να καταστεί αυτή 

ακόμη περισσότερο ελκυστική, τόσο όταν πρόκειται για κινητά όσο όταν πρόκειται 

για ακίνητα.

Έτσι σήμερα, με τον τροποποιημένο και συμπληρωμένο Ν 1665/1986, ρυθμίζεται 

ενιαία η χρηματοδοτική μίσθωση σε κινητά και ακίνητα, με διαφοροποιήσεις μεταξύ 

τους εκεί μόνο που η ανάγκη το επιβάλει από την ιδιαίτερη φύση των ακινήτων. 

Όμως αυτή η έλλειψη συνολικής αντιμετώπισης εξ αρχής από το νομοθέτη του 

ζητήματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, όπως θα δούμε σε άλλα 

κεφάλαια της μελέτης αυτής, δημιουργεί στην πράξη προβλήματα και νομοθετικά 

κενά, με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην ανάπτυξη του θεσμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Εισηγητική για το 11 του Ν 

2367/1995 Έκθεση του αρμόδιου Υπουργού, για την επέκταση του θεσμού και στα 

ακίνητα κρίθηκε ότι, πέρα από τα πολλαπλά και ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, τα οποία 

γενικά ο θεσμός του financial leasing προσφέρει στους συμβαλλόμενους, στους 

προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών και στην Εθνική Οικονομία, είναι απαραίτητη η 

θέσπισή της, κι αυτό τόσο προς ανάκαμψη της στεγαστικής δραστηριότητας, η οποία 

βρισκόταν σε ύφεση για πολλά χρόνια, όσο και προς υποβοήθηση της απόκτησης 

στέγης, κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τους επαγγελματίες.

Οι συνθήκες που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναφέρονται στην 

στα μέσα της δεκαετίας του ’90, τότε που επεκτάθηκε ο θεσμός στα ακίνητα. Μια 

δεκαετία πίσω (στα μέσα της δεκαετίας του ’80), όταν θεσπίστηκε ο νόμος περί 

χρηματοδοτικής μίσθωσης με τον Ν 1665/1986, οι συνθήκες και οι κρίσεις που 

διατυπώθηκαν ήταν διαφορετικές. Συγκεκριμένα, είχε κριθεί τότε, ότι η γενίκευση 

του θεσμού και σε ακίνητα δεν ήταν σκόπιμη, ως πρόωρη. Ήδη όμως, στο διάστημα 

που μεσολάβησε, ο θεσμός εδραιώθηκε και εξαπλώθηκε, σε σημείο ώστε η επέκτασή 

του στα ακίνητα να προβάλλει απόλυτα φυσιολογική. Η ανησυχία που εκφράστηκε 

κατά τις συζητήσεις για το νομοσχέδιο στη Βουλή (Πρακτικά Βουλήςΐ 1-12-1995),
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ότι η επέκταση του financial leasing στα ακίνητα θα επιφέρει τελικά ζημία στην 

Εθνική Οικονομία, για το λόγο ότι οι τράπεζες, ιδίως οι ξένες, θα μπουν στον τομέα 

των κατασκευών, αναπτύσσοντας δικές τους τεχνικές εταιρίες, με συνέπεια να 

κλείσουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την οικοδομή και με 

αύξηση έτσι της ανεργίας, δεν φαίνεται εύλογη. Κι αυτό γιατί, ακόμα κι αν 

αναπτυχθεί μια τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα (στα σημερινά δεδομένα, αυτό 

έχει ήδη γίνει πραγματικότητα), με τον ανταγωνισμό που θα προκύψει, ωφελημένοι 

τελικά θα είναι οι επενδυτές, λόγω συμπίεσης του κόστους κατασκευής και 

επαύξησης της τυποποίησης μεγάλου πλήθους υλικών, με ευεργετικές επιπτώσεις στο 

όλο σύστημα, μέσω αποφυγής χρηματοδότησης σκοπών ξένων από τους 

επιδιωκόμενους, περιορισμού των πληθωριστικών τάσεων και των 

υπερτιμολογήσεων, φαινόμενα που ήταν πρόβλημα την εποχή εκείνη, και τέλος σε 

προοδευτική αύξηση της παραγωγής.

Τέλος, φτάνουμε στο έτος 2003, με το Ν 3156/2003 επιτυγχάνεται αύξηση του 

περιθωρίου κέρδους στις συμβάσεις πώλησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale & 

lease back) λόγω της κατάργησης του φόρου μεταβίβασης.3

2.2.2 Σιιγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης με άλλες νομικές μορφές

Η χρηματοδοτική μίσθωση μπορεί να συγκριθεί με άλλες παρεμφερείς νομικές 

μορφές, όπως:

2.2.2.1 Επικαρπία:

Η ομοιότητα του leasing με την επικαρπία, έχει να κάνει με τον επικαρπωτή 

(μισθωτή), ο οποίος έχει τη χρήση του ξένου πράγματος (το οποίο ανήκει στον υψηλό 

κύριο) και την κάρπωση όλων των σχετικών ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση 

του. Επίσης, και στις δυο περιπτώσεις ο επικαρπωτής έχει την υποχρέωση να 

συντηρεί και να διατηρήσει το πράγμα σε καλή κατάσταση.

Μια πρώτη σημαντική διαφορά είναι ότι η επικαρπία είναι εμπράγματο δικαίωμα ενώ 

το δικαίωμα του μισθωτή στο leasing είναι ενοχικού χαρακτήρα. Μια δεύτερη 

διαφορά είναι ότι οι ευθύνες και οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει ο μισθωτής στο leasing

3 Βλ. σχετικά, κεφ. 2.2.6.
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είναι πολύ ευρύτερες σε σχέση μ’ εκείνες του επικαρπωτή. Ο μισθωτής στο leasing 

έχει όλες τις ευθύνες και τους κινδύνους που κανονικά βαρύνουν τον ιδιοκτήτη, ενώ ο 

επικαρπωτής είναι απλώς υποχρεωμένος να φροντίζει τη διατήρηση του πράγματος 

σε καλή κατάσταση. Τέλος, ο σκοπός στον οποίο αποβλέπουν, ο εκμισθωτής (εταιρία 

leasing) και ο επικαρπωτής είναι διαφορετικός. Ο πρώτος αποβλέπει να του 

επιστραφεί έντοκα το κεφάλαιο που διέθεσε ώστε να αγοράσει ή να χρηματοδοτήσει 

την κατασκευή του μισθίου, ο δε επικαρπωτής να εκμεταλλευτεί το πράγμα. Αυτό 

σημαίνει ότι ο υψηλός κύριος ενδιαφέρεται άμεσα για την κατάσταση του πράγματος 

και μετά τη λήξη του χρόνου της επικαρπίας ώστε να είναι σε θέση να το 

εκμεταλλευτεί, ενώ αντίθετα ο εκμισθωτής στο leasing ο οποίος έχει εισπράξει με την 

λήξη της σύμβασης εντόκως το σύνολο (ή σχεδόν το σύνολο) της αξίας του μισθίου.

2.2.2.2 Καταπιστευτική μεταβίβαση πράγματος:

Σε αυτή την περίπτωση, για την εξασφάλιση κάποιας απαίτησης ο οφειλέτης και 

κύριος του πράγματος μέχρι εκείνη τη στιγμή, μεταβιβάζει την κυριότητα υπέρ του 

δανειστή, διατηρώντας ταυτόχρονα τη χρήση του πράγματος.

Η ομοιότητα με το leasing είναι η εμπράγματη εξασφάλιση του δανειστή και η 

κατοχή και χρήση του πράγματος από τον οφειλέτη. Η διαφορά τους είναι ότι στο 

leasing, η κυριότητα του πράγματος πριν από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης 

ανήκε όχι στον οφειλέτη, αλλά στον πωλητή- προμηθευτή, που είναι εκείνος ο οποίος 

πουλάει και μεταβιβάζει την κυριότητα του πράγματος στον δανειστή- εκμισθωτή. 

Βέβαια, η ομοιότητα του leasing φτάνει στο σημείο της ταύτισης με το θεσμό της 

καταπιστευτικής μεταβίβασης πράγματος, στην ειδική περίπτωση του sale & lease

back.

2.2.3 Η νομική διάσταση της σύμβασης του sale & lease-back

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι η sale & lease-back, ή 

στα ελληνικά, χρηματοδοτική πώληση και επαναμίσθωση.
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Τα χαρακτηριστικά της σύμβασης αυτής είναι τα εξής4:

■ Πώληση ενός ακινήτου από την χρηματοδοτούμενη εταιρία προς την 

χρηματοδότρια εταιρία leasing.

■ Διατήρηση της χρήσης του πωλούμενου αντικειμένου από την πωλήτρια εταιρία 

βάσει μιας σύμβασης μισθώσεως με την εταιρία leasing για ένα καθορισμένο 

χρονικό διάστημα, με ελάχιστη διάρκεια τα δέκα έτη, κατά τη διάρκεια του 

οποίου η σύμβαση δεν μπορεί να καταγγελθεί.

■ Κατά τη λήξη της σύμβασης η πωλήτρια- μισθώτρια εταιρία έχει τα ίδια 

δικαιώματα όπως και στο κλασσικό leasing.

Η χρηματοδοτική λειτουργία αυτής της τεχνικής είναι ως εξής: η χρηματοδοτούμενη 

εταιρία παραχωρεί στην εταιρία leasing ένα από τα ακίνητά της που βρίσκονται 

ακινητοποιημένα στον ισολογισμό της, με αντάλλαγμα την άμεση πληρωμή της αξίας 

τους. Η επιχείρηση έτσι αποκτά ένα κεφάλαιο κίνησης έναντι της αποξένωσής της 

από τον τίτλο της ιδιοκτησίας, η οποία αυτή καθ’ αυτή δεν της αποδίδει κανένα 

κέρδος. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν 2682/1999 (αντικατέστησε την 

παρ.2 του άρθρου 1 του Ν 1665/1986), από την ειδική μορφή του sale & lease-back, 

εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο αποκλεισμός αυτός ειδικά για τους 

ελεύθερους επαγγελματίες θα πρέπει να θεωρηθεί εύλογος, αφού δε νοείται γι’ 

αυτούς ύπαρξη ανάγκης χρηματοδότησής τους με κεφάλαιο κίνησης, αντίθετα με ότι 

συμβαίνει στις επιχειρήσεις.

Ο έλληνας νομοθέτης όμως, αντί να επιβεβαιώσει την ιδιαιτερότητα της νέας 

χρηματοδοτικής μεθόδου, δημιουργώντας ένα νέο είδος σύμβασης με νομική 

αυτοτέλεια, υπέκυψε στην ευκολία, και προσπάθησε να την εντάξει στο γνωστό 

προκατασκευασμένο πλαίσιο της πώλησης με σύμφωνο εξώνησης και της μίσθωσης. 

Από εδώ ξεκινούν, πολλά ειδικά προβλήματα ερμηνείας και νομολογίας καθώς και 

δυσκολίες στη διαμόρφωση και συστηματοποίηση των νομικών κανόνων που διέπουν 

τη νέα τεχνική. Η παρατήρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αν σκεφτεί κανείς, 

ότι αντίθετα απ’ ότι συνέβη στις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η τεχνική του 

leasing διαμορφώθηκε πρώτα στην πράξη και κατόπιν υιοθετήθηκε από το νομοθέτη, 

στη χώρα μας υιοθετήθηκε από το νομοθέτη, χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει μια

4 X. Μαστροκώστας, Η χρήση της κυριότητας ως εμπράγματης ασφάλειας. Η σύμβαση του lease-back. Η 
αναβίωση τηςβώιαα cum creditore του Ρωμαϊκού Δικαίου, Επιστημονική Επετηρίδα Αρμ. 8/1987, 
σελ. 139.
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συστηματική διαμόρφωση στη πράξη, πράγμα που θα βοηθούσε στην ερμηνεία αλλά 

και στην εφαρμογή του νέου νόμου.

Η εκμισθώτρια εταιρία leasing δεν αποκτά ποτέ τη φυσική εξουσία πάνω στο μίσθιο 

και δεν σκοπεύει να την αποκτήσει ούτε μετά τη λήξη της σύμβασης. Επίσης, 

απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για τα πραγματικά ελαττώματα του μισθίου και 

αποκλείεται κάθε δικαίωμα του μισθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, για λόγο που αφορά το μίσθιο. Ο μισθωτής από την άλλη, 

αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης του μισθίου, αναλαμβάνει τα βάρη που 

κανονικά ανήκουν στον ιδιοκτήτη, πληρώνει φόρους και τέλη που αφορούν το μίσθιο 

και αναλαμβάνει τη διαχείριση όπως και κάθε σχετική υποχρέωση διοίκησης ή άλλης 

φύσης. Επίσης ο ίδιος ο νομοθέτης υποχρεώνει το μισθωτή να ασφαλίσει το μίσθιο, 

και να φέρει την ευθύνη για τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευσή του. Παράλληλα η 

εκμισθώτρια εταιρία εκχωρεί στο μισθωτή όλα τα δικαιώματα και τις αγωγές που έχει 

έναντι τρίτων σαν κυρία του πράγματος. Απεκδύεται δηλαδή κάθε ευθύνης σχετικά 

με το πράγμα και αντιμετωπίζει ένα μόνο κίνδυνο, την αφερεγγυότητα του μισθωτή.

Ο εκμισθωτής που πληρώνει για να αποκτήσει την κυριότητα και παραχωρεί τη 

χρήση για να λάβει μίσθωμα, στην πραγματικότητα θέλει να ανταλλάξει ένα 

χρηματικό ποσό με μια απαίτηση με προθεσμία. Ο συνδυασμός πώλησης με εξώνηση 

και μίσθωσης, απογυμνωμένος από κάθε πραγματική υλική επίπτωση, έχει σα νομική 

συνέπεια τη μεταβίβαση στο δανειστή του τίτλου κυριότητας για την εξασφάλιση της 

απαίτησής του και καθιστά τον οφειλέτη χρήστη και καρπωτή ενός ακινήτου του 

οποίου ήταν κύριος, συνεχίζει να το εκμεταλλεύεται και του οποίου την κυριότητα 

σκοπεύει να επανακτήσει στο τέλος.

Ο κύριος- εκμισθωτής βρίσκεται στην ίδια θέση με τον ενεχυρούχο δανειστή, με τη 

διαφορά ότι εδώ ο νόμος δίνει στην ενοχική απαίτηση του μισθωτή, για απόκτηση 

του πράγματος, εμπράγματη ισχύ, αντιτάσσοντας την κατά παντός καλόπιστου τρίτου 

και απαγορεύοντας τη διάθεση του μισθίου όπως και κάθε πρωτότυπο τρόπο κτήσεως 

της κυριότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποχρεωτική δημοσίευση της σύμβασης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου.

Η τιμή επαναγοράς του μισθίου από τον αρχικό πωλητή- χρήστη στο τέλος της 

σύμβασης καθορίζεται με βάση το αναπόσβεστο τμήμα της χρηματοδότησης και όχι 

την πραγματική αξία του επαναπωλούμενου ακινήτου. Οι εταιρίες leasing που 

βιάζονται να διευκολύνουν τον χρήστη να γίνει κύριος του αντικειμένου και να 

εισπράξουν την απόδοση του κεφαλαίου τους κανονίζουν ώστε τη στιγμή της
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ασκήσεως του δικαιώματος της εξώνησης η αναπόσβεστη αξία να είναι ελάχιστη. 

Έτσι, είναι φανερό, ότι η πραγματική αιτία της μεταβίβασης της κυριότητας δεν είναι 

η βούληση του χρήστη να ασκήσει το δικαίωμα της εξώνησης, αλλά να εξοφλήσει το 

«δάνειο».

2.2.4 Τύπος και δημοσιότητα της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

ακινήτου

Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι τροποποιητικές της συμβάσεις, όταν 

αφορούν ακίνητο, πρέπει να καταρτίζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 1 

παρ. 3 του Ν 1665/1986). Αν και δεν ορίζεται ρητά από το νόμο, στον τύπο του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δήλωση περί 

ασκήσεως του δικαιώματος προαιρέσεως από τον μισθωτή στο τέλος της σύμβασης. 

Συμβολαιογραφικός τύπος θα πρέπει επίσης να τηρηθεί για τη σύναψη τυχόν νέας 

σύμβασης (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν 1665/1986), για τη μεταβίβαση της συμβατικής 

θέσης του μισθωτή σε τρίτο (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν 1665/1986), για τη συναίνεση της 

εκμισθώτριας εταιρίας προς μεταβίβαση της παραπάνω συμβατικής σχέσης καθώς 

και για την εξαγορά του μισθίου πριν από τη λήξη του συμβατικά καθορισμένου 

χρόνου (άρθρο 6 παρ. 9 του Ν 1665/1986). Ακόμη, είναι ευνόητο ότι, 

συμβολαιογραφικός τύπος απαιτείται προκειμένου να αποκτήσει η εκμισθώτρια 

εταιρία την κυριότητα του ακινήτου από τον προμηθευτή.

Σύμφωνα με την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361) του Ενοχικού 

Δικαίου, η αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βουλήσεως πραγματώνεται με την 

αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, η οποία αναγνωρίζει στα πρόσωπα εξουσία να 

διαπλάθουν τις περιουσιακές έννομες σχέσεις με μόνη τη συμφωνία των βουλήσεών 

τους. Η ελευθερία αυτή εκδηλώνεται ως εσωτερική, με την ελευθερία δηλαδή του 

καθορισμού των όρων της συμβάσεως. Η ελευθερία των συμβάσεων όμως 

προϋποθέτει ελευθερία συζητήσεως και η ελευθερία συζητήσεως προϋποθέτει 

ισοβαρείς τις εκατέρωθεν υπάρχουσες οικονομικές δυνάμεις, αντιστοιχία που έχει 

αποδειχθεί ανύπαρκτη, και έχει σαν επακόλουθο της «σμίκρυνσης» από το νομοθέτη 

του χώρου στον οποίο η σύμβαση δρα ανενόχλητη. Έτσι στην πράξη, οι συμβάσεις 

της χρηματοδοτικής μίσθωσης καταρτίζονται σε ειδικά έντυπα που συνήθως είναι 

προσυνταγμένα με προκαθορισμένους τους γενικούς όρους της σύμβασης. Οι ειδικοί
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όροι της σύμβασης διατυπώνονται στο ονομαζόμενο «παράρτημα», που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Για τη δημοσιότητα της σύμβασης ισχύουν τα εξής: σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 

εδ. β’ Ν 1665/1986 (η οποία παράγραφος προστέθηκε με το Ν 2367/1995), οι 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων εγγράφονται στα βιβλία μεταγραφών 

της περιφέρειας του ακινήτου και καταχωρούνται στο βιβλίο του άρθρου 5 ΝΔ 

1038/1949 του Πρωτοδικείου Αθηνών και όχι στο αντίστοιχο της περιφέρειας της 

έδρας του μισθωτή όπως συμβαίνει στα κινητά. Με τον τρόπο αυτόν, καθιερώνεται 

διπλό σύστημα δημοσιότητας.

2.2.5 Αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης 

ακινήτων

Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 1 παρ. Ιτου Ν 1665/ 1986 και την 

αντικατάστασή του από το άρθρο 11 παρ. 1, και την συμπλήρωσή του με την παρ. 3 

του ίδιου άρθρου του Ν 2367/ 1995, αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί 

να είναι εκτός από κινητό πράγμα και ακίνητο ή και τα δυο μαζί. Από τα ακίνητα 

εξαιρούνται τα οικόπεδα. Με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν 2520/ 1997 διευκρινίζεται ότι 

αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο που 

αγόρασε προηγουμένως η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης από το μισθωτή, ενώ 

εξαιρείται σε αυτή την περίπτωση η αγορά ακινήτου από ελεύθερο επαγγελματία 

(sale & lease-back). Στο εδάφιο 2 του ίδιου άρθρου εξηγείται ότι στην έννοια των 

ακινήτων πραγμάτων συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και 

κάθετες ιδιοκτησίες με κτίσματα μετά ποσοστού γηπέδου που αναλογεί στα 

συγκεκριμένα κτίσματα σε σχέση με τη δομήσιμη επιφάνεια του γηπέδου και γενικά 

τα κτίσματα μετά των λοιπών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου 

που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα, σε συνάρτηση με το εμβαδόν του και τη 

συνολική δομήσιμη επιφάνεια που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο και 

επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ως 

χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Τέλος, με το άρθρο 24 του Ν 2682/ 1999 

διευκρινίζεται ότι στα ακίνητα συμπεριλαμβάνονται και οι αγροτικές εκτάσεις, ενώ 

εξαιρούνται τα οικόπεδα.
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Είναι αρνητική η στάση του νομοθέτη απέναντι στη χρηματοδοτική μίσθωση 

οικοπέδων. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε καμία ξένη χώρα.

Όμως αν αναλύσουμε βαθύτερα τον περιορισμό που θέτει ο νομοθέτης, το πρώτο που 

θα εξετάσουμε είναι η έννοια του οικοπέδου. Δεν υπάρχει όμως διάταξη του Αστικού 

Δικαίου που να ορίζει την έννοια του οικοπέδου. Μόνον ο ΓΟΚ, Ν 1577/1985 στο 

άρθρο 2 αναφέρει: «οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο», ενώ 

«γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο 

και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κύριους εξ αδιαιρέτου». Κρίνοντας από τα 

παραπάνω δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν ο αποκλεισμός 

από το leasing μόνο τμημάτων γης που είναι οικοδομήσιμα αλλά δεν έχουν 

οικοδομηθεί. Μάλλον σκοπός του ήταν ο αποκλεισμός όλων των ακινήτων εντός ή 

εκτός σχεδίου, τα οποία δεν έχουν οικοδομηθεί. Αλλά ακόμα κι αυτή η ερμηνεία του 

νόμου δεν δικαιολογεί τον αποκλεισμό απόκτησης με χρηματοδότηση leasing μη 

οικοδομημένων ακινήτων, τα οποία όμως χρησιμεύουν για επαγγελματική στέγη, 

όπως επίγειος σταθμός αυτοκινήτων, θερινός κινηματογράφος, ανθοκομική 

επιχείρηση, επιχείρηση πώλησης οικοδομικών υλικών, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 

ή γεωργικών μηχανημάτων.5

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι, η εξαίρεση των οικοπέδων από τα ακίνητα, η αγορά των 

οποίων μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω leasing, θέτει τις εταιρίες leasing σε 

δυσχερέστερη θέση σε σχέση με τις ανταγωνίστριές τους τράπεζες, οι οποίες μπορούν 

να χορηγούν δάνεια για αγορά οικοπέδων προς ανέγερση κηρίων που θα 

χρησιμεύσουν ως επαγγελμαηκή εγκατάσταση. Υπό το πρίσμα αυτό ο νόμος δεν 

επιτυγχάνει στο συγκεκριμένο σημείο τον σκοπό του, που είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνισηκότητας της χρηματοδοηκής μίσθωσης ένανη των στεγασηκών 

δανείων.6

5 Α. Σ. Γεωργιάδη, Η Χρηματοδοτική Μίσθωση Ακινήτων, Νομικό Βήμα, τ. 44, σελ. 748.
6 Α. Σ. Γεωργιάδη, Η Χρηματοδοτική Μίσθωση Ακινήτων, Νομικό Βήμα, τ. 44, σελ. 749.
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2.2.6 Το φορολογικό νομικό καθεστώς της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ακινήτων στην Ελλάδα

Ο νομοθέτης με τον Ν 1665/1986 και συγκεκριμένα με το άρθρο 6 θεσπίζει7 ότι οι 

εκμισθώτριες εταιρίες μπορούν να ενεργούν αποσβέσεις στα μίσθια για τα κινητά και 

για τα ακίνητα, πλην των οικοπέδων, σε ίσα μέρη ανάλογα με τη διάρκεια της 

σύμβασης, και ότι οι μισθωτές μπορούν να εκπίπτουν τα μισθώματα από τα 

ακαθάριστα έσοδά τους ως λειτουργικές δαπάνες. Επίσης φοροαπαλλαγή θεσπίζεται 

για την απόκτηση του ακινήτου από το μισθωτή στη λήξη της σύμβασης. Στο ίδιο 

άρθρο, με την αντικατάσταση της διάταξης του εδαφίου α’ της παρ. 1 με το άρθρο 11 

παρ. 7 του Ν 2367/1995, όταν πρόκειται για αγορά ακινήτων, η σύμβαση υπόκειται 

στον οικείο φόρο μεταβίβασης, ενώ εξαίρεση επιβλήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 1 του 

Ν 2520/1997 για τις περιερχόμενες στις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης αγροτικές 

εκτάσεις, οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης.

Τα μισθώματα ακινήτων, εκτός από όσα ορίζει ο Ν 1665/1986 με το άρθρο 6, 

απαλλάσσονται επιπροσθέτως και από τον ΦΠΑ, με εξαίρεση τις μισθώσεις 

βιομηχανοστασίων, κατ’ εφαρμογή της ειδικής διάταξης άρθρου 18 παρ. 1 περ. κζ’ 

του Ν 1642/1986, σύμφωνα με την οποία από το φόρο αυτό απαλλάσσονται γενικά οι 

μισθώσεις ακινήτων.

Το άρθρο 11 παρ. 12 του Ν 2367/1995 (η αντίστοιχη παρ. 9 του Ν 1665/1986) ορίζει 

ότι κατά την πώληση του ακινήτου από την εταιρία leasing στο μισθωτή στην λήξη 

της σύμβασης, απαλλάσσεται από τυχόν φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος, που θα 

επιβληθεί, καθώς και από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων στις παρακάτω 

περιπτώσεις: α) στη μεταβίβαση ακινήτου από την εκμισθώτρια εταιρία προς το 

μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης, β) στην εξαγορά του μισθίου ακινήτου πριν 

από τη λήξη της σύμβασης από το μισθωτή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Στην περίπτωση του sale & lease- back,η πράξη έδειξε το κενό του νόμου, ότι δηλαδή 

είχαμε το πρόβλημα της διπλής φορολόγησης στη λήξη της σύμβασης, κατά την 

αναμεταβίβαση του ακινήτου από την εταιρία leasing στο μισθωτή, κατάσταση η

7 Π. Κ. Μάζης, Η Χρηματοδοτική Μίσθωση, εκδ. Σάκκουλα 2000, σελ 229.
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οποία καθιστούσε το χρηματοδοτικό αυτό προϊόν λιγότερο ελκυστικό. Με το Ν 

3156/2003 και συγκεκριμένα με το άρθρο 14 παρ. 5, ορίζεται ότι η μεταβίβαση 

ακινήτων προς την εταιρία (εκμισθωτής) και η αναμεταβίβασή τους στον αρχικό 

μεταβιβάζοντα (με την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής είναι ανώνυμη εταιρία εισηγμένη 

στο χρηματιστήριο), απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλη, εισφορά ή 

δικαιώματα υπέρ Δημοσίου ή τρίτου.

2.3 Έννοια και είδη χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων

2.3.1 Είδη χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων

Ανάλογα με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής και τον σκοπό της επένδυσης, τα 

βασικά είδη leasing για ακίνητα είναι τα εξής:

2.3.1.1 Direct leasing:

Ή άμεση μίσθωση. Ο σκοπός του direct leasing είναι η απόκτηση επαγγελματικής ή 

επιχειρηματικής στέγης. Συνήθως υπάρχει διμερής σχέση. Έχουμε δηλαδή τον 

εκμισθωτή του παγίου περιουσιακού στοιχείου και τον μισθωτή. Μπορεί όμως η 

σχέση να είναι και τριμερής. Να περιλαμβάνει δηλαδή τον κατασκευαστή του παγίου 

στοιχείου, την εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης που είναι ανεξάρτητη από τον 

κατασκευαστή και τον μισθωτή.

Αυτοί που δικαιούνται το χρηματοδοτικό αυτό προϊόν, είναι οι επιχειρήσεις και οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες. Με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούνται καταστήματα, 

γραφεία, super markets, ξενοδοχεία, σταθμοί parking, αποθήκες, αίθουσες 

ψυχαγωγίας, βιομηχανοστάσια.
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Σχηματικά, η λειτουργία του direct leasing είναι ως εξής:

ΕΤΑΙΡΙΑ LEASING

Τα πλεονεκτήματα στο direct leasing, σύμφωνα με τις εταιρίες leasing είναι τα

παρακάτω.

■ 100% χρηματοδότηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, σε αντίθεση με τον 

απλό τραπεζικό δανεισμό που η χρηματοδότηση φτάνει το 70%-80%.

■ Τα μισθώματα εκπίπτουν φορολογικά σαν λειτουργικές δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα.

■ Δυνατότητα χρηματοδότησης φόρων και λοιπών εξόδων που βαρύνουν τη 

σύμβαση.

■ Δυνατότητα διαμόρφωσης μισθωμάτων.

■ Διατήρηση ρευστότητας (κεφαλαίου), με τη μη εκταμίευση κεφαλαίου ίσου προς 

τη αγορά του ακινήτου

■ Τα μισθώματα δεν βαρύνουν τον ισολογισμό, με αποτέλεσμα την καλύτερη 

εικόνα.

2.3.1.2 Sale & lease- back:

ή πώληση και επαναμίσθωση, ή αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση. Ο μισθωτής 

γίνεται πωλητής ενός ακινήτου του προς τον εκμισθωτή (εταιρία leasing) που στη 

συνέχεια το μισθώνει στον μισθωτή- πωλητή. Ο σκοπός του χρηματοδοτικού αυτού 

προϊόντος είναι η απόκτηση ρευστότητας, η μετατροπή χρέους, η ελάφρυνση του 

ισολογισμού, η αποπαγιοποιήση, ή η εκμετάλλευση της υπεραξίας ενός ακινήτου που 

κατέχει ο μισθωτής.
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Αυτοί που δικαιούνται το χρηματοδοτικό αυτό προϊόν, είναι μόνο οι επιχειρήσεις. Με 

αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούνται καταστήματα, γραφεία, super markets, 

ξενοδοχεία, σταθμοί parking, αποθήκες, αίθουσες ψυχαγωγίας, βιομηχανοστάσια.

Ένα παράδειγμα περίπτωσης sale & lease-back στην Ελλάδα είναι της 

κατασκευαστικής εταιρίας Μπάμπης Βωβός Α.Ε., όπου υπεγράφη σύμβαση sale & 

lease- back με την Εθνική Leasing την 20/1/2003, η οποία αφορά κτίριο της εταιρίας 

επί της οδού Πουλίου 6 στους Αμπελόκηπους, συνολικού τιμήματος 27.880.000 

ευρώ.

2.3.1.3 Επενδυτικό leasing ακινήτων:

Πρόκειται για την πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, γιατί 

αφορά επενδύσεις σε real estate. Σκοπός του χρηματοδοτικού αυτού προϊόντος είναι η 

χρηματοδότηση επενδύσεων σε εταιρία real estate. Απευθύνεται σε εργολάβους 

(developers) και επενδυτές ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για νομικά 

πρόσωπα. Έτσι, αντίθετα με το direct leasing όπου ο σκοπός είναι απλώς η απόκτηση 

επαγγελματικής/ επιχειρηματικής στέγης, στο επενδυτικό leasing, τα πράγματα 

γίνονται πιο πολύπλοκα και απαιτητικά. Το μέγεθος των επενδύσεων εδώ πρέπει να 

ξεπερνούν το 1,5 εκ. ευρώ. Χρηματοδοτούνται γενικά ακίνητα με υψηλή απόδοση, 

όπως εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, πολυχώροι ψυχαγωγίας κλπ.8 

Η λειτουργία του επενδυτικού leasing είναι ως εξής: ο επενδυτής ακινήτων ή 

εργολάβος, συνάπτει κατόπιν διαπραγματεύσεων με την εταιρία leasing τη 

χρηματοδοτική μίσθωση για συγκεκριμένη επένδυση ακινήτου. Ο επενδυτής 

ακινήτων/ εργολάβος, με σύμβαση υπεκμίσθωσης, μισθώνει το ακίνητο σε τρίτο, ο 

οποίος είναι ο ενοικιαστής και χρήστης του ακινήτου. Με τα ενοίκια που λαμβάνει ο 

επενδυτής ακινήτων/ εργολάβος, πληρώνει τα μισθώματα στην εταιρία leasing, ενώ 

το κέρδος από τη συγκεκριμένη επένδυση προέρχεται από τη διαφορά ενοικίου- 

μισθώματος leasing, καθώς και από την υπεραξία του ακινήτου (εφόσον πρόκειται 

για ακίνητο με υψηλή απόδοση και ανάλογα χαρακτηριστικά). Μια εναλλακτική 

περίπτωση είναι όταν ο επενδυτής ακινήτων/ εργολάβος, συνάψει επενδυτικό leasing 

για μια νέα επένδυση, πληρώνοντας τα μισθώματα από τη ρευστότητα που του 

παρέχει η ενοικίαση άλλων ακινήτων του. Με τον τρόπο αυτό, ένας επενδυτής μπορεί

Βλ. σχετικά κεφ. 4.2.1.
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να προχωρά συνεχώς σε νέες επενδύσεις, αυξάνοντας έτσι το μερίδιο αγοράς στον 

κλάδο του (αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν πρόκειται για κλάδο που βρίσκεται στο 

στάδιο ανάπτυξης, όπως το real estate στην Ελλάδα).

Οι προϋποθέσεις χορήγησης επενδυτικού leasing, έχουν σχέση τόσο με τον επενδυτή 

ακινήτων/ εργολάβο (μισθωτής), όσο και με τον χρήστη του ακινήτου (ενοικιαστής), 

αλλά και με το είδος του ακινήτου στο οποίο θα γίνει η επένδυση. Οι προϋποθέσεις 

χορήγησης σε σχέση με τον επενδυτή ακινήτων/ εργολάβο αφορούν στην εμπειρία 

του επενδυτή επάνω στο αντικείμενο (αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των 

κατασκευών και της διαχείρισης ακινήτων, θέση της επιχείρησης στον κλάδο καθώς 

και τις προοπτικές που διαγράφονται) και στην υψηλή απόδοση της επένδυσης. Η 

τελευταία προϋπόθεση απαιτεί αξιολόγηση της επένδυσης (εδώ διαδραματίζει 

σπουδαίο ρόλο το είδος του ακινήτου και η χρήση του σε δεδομένη χρονικά στιγμή). 

Οι προϋποθέσεις χορήγησης σε σχέση με τον χρήστη του ακινήτου (ενοικιαστής), 

αφορούν στην βιωσιμότητα και δυναμική της επιχείρησης και στην οικονομική της 

κατάσταση, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Πιο αναλυτικά, η βιωσιμότητα της επιχείρησης9 ερευνάται σχολαστικά, ειδικά όταν 

πρόκειται για μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, όπως η εν λόγω περίπτωση. Η ζωή 

της επιχείρησης και η ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της 

θεωρείται ο καλύτερος διασφαλιστικός παράγοντας για οποιονδήποτε χρηματοδοτικό 

οργανισμό. Επομένως η έννοια της βιωσιμότητας έχει σχέση με τις προοπτικές που 

εμφανίζει η επιχείρηση, για να παραμένει συνέχεια ανταγωνιστική μέσα στο 

οικονομικό περιβάλλον που ζει και δρα.

Η υγιής οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, διαφαίνεται μέσα από την πρόοδό 

της (της καθαρής θέσης της, του κύκλου εργασιών της, του ιδίου κεφαλαίου 

κινήσεως), τα θετικά στοιχεία αποτελεσμάτων, τη ρευστότητά της (κυκλοφορούν 

ενεργητικό, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις).

2.3.1.4 Συμμετοχικό leasing ακινήτων:

Στις συνήθεις μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης οι συμβαλλόμενοι είναι ο μισθωτής, 

ο εκμισθωτής και ο ιδιοκτήτης ή κατασκευαστής του μισθίου. Όμως για περιουσιακά

9 X. ΚΛ. Δεμίρη, Χρηματοδοτήσεις, θεωρία και πράξη. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Επίκαιρα 
Θέματα 15, σελ. 75-76.
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στοιχεία μεγάλης αξίας όπως είναι τα ακίνητα, αναπτύχθηκε μια άλλη μορφή 

μίσθωσης, που λέγεται συμμετοχική μίσθωση10. Σ’ αυτή τη μορφή, υπάρχει ένας 

ακόμη συμβαλλόμενος που είναι ο δανειστής και ο οποίος αναλαμβάνει να καλύψει, 

με δανεισμό προς τον εκμισθωτή, το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων 

κεφαλαίων για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου.

Για την κατάρτιση μιας συμφωνίας συμμετοχικής χρηματοδοτικής μίσθωσης 

ακολουθούνται τα παρακάτω τρία στάδια:

■ Ο μισθωτής επιλέγει το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που επιθυμεί και 

συνήθως υποδεικνύει τους όρους με τους οποίους θα πρέπει να γίνει η μίσθωση.

■ Ο εκμισθωτής συμφωνεί για ένα δάνειο από το δανειστή ύψους ίσου με το 60- 

80% της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που θα αγοραστεί και παρέχει το 

υπόλοιπο των κεφαλαίων που απαιτούνται για την απόκτηση του περιουσιακού 

στοιχείου.

■ Ο δανειστής αποκτά εμπράγματη ασφάλεια (mortgage). Θα πρέπει να τονιστεί ότι 

ο δανειστής θα πρέπει να εξετάσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων που 

τέθηκαν υποθήκη και τις εκχωρηθείσες πληρωμές της μίσθωσης, σαν εγγύηση για 

το δάνειο που χορήγησε.

Συνήθως ο εκμισθωτής είναι μια εμπορική τράπεζα που απολαμβάνει όχι μόνο το 

φορολογικό κίνητρο της επένδυσης, αλλά και τη φορολογική προστασία που 

συνδέεται με την επιταχυνόμενη απόσβεση επί του περιουσιακού στοιχείου, ενώ ο 

δανειστής είναι μια ασφαλιστική εταιρία που κατέχει και την πρώτη υποθήκη. 

Αλλωστε, ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται να εξοφλήσει το δάνειο αν δείξει 

αφερεγγυότητα ο μισθωτής. Στην περίπτωση αυτή ο δανειστής θα ικανοποιηθεί από 

την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου.

Οι συμμετοχικές χρηματοδοτικές μισθώσεις καλύπτουν σήμερα ένα σημαντικό μέρος 

των χρηματοδοτήσεων και χρησιμοποιούνται από ισχυρές οικονομικές μονάδες που 

επιδιώκουν φορολογικές απαλλαγές. Συγκεκριμένα, η κατηγορία αυτή της μισθώσεως 

επιτρέπει στις εταιρίες leasing να απολαμβάνουν όλα τα φορολογικά πλεονεκτήματα 

που είναι αποτέλεσμα της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου και της 

δυνατότητας απόσβεσής του, παρόλο που είναι δυνατόν να συμμετέχουν στο κόστος 

κτήσεως του περιουσιακού αυτού στοιχείου κατά ένα μόνο ποσοστό. Το αν μια 

μίσθωση είναι συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση δεν ενδιαφέρει το μισθωτή. Από

10 Γ. Τ. Λαζαρίδη, Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 58-59.
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τη σκοπιά του μισθωτή επιλέγεται η κατάλληλη μορφή μίσθωσης, ανεξάρτητα αν ο 

εκμισθωτής δανείζεται ή όχι ένα μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων (π.χ. αυτό 

μπορεί να συμβαίνει στο επενδυτικό leasing, όπου το ύψος των επενδύσεων είναι 

πολύ μεγάλο).

Ο Ν 1665/1986 και οι τροποποιήσεις του, δεν προβλέπουν κάτι σχετικό με την 

συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση και αφήνουν στην πράξη την αντιμετώπιση 

των ζητημάτων αυτών.

2.3.1.5 Διασυνοριακή χρηματοδοτική μίσθωση (cross border leasing):

Σε αυτή τη μορφή leasing11, το μίσθιο αγοράζεται από μια εταιρία leasing του 

εξωτερικού και μισθώνεται σε ελληνική εταιρία leasing, η οποία στη συνέχεια το 

μισθώνει σε εγκατεστημένο στην Ελλάδα μισθωτή. Με τη διασυνοριακή 

χρηματοδοτική μίσθωση επιτυγχάνεται υπέρ των συμβαλλομένων αξιοποίηση των 

διαφορών στα καθεστώτα φορολογικής μεταχείρισης των επενδυτικών αγαθών των 

διαφόρων χωρών. Η μορφή όμως αυτή του leasing συνδέεται για τον εκμισθωτή με 

πρόσθετους κινδύνους, όπως το συναλλαγματικό, τον οικονομικό και τον πολιτικό.

2.3.1.6 Κοινοπρακτική χρηματοδοτική μίσθωση (syndicated leasing):

Σύμφωνα με τη μορφή αυτή της χρηματοδοτικής μίσθωσης υπάρχει η από κοινού 

συνεργασία εταιριών leasing προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα αίτημα για μίσθωση 

του οποίου η αξία κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή για να καλυφθεί από μια μόνο εταιρία 

leasing.

2.3.2 Οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι εταιρίες leasing είναι κυρίως θυγατρικές τραπεζών. Οι κυριότερες 

εταιρίες leasing σήμερα στην Ελλάδα είναι οι εξής:

■ Alpha Leasing Α.Ε.

■ EFG EUROBANK Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

11 Γ. Τ. Λαζαρίδη, Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 60.
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- ATE LEASING A.E.

■ Εγνατία Leasing A.E.

■ Εθνική Leasing A.E.

■ Εμπορική Leasing A.E.

■ ΚΥΠΡΟΥ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E.

- OTE LEASING A.E.

■ Πειραιώς Leasing A.E.

■ CITY Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με αξίες συμβάσεων (σε εκ. δρχ.) των κυριότερων 

εταιριών leasing κατά το έτος 2000.12 13

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΟΙΠΑ
%

ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΠΙ

ΣΥΝΟΛΟΥ
Alpha Leasing 24.245 13.993 13.233 47,1 %
ATE leasing 3.113 16.251 21.707 7,6 %
CITY leasing - 69 689 0,0 %
Κύπρου leasing 5.935 6.364 11.223 25,2 %
Εγνατία leasing - 767 1.768 0,0 %
Εμπορική Leasing 9.277 6.809 14.814 30,0 %
Ergo Leasing 10.540 9.172 14.685 30,6 %
ETBA Leasing 616 1.676 5.629 7,8 %
Eurobank Leasing 18.060 7.171 19.614 40,3 %
Ιονική Leasing 2.883 2.338 2.072 39,5 %
Λαϊκή Leasing 504 3.923 14.632 2,6 %
Εθνική Leasing 4.019 8.028 4.173 26,4 %
OTE Leasing 4.517 6.387 21.278 14,0 %
Πειραιώς Leasing 15.739 2.766 20.359 40,5 %

ΣΥΝΟΛΟ 99.448 85714 165876 Ποσοστό επί 
του συνόλου: 

28,3%

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 

Alpha Leasing Α.Ε., η EFG Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και η 

Πειραιώς Leasing Α.Ε., εταιρίες οι οποίες κατέχουν ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς

12ICAP, Χρηματοπιστωτικά εργαλεία- προϊόντα, Κλαδική μελέτη, Αθήνα 2000, σελ. 59-60.
13 ICAP, Real-estate, Κλαδική μελέτη, Αθήνα 2001, σελ. 100.
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στον κλάδο τους, με πρώτη την Alpha Leasing Α.Ε., κατέχουν και τα υψηλότερα 

μεγέθη σε αξία συμβάσεων σε ακίνητα. Οι παραπάνω εταιρίες συνεργάζονται στενά 

με εταιρίες συμβούλων ακινήτων του ίδιου τραπεζικού ομίλου αντίστοιχα (Alpha 

Αστικά Ακίνητα Α.Ε., EFG Eurobank Properties Α.Ε., Πειραιώς Projects 

Development & Financing Συμμετοχών A.E.) και πιθανώς να είναι ένας από τους 

λόγους της σημαντικής τους παρουσίας στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

ακινήτων. Με το ανάλογο πρόγραμμα marketing οι εταιρίες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης συνεργαζόμενες με τις αντίστοιχες συμβούλων ακινήτων, μπορούν να 

εξυπηρετούν καλύτερα δυνητικούς τους πελάτες, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες, εξεύρεσης επαγγελματικής στέγης, διαχείρισης κι εκμετάλλευσης 

ακινήτων, μελέτες αξιοποίησης ακινήτων, εκτιμήσεις και τέλος χρηματοδότηση.
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3. Η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων στις χώρες της Ε.Ε.

3.1 Το νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης ακινήτων στις χώρες της Ε.Ε.

3.1.1 Η εξέλιξη του νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου περί 

χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων στις χώρες της Ε.Ε.

3.1.1.1 Γαλλία

3.1.1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η Γαλλία είναι μια από τις ελάχιστες χώρες όπου το leasing ακινήτων (credit-bail 

immobilier) προβλέπεται και ρυθμίζεται νομοθετικά. Το σχετικό βασικό νομοθέτημα 

για το leasing (νόμος 66-455/ 2-7-66, “Code monetaire et financier”, άρθρα L 313-7 

έως L 313-11, L 515-2, L 515-3, L 571-1314) έχει συμπληρωθεί κυρίως με το 

διάταγμα με αρ. 67-837/ 28-9-67 (περί SICOMI, δηλ. εταιρίες real estate finance 

leasing), το οποίο παρείχε ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα στις εταιρίες αυτές, έδωσε 

σημαντική ώθηση στην εξέλιξη του θεσμού του leasing ακινήτων, και το οποίο 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 95-115/4-2-1995.

Υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν νομικά μια σύμβαση leasing και 

την διακρίνουν από άλλες παρεμφερείς μορφές:15

■ Μια τέτοια σύμβαση εκπροσωπεί μια συναλλαγή χρηματοδοτικής μίσθωσης, της 

οποίας η διάρκεια είναι συνήθως όση και η ωφέλιμη ζωή του μισθίου.

■ Πάντα, όταν πρόκειται για ακίνητα, να προορίζονται για επαγγελματική χρήση.

■ Η σύμβαση να συνοδεύεται από το δικαίωμα αγοράς του μισθωτή (call option).

■ Αν κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια δεν υπάρχουν, τότε δεν πρόκειται για 

σύμβαση leasing.

Για παράδειγμα, όσον αφορά το call option, μία σύμβαση που δεν παρέχει τη 

δυνατότητα αγοράς του ακινήτου, δεν είναι “credit- bail”, ακόμη κι αν έχει παρόμοια

14 European Commission, Accounting Advisory Forum, Paper on the Accounting Advisory Forum- 
Acoountingfor Llease Contract, documen 1995, σελ. 47-48.
15 ASF, Commercial Real Estate Leasing 2004. (www.asf-france.com).

http://www.asf-france.com
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χαρακτηριστικά, όπως συχνά γίνεται στην περίπτωση συναλλαγών που αναφέρονται 

ως financial leasing.

Επίσης, μια σύμβαση στην οποία εκτός από τη δέσμευση του call option, υπάρχει και 

η υποχρέωση αγοράς, δεν πρόκειται για τη μορφή που ορίζει ο νόμος 66-455/ 2-7-66 

“Code monetaire et financier”, αλλά για μίσθωση- πώληση. Σύμφωνα με τον 

παραπάνω νόμο, ο μισθωτής πρέπει να έχει το δικαίωμα επιλογής μεταξύ τριών: να 

αγοράσει το ακίνητο στο τέλος της σύμβασης, αντί ενός τιμήματος που συμφωνήθηκε 

από την αρχή (υπολειμματική αξία), είτε να συνεχίσει τη μίσθωση, είτε να επιστρέφει 

το ακίνητο στον εκμισθωτή.

3.1.11.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Τα οικονομικά πλεονεκτήματα του θεσμού, είναι το «κλειδί» για την τόσο 

επιτυχημένη πορεία του. Με τη σύμβαση, ο εκμισθωτής, είναι ο κύριος του ακινήτου, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, πράγμα το οποίο προσδίνει περισσότερη 

ασφάλεια σε σχέση με τον απλό δανεισμό στις επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν 

την επένδυση και να τολμήσουν το περισσότερο δυνατόν.

Συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

■ Χρηματοδότηση 100% της επένδυσης.

■ Ταχύτητα, λόγω του ότι στη Γαλλία οι εταιρίες leasing που χρηματοδοτούν 

ακίνητα είναι ειδικευμένες στον τομέα αυτόν, με πολύ υψηλής ποιότητας παροχή 

υπηρεσιών, εμπειρία και οργάνωση.

■ Ευελιξία όσον αφορά τους όρους της σύμβασης. Ανάλογα με την περίπτωση και 

τους φορολογικούς νόμους που καθορίζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης, 

προσαρμόζονται και τα μισθώματα, ώστε η συναλλαγή να είναι συμφέρουσα και 

για τα δύο μέρη (μισθωτής και εκμισθωτής).

■ Επιπλέον υπηρεσίες παρέχονται από τις εταιρίες leasing, όπως διοικητικές 

υπηρεσίες, ασφαλιστική κάλυψη ανάλογα με το μέγεθος κινδύνου που περιβάλλει 

την επένδυση, κλπ.

■ Με το leasing, οι επιχειρήσεις, διατηρούν τα κεφάλαιά τους για να τα διαθέσουν 

αλλού.
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31113 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ LEASING

Στη Γαλλία υπάρχουν ειδικευμένες εταιρίες leasing στα ακίνητα.16 Για τις εταιρίες 

αυτές υπάρχουν ειδικά φορολογικά κίνητρα ώστε να προσανατολίζονται οι εταιρίες 

σε σχετικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα με το διάταγμα 67-837/ 67 (SICOMI) 

προσφέρεται στις εταιρίες leasing ακινήτων προνομιακό φορολογικό καθεστώς για 

μίσθωση ακινήτων για εμπορική και βιομηχανική χρήση, ρύθμιση που έγινε 

επαχθέστερη για τις εταιρίες SICOMI, με νόμο του 1990. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

οι εταιρίες για να υπαχθούν στο καθεστώς των SICOMI, πρέπει να έχουν 

αποκλειστικό αντικείμενο την εκμίσθωση μη εξοπλισμένων ακινήτων για 

επαγγελματική χρήση είτε με την απλή μορφή της μίσθωσης (γενικά επαγγελματική 

χρήση), είτε με τη μορφή του credit-bail immobilier, που είναι το πραγματικό leasing 

ακινήτων (χρήσεις για εμπόριο και βιομηχανία). Οι εταιρίες αυτές πρέπει να είναι 

ανώνυμες εταιρίες ή περιορισμένης ευθύνης και να συγκεντρώνουν αρχικό κεφάλαιο 

τουλάχιστον 25.000.000 γαλλικά φράγκα (διάταγμα 4-2-72) και να εγκριθεί το 

καταστατικό τους από το Υπουργείο Οικονομικών. Υπόκεινται σε συγκεκριμένους 

κανόνες που καθορίζονται από τις φορολογικές αρχές. Το συνολικό μέρισμα που 

υποχρεούνται να διανείμουν ετησίως μεταξύ των μετόχων οι SICOMI πρέπει να 

ισούται με το 85% του καθαρού κέρδους τους.

Παρόλο τους αυστηρούς κανόνες λειτουργίας των SICOMI, οι εταιρίες αυτές 

επωφελούνται ενός ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος . Αυτό τους παρέχει όλα τα 

πλεονεκτήματα που έχουν προβλεφθεί για τις αστικές εταιρίες ακινήτων, κυρίως με 

την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των εταιριών. Επίσης τους επιτρέπεται να 

προχωρήσουν στην απόσβεση των οικοδομημάτων σύμφωνα με μεθόδους που 

αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο, προβλέποντας πολύ μικρότερα διαστήματα.

Σύμφωνα με τη δυσμενή νομοθετική ρύθμιση του 1990, οι συμβάσεις credit- bail που 

υπήρξαν μετά την 1-1-1991 φορολογούνται πλήρως (σε αντίθεση με ότι γινόταν πριν 

το 1991), εκτός κι αν η εταιρία που την παρέχει δήλωσε πριν την 1-10-1991 ότι 

επιλέγει το ειδικό καθεστώς SICOMI, δηλ. τη φορολογική απαλλαγή (εκτός από 

συμβάσεις που αφορούν χώρους γραφείων) αλλά και τις αντίστοιχες αυξημένες 

υποχρεώσεις που διέπουν τη λειτουργία των εταιριών αυτών. Στις περιπτώσεις που 

δεν υφίστανται φορολογικά προνόμια, δεν επιβάλλεται η υποχρέωση διανομής του 

85% του ετήσιου καθαρού κέρδους της εταιρίας.

16 Βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του leasing στη Γαλλία έπαιξε η Credit Lyonais και η Societe Generale, 
βλ. ICAP, Χρηματοπιστωτικά εργαλεία- προϊόντα. Κλαδική μελέτη, Αθήνα 2000, σελ. 72.
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3.1.1.14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

Η θέση του μισθωτή φορολογικά και λογιστικά, είναι η ίδια όπως και στις συμβάσεις 

leasing κινητών και είτε έχει συμβληθεί με εταιρία SICOMI είτε όχι. Ο μισθωτής, από 

φορολογική και λογιστική άποψη, δεν θεωρείται ότι διαθέτει το/ τα μίσθια, αλλά 

σημειώνει τη σύμβαση στις οικονομικές του καταστάσεις και εκπίπτει τα μισθώματα 

από τα κέρδη του. Κατά τη λήξη της σύμβασης, εάν ο μισθωτής ασκήσει το δικαίωμα 

αγοράς, πρέπει να κεφαλαιοποιήσει την καταβολή. Εξάλλου, επειδή μέσω της 

έκπτωσης των μισθωμάτων στο σύνολό τους από το εισόδημά του, ο μισθωτής, 

πετυχαίνει μία έκπτωση που αντιστοιχεί (αν αθροίσουμε όλα τα μισθώματα) στην 

απόσβεση της αξίας του ακινήτου (ο οποίος όμως δεν διενεργεί απόσβεση για 

φορολογικούς λόγους), πρέπει να επαναπροσθέσει στο φορολογητέο του εισόδημα 

ένα ποσοστό αυτών των μισθωμάτων. Το ποσό που επανεμφανίζεται στο εισόδημα, 

πρέπει να ισούται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της αξίας του ακινήτου που 

δεν έχει αποσβεστεί στα βιβλία της εκμισθώτριας εταιρίας και του τιμήματος που 

καταβάλει για να ασκήσει το δικαίωμα αγοράς. Αν η σύμβαση leasing υπερβαίνει την 

δεκαπενταετία και έχει συναφθεί από SICOMI, αυτή η επαναπρόσθεση του 

παραπάνω ποσού στο φορολογητέο εισόδημα του μισθωτή περιορίζεται στη διαφορά 

μεταξύ τιμής κόστους του πράγματος και του τιμήματος που καταβάλει για να 

ασκήσει το δικαίωμα αγοράς (call option).

3.1.11.5 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα μισθώματα, όπως και σε άλλες χώρες, υπολογίζεται ως ποσοστό της συνολικής 

αξίας του ακινήτου και της επένδυσης γενικότερα, συμπεριλαμβανομένου του τόκου, 

των εξόδων και της αμοιβής της εταιρίας leasing. Στην περίπτωση όμως που 

κατασκευάζεται νέο κτίριο, ένα είδος «προ-ενοικίου» καταβάλλεται στην εταιρία 

leasing, με σκοπό να καλυφθούν τα έξοδα της τελευταίας για την κατασκευή του 

κτιρίου.

Η διάρκεια του συμβολαίου είναι μακρύτερη απ’ ότι στα κινητά (συνήθως 15-20 έτη 

και ανάλογα με την οικονομική χρήση και τον βαθμό απόσβεσης του ακινήτου που 

έχει μισθωθεί). Στην περίπτωση που η εταιρία leasing αναλαμβάνει να αναγείρει 

κτίσματα (ή άλλες κατασκευές), η αφετηρία της κυρίας περιόδου της σύμβασης 

συμπίπτει με την παράδοση έτοιμων των κτισμάτων που ο πελάτης θα 

χρησιμοποιήσει.
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31116 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Οι εταιρίες leasing ακινήτων προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το μονομερές 

δικαίωμα αγοράς πρόωρα (πριν την λήξη της κύριας περιόδου του συμβολαίου), 

δηλαδή είτε οποτεδήποτε, είτε μετά από ένα ορισμένο αριθμό μισθωμάτων. Η 

πρακτική αυτή δεν εφαρμόζεται στα κινητά, βρίσκει τη νομική της βάση στο νομικό 

ορισμό των πράξεων leasing ακινήτων, κατά τον οποίο πρέπει να επιτρέπεται στον 

μισθωτή να γίνει κύριος των μισθωμένων πραγμάτων, το αργότερο κατά την εκπνοή 

της μίσθωσης (credit-bail). To leasing ακινήτων στη Γαλλία αφορά όλα τα ακίνητα 

που εκμισθώνονται αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματική χρήση, χωρίς να 

υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός.17

Το διάταγμα 67-837/ 67 παρέχει στις επιχειρήσεις leasing ακινήτων τις παρακάτω 

δυνατότητες που τείνουν στην τελική απόκτηση της κυριότητας των μισθωμένων 

ακινήτων εκ μέρους του μισθωτή:18

■ Όταν η επιχείρηση leasing είναι ιδιοκτήτρια του οικοπέδου και των κτισμάτων 

που υπάρχουν μέσα σ’ αυτό, η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στο τέλος της 

σύμβασης, όπως και στο leasing κινητών, με την προς το μισθωτή μονομερή 

υπόσχεση πώλησης που μένει να υλοποιηθεί σε όφελος του μισθωτή, εφόσον 

αυτός το επιθυμεί. Αυτή η μορφή είναι η συνηθέστερη.

■ Στη Γαλλία ισχύει το «lease-back». Ισχύουν τα όμοια με την ελληνική πρακτική.

■ Μια άλλη περίπτωση είναι η δημιουργία αστικής εταιρίας μεταξύ της εταιρίας 

leasing, που παραμένει διαχειρίστρια, και του πελάτη που θα γίνει ο χρήστης του 

ακινήτου. Ο πελάτης διατηρεί και εκμεταλλεύεται συνήθως ένα σημαντικό 

ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου, εισφέροντας έτσι προσωπική συμμετοχή και 

έλεγχο στην επένδυση. Η εταιρία που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο, αγοράζει 

το οικόπεδο και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες ανέγερσης των κτιρίων που 

συμφωνήθηκε, παραδίδει το σύνολο των ακινήτων για μίσθωση στον εταίρο- 

αντισυμβαλλόμενο της εταιρίας leasing. Ταυτόχρονα με την έναρξη της σύμβασης 

δίδεται από την εταιρία leasing η υπόσχεση πώλησης του ακινήτου στον μισθωτή. 

Έτσι ο μισθωτής κατά τη λήξη της σύμβασης εξασκεί το μονομερές δικαίωμα 

αγοράς, αποκτώντας κατά κυριότητα τα εταιρικά μερίδια της αστικής εταιρίας που

17 Δ. Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη, X. Δημητρίου, Η Επέκταση του Θεσμού του Leasing στα Ακίνητα,
ΙΟΒΕ 1995, σελ.25.
18 Δ. Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη, X. Δημητρίου, Η Επέκταση του Θεσμού του Leasing στα Ακίνητα,
ΙΟΒΕ 1995, σελ.27-28.
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ανήκουν στην εταιρία leasing, και γίνεται με αυτόν τον τρόπο ο αποκλειστικός 

εταίρος της αστικής εταιρίας στην οποία και ανήκει το ακίνητο.

■ Υπάρχει και η περίπτωση όπου ο πελάτης έχει την κυριότητα οικοπέδου, ενώ στα 

πλαίσια της σύμβασης leasing πρέπει να καταργηθεί η κυριότητά του. Αυτό 

μπορεί να γίνει με παραχώρηση στην εταιρία leasing του δικαιώματος ειδικού 

τύπου μίσθωσης ιδιαίτερα μακράς διάρκειας (bail emphyteotique) ή μίσθωση με 

αντικείμενο την ανοικοδόμηση (bail a contraction). Οι παραπάνω τύποι 

μίσθωσης παρέχουν στην εταιρία leasing εμπράγματο δικαίωμα ισοδύναμο με το 

δικαίωμα της κυριότητας επί του οικοπέδου. Αφού ολοκληρωθούν τα έργα, το 

ακίνητο τίθεται στην διάθεση του πελάτη μέσω της απλής και συνήθους 

σύμβασης leasing, της οποίας η λήξη συμπίπτει με αυτή της αρχικής 

(μεγαλύτερης διάρκειας) μίσθωσης προς την εταιρία leasing. Κατά τη λήξη του 

συμβολαίου ο πελάτης είναι εξασφαλισμένος ότι θα ανακτήσει την πλήρη 

ιδιοκτησία του οικοπέδου, συγχρόνως με την απόκτηση των ακινήτων που έχουν 

ανεγερθεί εντός αυτού, με τη μεταβίβαση του καθαρού και πλήρους δικαιώματος 

κυριότητας επί των κτιρίων που έχουν κτιστεί στο οικόπεδο το οποίο αρχικά 

ανήκε στον πελάτη- μισθωτή τους. Όμως αυτή η περίπτωση δεν εφαρμόζεται στην 

πράξη σχεδόν ποτέ, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

3.11.1.7 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατά τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου, επιβάλλονται οι εξής άμεσοι

φόροι:

■ Στην περίπτωση του lease- back (ισχύει από το 1991), η μεταβίβαση της 

κυριότητας του ακινήτου στην χρηματοδότρια εταιρία leasing (SICOMI ή μη), 

φορολογείται με 0,6% επί του τιμήματος που καταβλήθηκε από τη SICOMI, με 

την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής ασκεί εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα.

■ Στην περίπτωση μεταβίβασης στον μισθωτή της κυριότητας του ακινήτου, ή 

επαναμεταβίβασής του στα πλαίσια του lease- back, φορολογείται με φόρο 

μεταγραφής του μειωμένου ποσοστού 4,8%, συν ενός μεταβλητού νομαρχιακού 

φόρου επί του τελικού μόνο καταβλητέου ποσού για την άσκηση του δικαιώματος 

αγοράς, όταν: ο μισθωτής ασκεί εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα, και ότι 

το ακίνητο είναι παλαιότητας τουλάχιστον πέντε ετών. Οι συμβάσεις αυτές 

απαλλάσσονται από τα επιβαλλόμενα στη Γαλλία τέλη χαρτοσήμου. Σε άλλη 

περίπτωση μεταβίβασης ο φόρος 4,8% είναι αυξημένος.
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3.1.1.2 Γερμανία

31.1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το νομικό πλαίσιο του leasing ακινήτων δε ρυθμίζεται από ειδική νομοθεσία στη 

Γερμανία, όπως άλλωστε ισχύει γενικά για το leasing19, αλλά από τις γενικές 

διατάξεις του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (νομολογία Γερμανικών Δικαστηρίων). 

Υπάρχουν όμως νομοθετικές ρυθμίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή του.

Κατά το γερμανικό δίκαιο, σε αντίθεση με το γαλλικό, το βελγικό και το ελληνικό, 

δεν απαιτείται ειδική άδεια ή έγκριση από την πολιτεία για την ίδρυση εταιρίας 

leasing. Οι εταιρίες leasing μπορεί να είναι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (GmbH), 

ή εταιρίες συμμετοχικές (AG). Γενικά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο είδος 

των περιουσιακών στοιχείων που μπορεί μια τέτοια εταιρία να μισθώσει (κινητά, 

ακίνητα, οχήματα). Παρόλα αυτά οι τράπεζες και άλλα μεγάλα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα (όπως συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε αντίθεση με τις 

ΗΠΑ), είναι οι φορείς εκείνοι που κυριαρχούν στην αγορά leasing στην Γερμανία, 

άμεσα ή έμμεσα δια μέσου των θυγατρικών τους εταιριών. Αντίθετα με τη Γαλλία 

όπου υπάρχει πληθώρα εταιριών που ειδικεύονται στο leasing ακινήτων, στη 

Γερμανία υπάρχουν μόνο 12 τέτοιες εταιρίες, οι οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί 

έντονα και ασχολούνται πολύ με το μάρκετινγκ των υπηρεσιών τους20.

31 12 2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στη Γερμανία, το Φορολογικό Δίκαιο στην ουσία χρησιμοποιείται για να καθορίσει 

τον «οικονομικό κύριο» του πράγματος. Οι βασικές κατηγορίες leasing που 

προκύπτουν βάσει αυτής της έννοιας (του οικονομικού κύριου), είναι η σύμβαση 

leasing πλήρους αποπληρωμής (Vollamortisationsvertrag), η οποία ορίζεται με 

Οδηγίες του 1971 και 1972 και η σύμβαση μερικής αποπληρωμής 

(Teilamortisationsvertrag), η οποία ορίζεται με Οδηγίες του 1975 και 1991.

Πιο συγκεκριμένα, σε αντίθεση απ’ ότι συμβαίνει στις άλλες χώρες, το Γερμανικό 

Δίκαιο προσεγγίζει την ιδιοκτησία με διαφορετικό τρόπο. Ο μισθωτής 

αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτήτης του μισθωμένου ακινήτου για φορολογικούς σκοπούς

19 Bundesverband Deutscher Leasing- Untemehmen e.V. (BDL), Summary 3, 2002 (www.bdl-leasing- 
verband.de). To BDL είναι ομοσπονδία εταιριών leasing στη Γερμανία (232 εταιρίες), οι οποίες 
κατέχουν πάνω από το 86% του μεριδίου αγοράς στον κλάδο του leasing.
20 Δ. Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη, X. Δημητρίου, Η Επέκταση του Θεσμού του Leasing στα Ακίνητα, 
ΙΟΒΕ 1995, σελ.41.

http://www.bdl-leasing-verband.de
http://www.bdl-leasing-verband.de
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αν απολαύει της «οικονομικής» ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου, ενώ σε 

άλλες χώρες η φορολογική μεταχείριση της περιουσίας βασίζεται στη νομική 

κυριότητα των πραγμάτων.21 22 Η έννοια του οικονομικού κυρίου του μισθίου, θέμα 

μεγάλης σημασίας για την φορολογική αντιμετώπιση της κάθε συναλλαγής, 

καθορίζεται από τον Γερμανικό Φορολογικό Κώδικα, άρθρο 39. Πιο αναλυτικά, ο 

οικονομικός κύριος ενός περιουσιακού στοιχείου, είναι αυτός που, σύμφωνα με τον 

Αστικό Κώδικα, μπορεί να αποκλείσει το νομικά κύριο από τη χρήση του πράγματος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω μόνο ο οικονομικός κύριος έχει το δικαίωμα να προβαίνει 

στην απόσβεση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Γενικά στο leasing στη 

Γερμανία ισχύει ότι ο εκμισθωτής είναι ο νομικός και οικονομικός κύριος του 

ακινήτου, πράγμα που σημαίνει, ότι αυτός πρέπει να προβαίνει σε απόσβεση. Στην 

αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο μισθωτής θεωρείται ο οικονομικός κύριος του 

ακινήτου, και κατά συνέπεια να προβαίνει σε απόσβεση, ή όταν στη σύμβαση δεν 

καθορίζεται αν πρόκειται για σύμβαση πλήρους ή μερικής αποπληρωμής, η σύμβαση 

θεωρείται ως είδος δανειακής χρηματοδότησης αγοράς. Μια εξαίρεση είναι, όταν ο 

μισθωτής μπορεί να αποκλείσει τον εκμισθωτή από την κυριότητα για πολύ μεγάλο 

διάστημα (μεταξύ 40% και 90% της αναμενόμενης ζωής του ακινήτου οικονομικός 

κύριος του ακινήτου είναι ο εκμισθωτής, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

οικονομικός κύριος είναι ο μισθωτής), επεμβαίνοντας επάνω στο πράγμα, οπότε και 

θεωρείται αυτός ο κύριος του πράγματος. Η έννοια του οικονομικού κύριου, 

χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες, (όπως π.χ. στη Μ. Βρετανία), αλλά με διαφορετική 

σημασία.23

Η κεφαλαιοποίηση του παγίου περιουσιακού στοιχείου από τον εκμισθωτή, είναι η 

πιο συμφέρουσα περίπτωση γι’ αυτόν, απ’ ότι αν η κεφαλαιοποίηση γίνει από τον 

μισθωτή, λόγω των αποσβέσεων που διενεργούνται. Έτσι, όταν η κεφαλαιοποίηση 

του παγίου γίνει από τον εκμισθωτή, τα μισθώματα αντιμετωπίζονται από τον 

μισθωτή ως λειτουργικά έξοδα (όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα), και αφαιρούνται

21 Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου, ένα 
πρόσωπο άλλο από το νομικό κύριο θα αντιμετωπίζεται ως οικονομικός κύριος ενός αγαθού, αν αυτό 
το πρόσωπο έχει την αποκλειστική χρήση του αγαθού για την συνήθη αναμενόμενη διάρκεια ζωής του, 
εμποδίζοντας ως εκ τούτου τη χρήση του αγαθού από το νομικό κύριό του. Μια ουσιώδης ένδειξη περί 
του αν ο μισθωτής πρέπει να θεωρείται ως ο οικονομικός κύριος αποτελεί το αν θα επωφελείται αυτός 
(Και όχι ο εκμισθωτής και νομικός κύριος) από την ενδεχόμενη αύξηση της αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου ή θα ζημιώνεται από την όποια μείωση της αξίας του. Βλ. Δ. Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη, X. 
Δημητρίου, Η Επέκταση του Θεσμού του Leasing στα Ακίνητα, ΙΟΒΕ 1995, σελ.36, και Bundesverband 
Deutscher Leasing- Untemehmen e. V. (BDL), Summary 3, 2002
22 Bundesverband Deutscher Leasing- Untemehmen e. V. (BDL), Summary 3, 2002
23 Bundesverband Deutscher Leasing- Untemehmen e.V. (BDL), Summary 3, 2002
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από το ακαθάριστο εισόδημα. Έτσι, το συμπέρασμα είναι ότι η πιο ελκυστική 

περίπτωση leasing, τόσο για το μισθωτή, όσο και για τον εκμισθωτή, είναι εκείνη 

όπου ο οικονομικός κύριος του πράγματος είναι ο εκμισθωτής, ο οποίος διενεργεί και 

τις αποσβέσεις (γνήσια μορφή leasing).

Στη Γερμανία όπως και στην Ελλάδα δεν ισχύει η επιβολή του ΦΠΑ στα ακίνητα. 

Στην αγορά ακινήτου επιβάλλεται φόρος 2% τον οποίο τον πληρώνει ο αγοραστής. 

Το μίσθωμα της σύμβασης leasing υπόκειται σε ΦΠΑ 15% που καταβάλει η 

εκμισθώτρια εταιρία leasing στο κράτος και τον εισπράττει από το μισθωτή. Οι 

εταιρίες leasing, όπως όλες οι εταιρίες, φορολογούνται με συντελεστή 45% στα μη 

διανεμόμενα και 30% στα διανεμηθέντα κέρδη.

3.11.2 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Βασικά σημεία που εφαρμόζονται στην πράξη στο leasing ακινήτων στην Γερμανία

είναι τα παρακάτω24:

■ Επειδή για τα ακίνητα η απαιτούμενη επένδυση είναι πολλές φορές μεγάλη, 

συνηθίζεται να ιδρύεται θυγατρική εταιρία leasing ειδικά και μόνο για τη 

χρηματοδοτική μίσθωση ενός συγκεκριμένου ακινήτου ή και κατασκευαστικού 

έργου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής μπορεί να αποκτήσει το δικαίωμα 

κατά τη λήξη της σύμβασης να αγοράσει, εάν το επιθυμεί, τις μετοχές της 

θυγατρικής αυτής εταιρίας αντί να αγοράσει απ’ ευθείας το ίδιο το ακίνητο.

■ Η διάρκεια των μισθώσεων είναι αρκετά μεγάλη, δεν μπορεί να ξεπερνά όμως τα 

30 έτη, σύμφωνα με το Γερμανικό Αστικό Κώδικα. Αυτό είναι συνέπεια της 

διαθεσιμότητας μακροπρόθεσμων πιστώσεων στην γερμανική αγορά κεφαλαίου. 

Αυτές οι πιστώσεις συνήθως δεν διατίθενται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των 20 ετών, το οποίο είναι μικρότερο από την διάρκεια ζωής του ακινήτου, που 

μπορεί να είναι και 50 έτη (όπως ορίζει η Γερμανική Νομοθεσία). Το πρόβλημα 

αυτό λύνεται με τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν δυο ξεχωριστές περιόδους 

leasing, με την επαναχρηματοδότηση της επένδυσης κατά την έναρξη της 

δεύτερης περιόδου.

Για leasing ανέγερσης κτιρίου, η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει μετά την 

ολοκλήρωση της κατασκευής, κατά την έναρξη της χρήσης του από τον μισθωτή. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο εκμισθωτής δεσμεύεται για την υποβολή

24 Δ. Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη, X. Δημητρίου, Η Επέκταση του θεσμού του Leasing στα Ακίνητα,
ΙΟΒΕ 1995, σελ.33-35.
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όλων των συμβάσεων που αναφέρονται στην κατασκευή του έργου στον μισθωτή 

για έγκρισή του.

3.11.2.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το ακίνητο που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης leasing μπορεί να είναι είτε 

εδαφική έκταση, είτε κτίσμα/ κτίσματα υφιστάμενα ή που πρόκειται να ανεγερθούν. 

Σε περίπτωση που το ακίνητο της σύμβασης περιλαμβάνει και κινητά 

(ενσωματωμένα σε αυτό), σύμφωνα με την Οδηγία της 21-3-1972 του Γερμανικού 

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται ότι τα κινητά αυτά 

«πράγματα» θεωρούνται για φορολογικούς σκοπούς ως κινητά περιουσιακά στοιχεία, 

ακόμη κι αν έχουν ενσωματωθεί στο ακίνητο και αντιμετωπίζονται φορολογικά με 

διαφορετικό τρόπο.

3,1 1 2 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι συμβάσεις leasing, όπως προαναφέρθηκε, ως προς τα μισθώματα διακρίνονται σε 

δυο είδη: σύμβαση leasing πλήρους αποπληρωμής (Vollamortisationsvertrag) και 

σύμβαση μερικής αποπληρωμής (Teilamortisationsvertrag). Στην πρώτη τα 

μισθώματα καλύπτουν πλήρως και περιλαμβάνουν το κεφάλαιο, δηλαδή την αξία του 

ακινήτου, καθώς και όλες τις δαπάνες χρηματοδότησης, τόκους, κλπ.. στην δεύτερη 

περίπτωση, τα παραπάνω κονδύλια καλύπτονται από τα μισθώματα μερικώς.25 

Προκειμένου να καθοριστεί αν ο εκμισθωτής ή ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να 

μεταχειρίζεται το ακίνητο σαν δική του περιουσία και να απολαμβάνει αντίστοιχα τα 

πλεονεκτήματα της απόσβεσης, λαμβάνονται υπόψη οι δυο Οδηγίες που εκδόθηκαν 

από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών. Η πρώτη, (της 21-3- 

1972), αφορά στις συμβάσεις leasing πλήρους αποπληρωμής και η δεύτερη (της 26- 

12-1975 καθώς και η πιο πρόσφατη του 1991) είναι σχετική με συμβάσεις leasing 

μερικής αποπληρωμής. Για παράδειγμα, το έδαφος και τα κτίρια υπόκεινται σε 

διαφορετικά κριτήρια αντιμετώπισης, ακόμη κι αν απαρτίζουν το ίδιο σύνολο.

Στις συμβάσεις πλήρους αποπληρωμής ισχύουν τα εξής:

■ Συνάπτονται για ορισμένο χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να τερματίσει τη σύμβαση.

25 Δ. Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη, X. Δημητρίου, Η Επέκταση του Θεσμού του Leasing στα Ακίνητα,
ΙΟΒΕ 1995, σελ.35.
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■ Τα μισθώματα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης καλύπτουν τουλάχιστον τη 

δαπάνη απόκτησης ή ανέγερσης του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων και των 

δαπανών χρηματοδότησης και συντήρησης του μισθίου.

Στη Γερμανία διακρίνονται οι παρακάτω τύποι leasing ακινήτων πλήρους

αποπληρωμής:26

■ Σύμβαση στην οποία δεν περιέχεται το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, ούτε 

το δικαίωμα εξαγοράς του μισθωμένου ακινήτου. Δυο υποκατηγορίες της 

περίπτωσης αυτής είναι: σύμβαση με διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη από την 

οικονομική ζωή του ακινήτου, και σύμβαση με διάρκεια συντομότερη της 

οικονομικής ζωής του ακινήτου.

■ Σύμβαση leasing με δικαίωμα αγοράς από τον μισθωτή του ακινήτου.

■ Σύμβαση leasing με δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης. Συμβάσεις που δεν 

επιφυλάσσουν δικαίωμα παράτασής τους, αλλά υπόκεινται σε αυτόματη 

παράταση, εκτός αντίθετης δήλωσης οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους, 

υπάγονται επίσης σ’ αυτήν την κατηγορία, εκτός αν ο μισθωτής κατά συνήθη 

πρακτική του τερματίζει τέτοιες συμβάσεις προ της εκπνοής χρονικού 

διαστήματος που αντιστοιχεί στο 90% της οικονομικής ζωής του ακινήτου.

■ Συμβάσεις leasing που γίνονται ειδικά κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες 

του μισθωτή.

■ Οι παραπάνω περιπτώσεις αφορούν συμβάσεις πλήρους αποπληρωμής (χρονική 

διάρκεια σύμβασης μεγαλύτερη του 90% της οικονομικής ζωής του ακινήτου). 

Στην πράξη οι περισσότερες συμβάσεις είναι μερικής αποπληρωμής (όταν η 

διάρκεια της σύμβασης είναι ανάμεσα στο 40-90% της οικονομικής ζωής του 

ακινήτου).

■ Σύμφωνα με την Οδηγία του 1975 περί συμβάσεων μερικής αποπληρωμής, 

προβλέπεται ότι το ζήτημα του καθορισμού του οικονομικού κυρίου για 

φορολογικούς σκοπούς πρέπει να επιλύεται βάσει των γενικών νομικών αρχών 

και κυρίως του Φορολογικού Δικαίου. Ο οικονομικός κύριος, δηλαδή το 

συμβαλλόμενο μέρος το οποίο επωφελείται από τυχόν αύξηση της αξίας του 

ακινήτου, υποχρεούται να μεταχειρίζεται το περιουσιακό στοιχείο σα να ήταν 

δικό του (και από νομικής πλευράς) στον ισολογισμό.

26 Δ. Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη, X. Δημητρίου, Η Επέκταση του Θεσμού του Leasing στα Ακίνητα,
ΙΟΒΕ 1995, σελ.37.
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3 1126 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗ, ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

■ Δικαίωμα αγοράς: στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής αποκτά από την αρχή της 

σύμβασης, το δικαίωμα να αγοράσει το ακίνητο που αποτελεί το αντικείμενο του 

leasing, από τον εκμισθωτή, μετά τη λήξη της σύμβασης, η οποία όπως 

προαναφέρθηκε είναι μικρότερη συνήθως σε διάρκεια απ’ ότι η διάρκεια ζωής του 

ακινήτου. Η προσυμφωνημένη τιμή αγοράς ανταποκρίνεται στην αξία του 

ακινήτου, όπως αυτή εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία του εκμισθωτή κατά τη 

λήξη της συμβατικής περιόδου, υπολογιζόμενων δηλαδή των νόμιμων 

αποσβέσεων.

■ Δικαίωμα παράτασης: ο μισθωτής έχει από την αρχή το δικαίωμα να ζητήσει κατά 

τη λήξη της συμβατικής περιόδου την παράταση της σύμβασης, για ορισμένο ή 

και για αόριστο χρονικό διάστημα, μέσω σύναψης νέας σύμβασης. Η ανάγκη που 

οδήγησε στην πρόβλεψη αυτού του δικαιώματος είναι ο αναγκαστικός 

περιορισμός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης σε διάστημα μικρότερο της 

χρονικής διάρκειας ζωής του ακινήτου. Το μίσθωμα της συμπληρωματικής 

σύμβασης πρέπει να λάβει υπόψη τη μείωση της αξίας του ακινήτου, όπως 

υπολογίζεται λογιστικά, μετά την αφαίρεση των νόμιμων αποσβέσεων, 

υπολογιζόμενου και του κόστους χρηματοδότησης.

■ Δικαίωμα πώλησης: πρόκειται για δικαίωμα, που παραχωρείται στη σύμβαση 

στον εκμισθωτή και το οποίο μπορεί να ασκηθεί από αυτόν, σε αντίθεση με τα 

δύο προηγούμενα δικαιώματα που ασκούνται από το μισθωτή. Ο εκμισθωτής έχει 

το δικαίωμα να προκαλεσει μονομερώς την υπό του μισθωτή αγορά του ακινήτου 

έναντι προσυμφωνημένης τιμής και σε προκαθορισμένη επίσης χρονική στιγμή 

(αυτά καθορίζονται εντός της σύμβασης), είτε κατά τη διάρκεια, είτε κατά τη 

λήξη της σύμβασης.
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3.1.1.3 Μεγάλη Βρετανία

3.1.1.31 ΓΕΝΙΚΑ

Δεν υπάρχει ειδικός νόμος για το leasing στη Μ. Βρετανία. Υπάρχουν 

διασκορπισμένες σχετικές διατάξεις σε ευρεία ποικιλία νόμων (statutes) και άλλων 

νομοθετημάτων, αλλά και νομολογίας (common law), που ρυθμίζουν κυρίως άλλα 

θέματα. Η κατάσταση είναι περίπλοκη και εξ αιτίας της πολυμορφίας του leasing 

ακινήτων αλλά και διαφορών στην ορολογία27. Ακόμη, το περίπλοκο φορολογικό και 

νομικό καθεστώς των ακινήτων κάνει το leasing (real estate finance leasing) μια 

δύσκολη υπόθεση.

Παρόλα αυτά το leasing ακινήτων στην Αγγλία είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί 

παρέχονται ελκυστικοί όροι χρηματοδότησης, αλλά και γιατί χρηματοδοτούνται τύποι 

ακινήτων για τους οποίους δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τις συμβατικές πηγές 

εξεύρεσης κεφαλαίων, δηλαδή τις τράπεζες και τους θεσμικούς επενδυτές28 29. Πάντως 

οι εταιρίες leasing στη Μ. Βρετανία στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι 

θυγατρικές εταιρίες τραπεζών.

31.13.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ
29Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του θεσμού στην Μ. Βρετανία είναι τα εξής:

■ Η διάρκεια του leasing αποτελείται από μία κύρια και συνήθως και μία 

δευτερεύουσα περίοδο. Η κύρια περίοδος συνήθως είναι μέχρι τα 25 έτη. Η 

σύμβαση κατά την περίοδο αυτή δεν είναι δυνατόν να καταγγελθεί, η 

καταγγέλλεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κατά τη δευτερεύουσα 

περίοδο η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί ελευθέρα από το μισθωτή οποιαδήποτε 

στιγμή. Όμως γενικά η διάρκεια των συμβάσεων επηρεάζονται από το γεγονός ότι 

το leasing ακινήτων δεν είναι μια κοινώς αποδεκτή πηγή χρηματοδότησης στη Μ. 

Βρετανία (το ίδιο και στην Ιρλανδία), όπως είναι στη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι 

εταιρίες leasing είναι συνήθως επιφυλακτικές να εκτείνουν τον επιχειρηματικό 

τους κίνδυνο σε διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, παρά μόνο σε περιπτώσεις 

πολύ καλών και φερέγγυων πελατών, οπότε δέχονται ως μέγιστο χρόνο λήξης της

27 Για παράδειγμα, πολλές ο ίδιος όρος, έχει διαφορετική σημασία για τον έναν ή τον άλλον ορκωτό 
εκτιμητή.
28 Δ. Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη, X. Δημητρίου, Η Επέκταση του Θεσμού του Leasing στα Ακίνητα, 
ΙΟΒΕ 1995, σελ.42.
29 Δ. Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη, X. Δημητρίου, Η Επέκταση του Θεσμού του Leasing στα Ακίνητα, 
ΙΟΒΕ 1995, σελ.42-46.
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σύμβασης τα 25 έτη. Έτσι το αποτέλεσμα είναι ότι και στη Μ. Βρετανία το 

χρονικό διάστημα της σύμβασης δεν ανταποκρίνεται με την διάρκεια ζωής του 

ακινήτου.

■ Τα μισθώματα που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της κύριας περιόδου 

καλύπτουν την αξία του ακινήτου, τα έξοδα και τον καταβαλλόμενο τόκο επί της 

αξίας αυτής. Πρόκειται δηλαδή συνήθως για leasing πλήρους αποπληρωμής (full 

pay-oyt leasing). Τα μισθώματα της δευτερεύουσας περιόδου είναι συμβολικού ή 

ονομαστικού ύψους (peppercon). Το συμπέρασμα είναι ότι όπως και στην Ελλάδα 

το πρόβλημα της μη ανταπόκρισης της διάρκειας της σύμβασης με εκείνη της 

ζωής του ακινήτου δεν επιλύεται, ακόμη και με την δευτερεύουσα φάση της 

σύμβασης. Όμως στη Μ. Βρετανία ίσως τα παραπάνω οφείλονται και στο γεγονός 

ότι η κτηματαγορά είναι ώριμη και αυτό σημαίνει ότι τα ακίνητα θεωρούνται 

επενδυτικό εργαλείο, στα χαρτοφυλάκια των θεσμικών επενδυτών και όχι σαν 

λύση απόκτησης επαγγελματικής στέγης όπως στη Γαλλία. Συν το γεγονός ότι τα 

ακίνητα επιβαρύνονται με ελάχιστους φόρους, είναι φανερό ότι αποτελούν 

ελκυστική επένδυση. Αυτή η θεώρηση έχει οδηγήσει στην επικέντρωση του 

ενδιαφέροντος στο λεγόμενο «Big Ticket» leasing, δηλαδή σε leasing ακινήτων 

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Έτσι δεν μας κάνει εντύπωση για την περίπτωση της 

χώρας αυτής, το γεγονός ότι τα επαγγελματικά ακίνητα δεν απευθύνονται ως επί 

το πλείστον σε επιχειρήσεις για ιδιόχρηση, αλλά ότι ζητούνται κτίρια για leasing 

μόνο από επιχειρήσεις που ως εναλλακτική λύση έχουν την ενοικίαση.

■ Κατά τη δευτερεύουσα φάση της σύμβασης εάν ο μισθωτής επιθυμεί να 

καταγγείλει τη σύμβαση, το πράγμα πωλείται και σχεδόν όλο το τίμημα 

εισπράττεται από το μισθωτή ως επιστροφή μισθωμάτων.

■ Ο μισθωτής ευθύνεται για τη συντήρηση και ασφάλιση του μισθίου καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης.

■ Ο μισθωτής ουδέποτε αποκτά νόμιμο τίτλο στο ακίνητο πριν εξασκήσει το 

δικαίωμα αγοράς, ή πριν ο εκμισθωτής εξασκήσει το αντίστοιχο δικό του 

δικαίωμα πώλησης.

■ Πολλές φορές η επιλογή του leasing υπαγορεύεται από το φορολογικό καθεστώς 

της χώρας, το οποίο είναι ιδιαίτερα ιδιόμορφο. Συμβαίνει συχνά ο πελάτης να μην 

είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί στο όνομά του φορολογικά πλεονεκτήματα που 

συνδέονται με την ιδιοκτησία ακινήτου. Για το λόγο αυτό η εταιρία leasing 

φέρεται ως η ιδιοκτήτρια του ακινήτου, το οποίο το μισθώνει στον πελάτη, έτσι
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ώστε να εκμεταλλευτεί η εταιρία τα φορολογικά πλεονεκτήματα και να είναι σε 

θέση να μεταφέρει στον πελάτη το μεγαλύτερο ποσοστό του κέρδους αυτού με τη 

μορφή χαμηλότερου μισθώματος.

3,1133 ΜΟΡΦΕΣ LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι κυριότερες μορφές leasing ακινήτων στη Μ. Βρετανία είναι οι παρακάτω:

■ Finance lease ή finance leasing: Η χρηματοδοτική μίσθωση (finance lease ή 

finance leasing30) στη Μ. Βρετανία μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Η πιο κύρια 

όμως μορφή γι ακίνητα είναι η πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease-back), 

κατά την οποία ο χρήστης του ακινήτου και αρχικός ιδιοκτήτης το πωλεί για να 

αντλήσει κεφάλαια και το αναμισθώνει από το νέο ιδιοκτήτη (και χρηματοδότη), 

κρατώντας με τον τρόπο αυτόν συνεχώς τη χρήση του ακινήτου. Σε αυτήν την 

περίπτωση το ακίνητο δεν εμφανίζεται πλέον στον ισολογισμό του.31

■ Οι παραλλαγές της σύμβασης αυτής εμφανίζονται με τη μορφή των δικαιωμάτων 

του πωλητή- μισθωτή για αγορά ή του αγοραστή- εκμισθωτή για πώληση. 

Συγκεκριμένα μπορεί να συμπεριληφθεί στη σύμβαση όρος, σύμφωνα με τον 

οποίο ο πωλητής- μισθωτής (και χρήστης) έχει το δικαίωμα να επαναγοράσει το 

ακίνητό του σε προκαθορισμένη τιμή. Επίσης είναι δυνατόν να δίνεται με τη 

σύμβαση το δικαίωμα στον αγοραστή- εκμισθωτή (χρηματοδότης) να υποχρεώσει 

το χρήστη να επαναγοράσει το ακίνητο στην προκαθορισμένη τιμή.

■ Αλλη μορφή, πιο πρόσφατη, είναι η μίσθωση και χρηματοδοτική επαναμίσθωση 

(lease and finance lease-back). Η μορφή αυτή γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη όταν η 

αξία των ακινήτων γνώρισε απότομη άνοδο (1986-1989) και οι χρήστες θέλησαν 

να εκμεταλλευτούν το τρέχον χαμηλό επίπεδο τιμής των ακινήτων, ενόψει της 

προσδοκούμενης αύξησης της αξίας τους και να συμμετάσχουν στο 

κεφαλαιουχικό κέρδος από την άνοδο αυτή. Σύμφωνα μ’ αυτή τη μορφή 

σύμβασης ο ήδη ιδιοκτήτης και χρήστης του ακινήτου συνάπτει με την εταιρία 

leasing σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, με την οποία μισθώνει το ακίνητο 

στην εταιρία leasing, ως μισθωτή, η οποία με την ίδια σύμβαση του το 

επαναμισθώνει ή υπεκμισθώνει ως υπομισθωτή και τελικό χρήστη, έναντι

30 Υπάρχει και η μορφή του occupational lease ή operating lease, αλλά εδώ πρόκειται για μορφή 
κλασσικού ενοικίου χώρων γραφείων ή καταστημάτων. Είναι ενοικίαση, ή χρήση με πληρωμή 
μισθώματος από τον μισθωτή (tenant) στον ιδιοκτήτη σύμφωνα με συγκεκριμένους ορισμούς του 
νόμου.
31 Δ. Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη, X. Δημητρίου, Η Επέκταση του Θεσμού του Leasing στα Ακίνητα, 
ΙΟΒΕ 1995, σελ.44-45.
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σταθερού μισθώματος και με δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης από τον 

πελάτη σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (προκαθορίζονται δηλαδή 

περισσότερα από ένα χρονικά μελλοντικά σημεία που μπορεί η σύμβαση να 

τερματιστεί από τον μισθωτή- πελάτη). Η σύμβαση αυτή είναι γνωστή ως 

occupational tenancy, δεν είναι όμως το occupational lease που αναφέρεται στην 

υποσημείωση 18. Μεγάλο πλεονέκτημα της μορφής lease and finance lease-back, 

είναι η διατήρηση από τον πελάτη- χρήστη του κέρδους από την άνοδο της αξίας 

του ακινήτου του, εφ’ όσον ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται για τον 

τερματισμό της σύμβασης σε ένα από τα προκαθορισμένα χρονικά σημεία 

(συνήθως με τη λήξη του 10ου και του 25ου έτους της σύμβασης).

Οι δύο παραπάνω περιπτώσεις (lease-back) έχουν το πλεονέκτημα για τον χρήστη- 

πελάτη του κέρδους που προκύπτει από την άνοδο της αξίας του ακινήτου του, 

εφόσον εξασκήσει το δικαίωμά του για τερματισμό της σύμβασης σε ένα από τα 

προκαθορισμένα χρονικά σημεία, συνήθως μετά τη λήξη του 10ου και 25ου έτους της 

σύμβασης.

■ Τέλος, στη Μ. Βρετανία υπάρχει και η μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης που 

είναι γνωστή και στις άλλες χώρες. Σ’ αυτή, όπως έχουμε προαναφέρει, η εταιρία 

leasing αγοράζει το ακίνητο της επιλογής του πελάτη, και το μισθώνει σ’ αυτόν 

για χρονική διάρκεια 25-35 έτη έναντι μισθώματος, το οποίο καλύπτει το 

κεφάλαιο (αξία του ακινήτου), τους τόκους, τις δαπάνες και την αμοιβή της 

εταιρίας leasing (full pay-oyt leasing) και με δικαίωμα ή μη του μισθωτή να 

αγοράσει το ακίνητο στο τέλος της σύμβασης σε προκαθορισμένη τιμή.
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3.1.1.4 Ιταλία

3.1.1.4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το ιταλικό δίκαιο δεν περιέχει ειδικούς κανόνες για τη χρηματοδοτική μίσθωση 

κινητών ή ακινήτων. Οι συμβάσεις leasing διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί 

μισθώσεων του ιταλικού Αστικού Κώδικα. Οι διαφορές του leasing από την απλή 

μίσθωση, νομικά, είναι το δικαίωμα αγοράς, το οποίο συνίσταται σε μονομερή 

υπόσχεση του εκμισθωτή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο στον μισθωτή κατά τη 

λήξη της σύμβασης. Τις διαφορές που προκύπτουν κατά την εφαρμογή συμβάσεων 

leasing στην Ιταλία, τις επιλύει η νομολογία.

3.1.1.4.2 ΕΤΑΙΡΙΕΣ LEASING ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ο νόμος 197 της 5-7-1991 καθορίζει ότι οι εταιρίες leasing πρέπει να εγγράφονται 

επίσημα στο Υπουργείο των Οικονομικών (Tesoro) και πρέπει να δημοσιοποιούν 

τους διευθυντές, τα μέλη της διοίκησης και τους μετόχους τους. Το ελάχιστο 

μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται (1991) σε 1 εκ. λιρέτες και όλες οι συναλλαγές άνω των 

20 εκ. λιρετών πρέπει να αναφέρονται στο Ιταλικό Γραφείο Συναλλαγών (Officio 

Italiano Cambi), στα πλαίσια των προσπαθειών κατά της Μαφίας.

Οι νόμοι 27/1992 και 87/1992 επέβαλαν πρόσθετες υποχρεώσεις διαφάνειας των 

οικονομικών συναλλαγών των εταιριών leasing. Ακόμα, με το νόμο 154/ 17-2-1992 

επιβλήθηκε η υποχρέωση από την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας και το Υπουργείο 

Οικονομικών στις εταιρίες leasing να γνωστοποιούν στους πελάτες τους το 

πραγματικό κόστος της σύμβασης leasing καθώς και τις λοιπές δαπάνες. Η σχετική 

γνωστοποίηση παραδίδεται έγγραφα στον πελάτη.

3.1143 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Αντικείμενο της σύμβασης μπορεί να είναι κτίριο, χώροι γραφείων ή εργοστάσιο. 

Κατά τη λήξη της σύμβασης ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αγοράσει ή να 

επαναμισθώσει το ακίνητο σε τιμή που προκαθορίζεται στην σύμβαση. Η χρονική 

διάρκεια της σύμβασης περιορίζεται από τη νομοθεσία σε οκτώ έτη το ελάχιστο. Τα 

μισθώματα μπορεί να είναι σταθερά ή μεταβλητά.

Το φορολογικό πλεονέκτημα του μισθωτή είναι ότι εκπίπτει τα μισθώματα της 

σύμβασης μέσα σε οκτώ έτη (το ελάχιστο), ενώ αν το είχε αγοράσει, σύμφωνα με την
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ιταλική νομοθεσία, θα ήταν υποχρεωμένος να αποσβέσει την αξία του ακινήτου μέσα 

σε 35 έτη. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ισχύει ότι εκπίπτουν φορολογικά μόνο 

το ήμισυ των μισθωμάτων που καταβάλουν.

3.1.1.5 Βέλγιο

3.1.1.5.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το Βέλγιο όπως και η Γαλλία είναι μία από τις λίγες χώρες στις οποίες υπάρχει 

νομική περιγραφή του leasing (location- fmancement). Η νομοθεσία αυτή αφορά 

κινητά πράγματα, ενώ με μεταγενέστερο διάταγμα προβλέπονται ρυθμίσεις και για 

ακίνητα.

Συγκεκριμένα, το βασικό νομοθέτημα για το leasing, είναι το Βασιλικό Διάταγμα 

55/10-11-67, το οποίο δίνει τον ορισμό και την περιγραφή του θεσμού του leasing, 

ορίζει το καθεστώς με το οποίο δικαιούνται οι επιχειρήσεις (εταιρίες leasing) να 

προβαίνουν σε τέτοιες συμβάσεις. Με το Υπουργικό Διάταγμα της 23-2-68 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες παραχωρείται από το Υπουργείο 

των Οικονομικών η άδεια λειτουργίας σε μια τέτοια εταιρία. Οι προϋποθέσεις αυτές 

είναι (σύμφωνα με το παραπάνω Διάταγμα), η έγκριση του καταστατικού των 

εταιριών αυτών από το Υπουργείο των Οικονομικών, να συγκεντρώνουν από την 

αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους κεφάλαιο τουλάχιστον 5 εκ. 

βελγικών φράγκων και να επιτρέπουν δημόσιο έλεγχο στις συμβάσεις που 

συνάπτουν.

Ειδικά για το leasing ακινήτων, τα πρώτα σχετικά νομοθετήματα βρίσκονται στον 

Κώδικα περί ΦΠΑ, όπου το άρθρο 44 παρ. 3 αναφέρει ότι οι συμβάσεις leasing 

ακινήτων υπάγονται στο καθεστώς του ΦΠΑ, ενώ οι όροι υπό τους οποίους 

πραγματοποιούνται τέτοιες συμβάσεις ρυθμίστηκαν με το Διάταγμα 30/29-12-1992. 

Αναλυτικότερα το Διάταγμα περί ΦΠΑ, ισχύει για κάθε επιχείρηση που 

συγκεντρώνει τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται για την άσκηση 

δραστηριότητας leasing, σκοπός δε της ρύθμισης δεν είναι η εξασφάλιση της 

ανάκτησης του ΦΠΑ επί των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, αφού ο ΦΠΑ δεν 

εκπίπτει από τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σε ακίνητα προορισμένα για 

εκμίσθωση. Ο σκοπός λοιπόν της ρύθμισης ήταν να γίνει λιγότερο επαχθής ο θεσμός
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του leasing ακινήτων, που αν και μοιάζει με απλή μίσθωση στην πραγματικότητα 

είναι ένα χρηματοδοτικό προϊόν.

3,1,1,5,2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOY LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Τα βασικά χαρακτηριστικά του leasing ακινήτων σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία

που αναφέρθηκε παραπάνω είναι τα εξής:

■ Η σύμβαση leasing πρέπει να αφορά κτίσματα τα οποία έχουν ανεγερθεί για 

λογαριασμό της εταιρίας leasing ή έχουν αγοραστεί από αυτήν, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του μισθωτή- πελάτη. Η χρήση που υπαγορεύεται από το νόμο του 

ακινήτου από το μισθωτή μπορεί να είναι εμπορική ή βιομηχανική.

■ Η χρήση και η κάρπωση των κηρίων παραχωρείται στον μισθωτή μέσω 

συμβολαίου μη ανακλητού και μεταβιβάσιμου.

■ Με τη λήξη της σύμβασης και την καταβολή ενός τιμήματος το ύψος του οποίου 

έχει καθοριστεί στην αρχή της σύμβασης, ο εκμισθωτής πρέπει οπωσδήποτε να 

έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου.

■ Το σύνολο των μισθωμάτων που θα καταβληθούν από το μισθωτή κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης και αργότερα το τίμημα για την άσκηση του δικαιώματος 

αγοράς, πρέπει να αποδίδει στο σύνολό του το κεφάλαιο που δαπανήθηκε από την 

εταιρία leasing, καθώς τους τόκους και τα λοιπά έξοδα.

■ Μια σύμβαση leasing ακινήτων μπορεί να αφορά σε οικόπεδο με τα 

οικοδομήματα που βρίσκονται σ’ αυτό, ή μόνο στα οικοδομήματα. Ο ιδιοκτήτης 

του οικοπέδου μπορεί να καταφύγει στο leasing για να αναγείρει οικοδομήματα 

με την προϋπόθεση ότι θα παραχωρήσει στην εταιρία leasing δικαίωμα επί της 

επιφάνειας (droit de superficie). Έτσι, ο μισθωτής εξουσιοδοτεί την εταιρία 

leasing να γίνει ιδιοκτήτρια του κτιρίου που κτίζεται στο δικό του οικόπεδο.

■ Κάθε κτίριο, είτε με βιομηχανική χρήση, είτε εμπορική, είτε διοικητική, μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο leasing. Δεν αποκλείεται στην περίπτωση των γραφείων,

η συμφωνία για το leasing να αφορά σε έναν ή περισσότερους ορόφους του 

κτιρίου.

31 1,5.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Όσον αφορά στους τρόπους λογιστικής και φορολογικής μεταχείρισης των 

συμβάσεων leasing σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του Διατάγματος της 12-9-1983 , 

υπόκεινται στο νόμο της 17-7-1975 περί λογιστικών και ετήσιων λογαριασμών των
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επιχειρήσεων, όπου σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο οι συμβάσεις leasing πρέπει να

μνημονεύονται στον ισολογισμό της επιχείρησης σύμφωνα με τους ακόλουθους

όρους:

■ Ότι περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαίου μη ανακλητού που καθορίζει τους 

όρους της χρησιμοποίησης των κηρίων που έχουν δοθεί για χρήση στα πλαίσια 

της προκείμενης συμφωνίας.

■ Όη οι περιοδικές χρημαηκές καταβολές (μισθώματα) που έχουν προβλεφθεί στη 

σύμβαση καλύπτουν πέρα από τους τόκους και τα έξοδα της επιχείρησης leasing, 

τη συγκέντρωση και πάλι στο ακέραιο του κεφαλαίου που επενδύθηκε από τον 

χρηματοδότη (εταιρία leasing).

■ On η κυριότητα του οικοδομήματος στο τέλος της σύμβασης θα μεταβιβαστεί 

στον μέχρι τότε χρήστη- μισθωτή, ή όη η σύμβαση περιλαμβάνει δυνατότητα 

αγοράς από αυτόν κατά τον ίδιο χρόνο.

■ Αν δεν ισχύουν σε μια σύμβαση τα παραπάνω τότε η σύμβαση εξομοιώνεται με 

απλή μίσθωση οικονομικής φύσης (location financiere). Η σύμβαση αυτή δεν 

περιλαμβάνεται στον ισολογισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις, αποδεικνύεται 

φορολογικά συμφέρον γιατί ισοδυναμεί με πολύ γρήγορη απόσβεση. Δεδομένου 

όη το συμβόλαιο δεν έχει περάσει στον ισολογισμό, ορισμένες σχέσεις 

ενεργηηκού παθηηκού υφίστανται θεηκή επίδραση.

■ Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή έχουμε καθαρή σύμβαση leasing με όλες 

τις προϋποθέσεις, ο μισθωτής του ακινήτου, ως οικονομικός κύριος αυτού, 

εμφανίζει τη σύμβαση στον ισολογισμό του και αποσβένει το ακίνητο σύμφωνα 

με τους συνήθεις κανόνες.

■ Τέλος, το leasing ακινήτων δεν τυγχάνει τόσο ευνοϊκής μεταχείρισης όσον αφορά 

στην έμμεση φορολογία. Η πώληση ενός ακινήτου δεν υπόκειται στον ΦΠΑ (ο 

ΦΠΑ εκπίπτει στο σύνολό του όταν η πώληση αυτή γίνει για επαγγελμαηκούς 

λόγους), αλλά υπόκειται στα δικαιώματα μεταγραφής. Έτσι, ο μισθωτής στο 

χρόνο άσκησης του δικαιώματός του αγοράς του ακινήτου, θα πρέπει να 

πληρώσει 12,5% δικαιώματα μεταγραφής επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, 

άσχετα με την ημή πώλησης. Για την αποφυγή αυτής της επαχθούς δαπάνης, στην 

οποία δεν υπόκειται καμία άλλη μορφή χρηματοδότησης, μεθοδεύονται διάφορες 

νομικές «παρακάμψεις» βασισμένες στο δικαίωμα επιφάνειας.
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3.1.1.6 Ισπανία

3.11.61 ΓΕΝΙΚΑ

Στην Ισπανία υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για το leasing κινητών και ακινήτων, 

κυρίως για την εποπτεία και τον έλεγχο των εταιριών που ασκούν τη δραστηριότητα. 

Για την ίδρυση αμιγούς εταιρίας leasing απαιτείται έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας 

της Ισπανίας και ελάχιστο ύψος κεφαλαίου ανάλογα με τις κατηγορίες leasing στις 

οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία.

Επίσης, το leasing μπορεί να ασκείται και από τις τράπεζες. Σ’ αυτή την περίπτωση 

δεν απαιτείται ειδική έγκριση λειτουργίας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας παρεμβαίνει και απ’ ευθείας στην αγορά leasing 

και μπορεί να θέτει ανώτατο όριο αύξησης στις επενδύσεις για λόγους ελέγχου της 

πιστωτικής επέκτασης, ανάλογα με το μακροοικονομικό περιβάλλον.

3.1.1.7 Δανία

3.1.1.7.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στη Δανία δεν υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει το leasing. Η 

νομολογία των δικαστηρίων δέχεται το leasing ως μέθοδο μεσοπρόθεσμης 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για την αγορά εξοπλισμού ή ακινήτων. Δεν 

υπάρχει νομικό πλαίσιο για τις εταιρίες leasing, από τις οποίες οι περισσότερες 

ανήκουν σε τράπεζες.

Στη Δανία αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο αν μια σύμβαση leasing είναι πράγματι 

μια σύμβαση χρηματοδοτικής φύσης, ή είναι μια καλυπτόμενη σύμβαση μίσθωσης- 

αγοράς (hire- purchase), η οποία παρέχει στον μισθωτή το δικαίωμα να καταστεί 

κύριος του ακινήτου, χωρίς να είναι χρηματοδοτικό προϊόν.
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3.1.1.8 Ιρλανδία

Στην Ιρλανδία δεν είναι γνωστό το leasing ακινήτων και δεν υπάρχει συγκεκριμένο 

νομοθετικό πλαίσιο.

3.1.1.9 Λουξεμβούργο

3,1,1.9,1 ΓΕΝΙΚΑ

Πρόκειται για μια ακόμη χώρα η οποία ελλείψει ειδικών νόμων, στηρίζεται στη 

νομολογία των δικαστηρίων για τη ρύθμιση του leasing. Η απόφαση της 25-5-1977 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, καθορίζει τους εφαρμοστέους 

κανόνες για να θεωρηθεί μια σύμβαση ως σύμβαση leasing. Τα βασικότερα σημεία 

της απόφασης είναι τα παρακάτω:

■ Η κυριότητα του αντικειμένου του leasing παραμένει στον εκμισθωτή για όσο 

χρόνο ο μισθωτής δεν ασκεί το δικαίωμα αγοράς.

■ Ο μισθωτής μπορεί να αγοράσει το πράγμα κατά τη λήξη της σύμβασης, εάν 

επιθυμεί, αλλά αποκλείεται η πρόβλεψη στη σύμβαση της παραπάνω πράξης να 

είναι υποχρεωτική για το μισθωτή (δηλαδή η αγορά).

3 11 .9.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Ως προς την φορολογική μεταχείριση υπάρχουν οι παρακάτω διακρίσεις συμβάσεων:

■ Σύμβαση με δικαίωμα αγοράς κατά τη λήξη της.

■ Σύμβαση με δικαίωμα παράτασης μετά τη λήξη της.

■ Σύμβαση που δεν περιλαμβάνει καμία από τις παραπάνω δυνατότητες.

■ Σαν γενικός κανόνας προσδιορισμού της ιδιοκτησίας για φορολογικούς σκοπούς 

(όπως συμβαίνει στη Γερμανία), λαμβάνεται υπόψη η σχέση διάρκειας της 

σύμβασης με την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του πράγματος. Ιδιοκτήτης 

θεωρείται ο εκμισθωτής αν η διάρκεια της σύμβασης καλύπτει μεταξύ 40% και 

90% της αναμενόμενης διάρκειας ζωής του πράγματος. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις (κάτω από 40% ή πάνω από 90%), ιδιοκτήτης του πράγματος είναι ο 

μισθωτής.
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3.1.1.10 Ολλανδία

3.11.10.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στην Ολλανδία δεν επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις συμβάσεις 

leasing αλλά ούτε και για τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με την εισαγωγή 

του νέου Ολλανδικού Κώδικα το 1992, η Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας δεν 

επιτρέπεται πλέον.

Στην πράξη, ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες 

είτε της μίσθωσης- αγοράς είτε της απλής μίσθωσης. Το χαρακτηριστικό της 

ολλανδικής νομοθεσίας είναι ότι τόσο κατά τη νομική όσο και κατά τη φορολογική 

πλευρά του θέματος, λαμβάνεται υπόψη και εφαρμόζεται η αρχή της ουσιαστικής 

φύσης της συναλλαγής και όχι της νομικής -τυπικής διαδικασίας. Η φύση δηλαδή της 

συναλλαγής, καθορίζεται από την οικονομική και όχι τη νομική ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο μισθωτής είναι ο οικονομικός κύριος, παρόλο που δεν 

είναι ο νομικός, και είναι υποχρεωμένος να κεφαλαιοποιήσει το περιουσιακό 

στοιχείο, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης leasing. Διενεργεί 

αποσβέσεις, περιλαμβάνοντάς τις στο ενεργητικό του. Ο εκμισθωτής καταχωρεί τα 

μισθώματα ως έσοδα και δεν δικαιούται να κεφαλαιοποιήσει το αντίστοιχο 

περιουσιακό στοιχείο.

3.1.1.11 Πορτογαλία

3,11.111 ΓΕΝΙΚΑ

Στην Πορτογαλία υπάρχει ειδικό καθεστώς, στο οποίο ρυθμίζονται οι δραστηριότητες 

των εταιριών leasing και στον καθορισμό των φορέων που μπορούν να ασκήσουν τη 

δραστηριότητα αυτή και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται λόγω της 

φύσης τους ως πιστωτικών ιδρυμάτων. Ακόμη, στην Πορτογαλία υπάρχει 

διαχωρισμός εταιριών leasing ακινήτων από εκείνες εξοπλισμού και οχημάτων. Οι 

εταιρίες leasing υπόκεινται στην επίβλεψη και τον έλεγχο του Υπουργείου 

Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Πορτογαλίας.
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3.2 Η αγορά leasing ακινήτων στην Ε.Ε.

3.2.1 Ο κλάδος του leasing ακινήτων στο σύνολο της Ευρώπης- 

Leascurope.

3.2.1.1 Leaseurope: η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Leasing

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία leasing, Leaseurope, αντιπροσωπεύει την βιομηχανία 

leasing στην Ευρώπη, και ανάμεσα στα μέλη της έχει 30 Εθνικούς Συνεταιρισμούς 

leasing, οι οποίοι με τη σειρά τους αντιπροσωπεύουν πάνω από 1.300 ευρωπαϊκές 

εταιρίες leasing. Ανάμεσα στις δικαιοδοσίες της ομοσπονδίας, είναι η 

αντιπροσώπευση των συμφερόντων των μελών της σε διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. 

και διεθνείς οργανισμούς. Σε συνεργασία με τους Εθνικούς Συνεταιρισμούς leasing, η 

ομοσπονδία διενεργεί στατιστικές έρευνες και εκδίδει μελέτες σχετικές με το leasing 

στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδίας για την Ευρώπη, το 2002 υπήρξε μια αύξηση 

της τάξης του 3,43% στην συνολική αξία των συμβάσεων που συνάφθηκαν, σε σχέση 

με το 2001. Μεταξύ 1994 και 2002, ο κλάδος του leasing γνώρισε μια περίοδο 

άνθησης με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 11%. Αν και ο κλάδος του 

leasing παραμένει σε καλύτερα επίπεδα απ’ ότι η οικονομία συνολικά, παρόλα’ αυτά 

επηρεάζεται από το μακροοικονομικό περιβάλλον με αποτέλεσμα οι προβλέψεις για 

το άμεσο μέλλον να προβλέπονται συγκρατημένες.

Στο παρακάτω γράφημα εμφανίζονται οι αξίες των νέων συμβάσεων ανά έτος (από το 

1994 έως και το 2002) σε δις Ευρώ:

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Αξία νέων συμβάσεων leasing (bn Euro)
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Ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι για το 

2002, τέσσερις χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Μ. Βρετανία, κατέχουν 

το 72% του μεριδίου αγοράς του leasing στην Ευρώπη. Στο παρακάτω γράφημα 

εμφανίζονται τα μερίδια αγοράς οκτώ γεωγραφικών περιοχών της Ευρώπης: 

Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία, Ανατολική Ευρώπη (Αυστρία, Τσεχία, 

Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία), Χώρες 

Μεσογείου (Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο), Κάτω Χώρες & Ελβετία (Βέλγιο, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ελβετία) και Σκανδιναβία (Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία, 

Σουηδία).

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Μερίδια αγοράς στις α\ό γεαγραφική περιοχή
(2002)

□ Γερμανία
83 Μ. Βρετανία
□ Ιταλία
□ Γαλλία
■ A\m. Ευρώπη
□ Χώρες Μεσογείου
■ Κ. Χώρες & Ελβετία
□ Σκανδιναβία19%

Το 2002, το real estate leasing ανήλθε στα 39 δις Ευρώ (18% αύξηση σε σχέση με το 

2001), ενώ το leasing εξοπλισμού στα 160 Ευρώ (σχεδόν σταθερό σε σχέση με το 

2001, αύξηση μόνο 0,45%). Κατά την ίδια χρονιά, το real estate leasing αντιστοιχεί 

στο 19,6% του κλάδου. Στις διάφορες χώρες της Ευρώπης τα μερίδια αγοράς, 

εμφανίζονται ανομοιόμορφα, για παράδειγμα στη Φιλανδία, Ρουμανία, Σουηδία, 

Σλοβακία και Μ. Βρετανία το μερίδιο αγοράς στο real estate leasing στο σύνολο του 

leasing της χώρας, είναι λιγότερο από 1%, ενώ αντίθετα στην Ιταλία περισσότερο από 

46%. Βέβαια, τα παραπάνω στοιχεία, όπως απεικονίζονται γραφικά στο παρακάτω 

σχήμα, είναι ενδεικτικά, γιατί μπορεί να διαμορφώνονται ανά περίπτωση ανάλογα με 

την παρουσία ή την απουσία εταιριών leasing που δραστηριοποιούνται στο real estate 

leasing και που συνεργάζονται με τον Εθνικό τους Συνεταιρισμό leasing παρέχοντας 

έτσι στατιστικά στοιχεία.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Επενδύσεις leasing α\ά είδος παγίων (σε bn Euro)

Σκανδινιβία 

Κ. Χώρες & Ελβετία 

Χώρες Μεσογείου 

Αμϊτ. Ευρώπη 

Γαλλία 

Ιταλία 

Μ. Βρετανία 

Γέρματα

0 10 20 30 40

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι η Ιταλία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς στο real estate leasing από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό προφανώς 

οφείλεται στο φορολογικό καθεστώς που καθιστά το real estate leasing πολύ 

ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά και στην οργάνωση και το marketing των 

εταιριών leasing.

Ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου, το παρακάτω γράφημα μας παρουσιάζει ότι στην 

βιομηχανία real estate leasing στην Ευρώπη, την πρώτη θέση στις επενδύσεις κατά το 

2002 και το 2001, την κατέχουν τα βιομηχανικά κτίρια, οι χώροι γραφείων και τα 

εμπορικά καταστήματα (οι τρεις κατηγορίες αντιπροσωπεύουν το 83% στο σύνολο 

των επενδύσεων με real estate leasing). Οι διάφορες χρήσεις ακινήτων και το μέγεθος 

συμμετοχής τους στο σύνολο των επενδύσεων ακινήτων με real estate leasing 

απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Μεγέθη επενδύσεων με leasing ανάλογα με τη 
χρήση των ακινήτων (bn Euro)

□ Αλλα

■ Δημόσιος τομέας

□ Ξενοδοχεία & 
Φϋχαγωγία

□ Κτίρια γραφείων

■ Εμπορικά 
καταστήματα

□ Βιομηχανικά κτίρια

2002 2001

Τέλος ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης real estate leasing, το παρακάτω 

γράφημα μας δείχνει ότι σε σύγκριση με το 2001, στο 2002 το ποσοστό συμβάσεων 

με διάρκεια από 8 ως 16 έτη έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί. Συμβάσεις με διάρκεια 

μεγαλύτερη των 20 ετών, σύμφωνα πάντα με στατιστικά στοιχεία της Leaseurope, 

απαντιόνται κυρίως στην Ελβετία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Ποσοστά νέων συμβάσεων ανάλογα με τη διάρκεια

□ >=20 έτη
□ 16-20 έτη 
■ 8-16 έτη
□ <=8 έτη

2002 2001
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3.2.2 Η αγορά του leasing ακινήτων στις χώρες της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Leaseurope που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο (βλ. γράφημα 3), είναι φανερό ότι τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και με 

μεγάλη διαφορά, ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες τα κατέχουν η Ιταλία, ή Γερμανία 

και η Γαλλία. Γίνεται εκτενέστερα λόγος για τις τρεις αυτές χώρες στα παρακάτω 

υποκεφάλαια με σειρά ανάλογα με το μερίδιο αγοράς, ξεκινώντας από την Ιταλία η 

οποία κατέχει το μεγαλύτερο στην Ευρώπη για αρκετά χρόνια.

3.2.2.1 Ιταλία

Στην Ιταλία το 2002 για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο κλάδος του leasing υφίσταται 

έντονη ανάπτυξη, με πάνω από 37,5 bn Euro νέες επενδύσεις με leasing (αύξηση 

16%), έναντι των 32 bn Euro το 2001 (αύξηση 40%) και 27 bn Euro το 2000.32 

Στην Ιταλία ο κλάδος του real estate leasing αποτελεί μια γρήγορα αναπτυσσόμενη 

βιομηχανία, και κατέχει το πρώτο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη για αρκετά χρόνια. 

Μέσα στο 2002 ο κλάδος σημείωσε αύξηση 30%, (με ποσοστό 16% αύξηση 

συνολικά του κλάδου leasing στην Ιταλία το 2002, πράγμα που σημαίνει ότι το real 

estate leasing βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης, με πολύ καλές προοπτικές).

Οι κυριότεροι λόγοι που συντελούν στην μεγάλη αυτή ανάπτυξη του real estate 

leasing είναι οι εξής:

■ Η ελκυστικότητα του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου σε σχέση με άλλες 

μορφές χρηματοδότησης (το leasing είναι πιο φθηνό για τις ιταλικές επιχειρήσεις, 

βλ. σχετικά. Φορολογική νομοθεσία κεφ. 2.1.1.4).

■ Η είσοδος στην ήδη υπάρχουσα αγορά νέων τμημάτων πελατών όπως εκείνου των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

To ASILEA (the Italian Association of Leasing Companies), έχει διαδραματίσει 

σπουδαίο ρόλο στην προώθηση του θεσμού του leasing. Συνεργαζόμενο με τις 

αρμόδιες κρατικές αρχές, δρα προς όφελος των επιχειρήσεων, με σκοπό να 

διαμορφώνει ειδικές μορφές leasing με ιδιαίτερα κίνητρα. Για παράδειγμα, το 2001, 

ειδικά κίνητρα που θεσμοθετήθηκαν με τον νόμο ‘Tremonti-bis”, δώθηκε ώθηση σε

32 ASSILEA (Assotiation Italian Leasing), Annual Report 2002, www.assilea.it.

http://www.assilea.it
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νέες επενδύσεις από τις επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2002. Τα κίνητρα αυτά, 

ευνοούν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες αποτελούν ζωτικής 

σημασίας ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές. Έτσι, συγκεκριμένα για το real estate 

leasing με το ‘Tremonti-bis”, παρουσιάστηκε αύξηση 82% τον Δεκέμβριο του 2002, 

σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2001.

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται τα ποσοστά leasing ανάλογα με το 

αντικείμενο χρηματοδότησης για το 2002:

ΓΡΑΦΗΜΑ Θ.Τμήματα αγοράς Leasing

□ Οχήματα
■ Πλοία & Αεροσκάφη
□ Εξοπλισμός
□ Ακίνητα

Βλέπουμε λοιπόν, ότι το real estate leasing στην Ιταλία αποτελεί ένα πολύ 

ανταγωνιστικό εργαλείο χρηματοδότησης, με αποδέκτες τόσο τις μεγάλες όσο και τις 

μικρές επιχειρήσεις.

Οι νέες συμβάσεις real estate leasing κατά το 2002, όπως έχει προαναφερθεί, 

αντιστοιχούν στο 46% του συνόλου των νέων συμβάσεων leasing. Αυτές μπορούν να 

διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες:

■ Συμβάσεις που αντικείμενό τους αποτελεί μη υπάρχον κτίριο, στην επιθυμητή του 

τουλάχιστον μορφή, που πρόκειται να κατασκευαστεί, να αναπαλαιωθεί, ή να 

μετατραπεί. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνόλου των 

ακινήτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο leasing. Επίσης, η κατηγορία αυτή, 

αντιστοιχεί στο 20,3% για το 2002 (έναντι του 4,7% το 1997) του συνόλου των 

κηρίων που κατασκευάστηκαν, αναπαλαιώθηκαν ή μετατράπηκαν, σύμφωνα με 

στοιχεία του ANCE (the Italian Assotiation of Building Contractors).

■ Συμβάσεις που ανηκείμενό τους αποτελεί υπάρχον κτίριο. Η κατηγορία αυτή 

ανηστοιχεί στα δύο τρίτα του συνόλου των ακινήτων τα οποία αποτελούν
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αντικείμενο leasing. Επίσης, η κατηγορία αυτή, αντιστοιχεί στο 20,9% για το 

2001 (έναντι του 8,7% το 1997) του συνόλου των κηρίων που αγοράστηκαν - 

πωλήθηκαν μέσα στην ίδια χρονιά.

3.2.2.2 Γερμανία

Στη Γερμανία το 2001 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 4,9% (95 DM συνολική 

αξία συμβάσεων) στην αξία των νέων συμβάσεων leasing σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση στο real estate leasing το 2001 ανέρχεται στο 15,5%, 

(17,4 DM συνολική αξία συμβάσεων) ενώ στο leasing εξοπλισμού στο 2,7%. Η 

αύξηση αυτή στο real estate leasing δείχνει τις καλές προοπτικές που διαγράφονται 

και στη Γερμανία στον τομέα του real estate leasing.33

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται τα ποσοστά leasing ανάλογα με το 

αντικείμενο χρηματοδότησης για το 2001:

ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Τμήματα αγοράς Leasing

□ Οχήματα

■ Υπολογιστές & 
εξοπλισμός γραφείου

□ Βιομηχανικός 
εξοπλισμός

□ Τηλεπικοινωνίες

■ Ακίνητα

18,40%

12,90%

33 Bundesverband Deutscher Leasing- Untemehmen e.V. (BDL), Summary 2, 2002 (www.bdl-leasing- 
verband.de).

http://www.bdl-leasing-verband.de
http://www.bdl-leasing-verband.de


53

3.2.2.3 Γαλλία

Στη Γαλλία στον τομέα του real estate leasing, ον μεγάλοι «παίκτες» είναι μεγάλες 

θυγατρικές τραπεζικών ιδρυμάτων ειδικευμένες στο χρηματοδοτικό αυτό προϊόν.

Ο κλάδος του real estate leasing τα τελευταία 30 χρόνια34 (από το 1970), έχει 

χρηματοδοτήσει επαγγελματικά ακίνητα συνολικής αξίας περί των 100 bn Euro. Αυτό 

το διάστημα ο κλάδος του real estate leasing χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω 

φάσεις:

■ Η αρχική περίοδος ανάπτυξης και εξάπλωσης μέχρι το 1973.

■ Η περίοδος σταθερότητας μεταξύ 1974 και 1983.

■ Η περίοδος έντονης ανάπτυξης μεταξύ 1984 και 1990.

■ Η περίοδος απότομης πτώσης μεταξύ 1991 και 1994.

■ Το έτος 1995, όπου ο κλάδος ξαναπαίρνει την ανιούσα, με έντονη ανάπτυξη στα 

επόμενα έτη μέχρι σήμερα.

Οι παραπάνω τάσεις στις διάφορες περιόδους, επηρεάστηκαν από τις αντίστοιχες 

τάσεις στις επενδύσεις για την παραγωγή.

Οι εταιρίες real estate leasing, όπως και οι αντίστοιχες εξοπλισμού, έχουν την τάση 

να διαμορφώνουν τα χρηματοδοτικά τους προϊόντα έτσι, ώστε να είναι πιο ελκυστικά 

απ’ ότι η ιδιοκτησία των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, είναι συνηθισμένες 

οι συμβάσεις όπου, η υπολειμματική αξία είναι αρκετά μεγάλη, με αποτέλεσμα, τα 

μισθώματα leasing να είναι τόσο χαμηλά ώστε να μοιάζουν με εκείνα μακροχρόνιου 

συμβολαίου ενοικίου.

Στα παρακάτω γραφήματα35 απεικονίζεται η πορεία του κλάδου (credit- bail 

immobilier) μεταξύ 1996 και 2001. Στο γράφημα 8α, με βάση το 100 στο 1996, 

απεικονίζεται αναλογικά η πορεία αύξησης/ μείωσης μέχρι το 158 που αντιστοιχεί 

στο έτος 2001. Στο γράφημα 8β απεικονίζεται η ίδια πορεία, αλλά με ποσοστά 

αύξησης/ μείωσης:

34 Πηγή: ASF, Commercial Real Estate Leasing, 2004 (www.asf-france.com).
35 Πηγή ASF, Rapport ASF, Juin 2002, (www.asf-france.com).

http://www.asf-france.com
http://www.asf-france.com
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ΓΡΑΦΗΜΑ θα: Credit- bail immobilier, Εξέλιξη του κλάδου (βάση 
το 100 στο έτος 1996)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

ΓΡΑΦΗΜΑ 8β: Ετήσια μεταβολή

-10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
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4. Προοπτικές του κλάδου του Real estate Leasing στην 
Ελλάδα.

4.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία του κλάδου του Real 

estate Leasing στην Ελλάδα

4.1.1 Ο κλάδος του Real estate στην Ελλάδα

4.1.1.1 Ορισμοί

Οικονομία είναι ένα σύστημα ή σύνολο διαδικασιών και θεσμών, μέσω των οποίων η 

κοινωνία χρησιμοποιεί τους πόρους για να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες ανάγκες και 

επιθυμίες. To real estate είναι μια επιμέρους οικονομία, της οποίας ο χαρακτήρας 

καθορίζεται από την ατομική και την κοινωνική συμπεριφορά και στην οποία 

αναπτύσσονται οικονομικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν τα άτομα που 

επωφελούνται.

Ο κλάδος του real estate ασχολείται με την εκμετάλλευση των ακινήτων. Με την 

έννοια ακίνητο36 ορίζουμε το ιδεατό ή πραγματικό τμήμα του χώρου, που 

τεκμηριώνει αυτοτελές ή εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Έτσι, το ακίνητο 

είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, που απεικονίζει το συμβατικό δικαίωμα της 

ιδιοκτησίας. Ο νομικός ορισμός του ακινήτου περιλαμβάνεται στο άρθρο 948 του 

Αστικού Κώδικα, κατά το οποίο ακίνητα πράγματα είναι το έδαφος και τα συστατικά 

αυτού μέρη, όπως ορίζονται αυτά στο άρθρο 953 του Αστικού Κώδικα, ή τα 

παραρτήματά του, όπως ορίζονται αυτά στο άρθρο 956 του Αστικού Κώδικα. 

Δεδομένου ότι τα «ακίνητα πράγματα» περιλαμβάνουν τις βελτιώσεις που μπορεί να 

δεχθεί η κενή γη, ο νομικός ορισμός του ακινήτου ταυτίζεται με τον οικονομικό 

ορισμό, ο οποίος ορίζεται από την παρακάτω σχέση:

Ακίνητο =Γη+ Εργασία+ Κεφάλαιο+ Επιχειρηματικότητα

ή
____________ Ακίνητο = Γη+ Βελτιώσεις____________

To real estate στην Ελλάδα, άρχισε τελευταία να αναπτύσσεται με έντονους ρυθμούς. 

Η απελευθέρωση του τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση ακινήτων, η 

ανάγκη των ασφαλιστικών εταιριών ή των τραπεζών για ευρείας κλίμακας

36 Π. Ζεντέλης, Real Estate, Παπασωτηρίου, Αθήνα 2001, σελ. 15.
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εκτιμήσεις, η ανάγκη διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας των 

φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, η είσοδος στο ΧΑΑ εταιριών με 

αντικείμενο το real estate δημιούργησαν ένα θετικό κλίμα γύρω από τα ακίνητα. 

Παρόλα αυτά όμως, ο κλάδος στερείται την ανάπτυξη που θα έπρεπε να έχει, κι αυτό 

λόγω των ελλείψεων και δυσλειτουργιών νομοθετικού και οργανωτικού χαρακτήρα, 

που μέχρι σήμερα στέκονται εμπόδιο στην προσαρμογή του στα ευρωπαϊκά και 

διεθνή δεδομένα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την περιορισμένη ανάπτυξη και του real 

estate leasing.

4.1.1.2 Η θέση του Leasing μέσα στη βιομηχανία του Real estate

Οι βασικές ομάδες (με τις βασικές τους υποκατηγορίες) που συμμετέχουν στη 

βιομηχανία του real estate, και πως αλληλεπιδρούν, εμφανίζονται στο παρακάτω 

σχήμα37:

^Developers^ 
Μελετητές γης 
Κατασκευαστικές εταιρίες 
Ειδικοί αποκατάστασης ακινήτων 
Αντιπροσωπείες οικοδόμησης 
Οικονομικοί διαχειριστές 
Εμπορικοί κατασκευαστές

Ζ

^Πηγέε κεφαλαίου 
Τραπεζικά ιδρύματα 
Ταμιευτήρια 
Ασφαλιστικές εταιρίες 
Χρηματιστήριο 
Ασφαλιστικά ταμεία 
Συνεταιρισμοί 

^Ιδιώτες______________

Χρήστες 
Εταιρίες 
Ιδιώτες 
Πανεπιστήμια 
Μη κερδοφόρα ιδρύματα 
Θρησκευτικά ιδρύματα 
Κρατικές υπηρεσίες

^ Ιδιοκτήτεε και Managers^ 
Χρήστες 
Developers 
Πηγές κεφαλαίων 
Διαχειριστές ακινήτων 
Ελεγκτές

V

r

ν

Παροχή υπηρεσιών 
Εκτιμητές 
Κτηματομεσίτες 
Σύμβουλοι R.E. 
Συμβολαιογράφοι 
Μηχανικοί 
Πωλητές data

^Παρατηρητές και ελεγκτές"^ 
Δημοσιεύσεις 

Ερευνητικά ιδρύματα 
Κυβερνητικές επιτροπές 
Ελεγκτές χρηματιστηρίου 
Ο.ΤΑ.
Πανεπιστήμια

V________ __________)

Οι θυγατρικές των τραπεζών, εταιρίες leasing (η θέση τους φαίνεται με κόκκινο στο 

παραπάνω διάγραμμα στις πηγές κεφαλαίου- τραπεζικά ιδρύματα), χρηματοδοτούν 

τους χρήστες, ή developers, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Σε όλο το σύστημα της 

επενδυτικής απόφασης σε ακίνητο, αλληλεπιδρούν οι παραπάνω ομάδες, και είτε

37 Π. Ζεντέλης, Real Estate, Παπασωτηρίου, Αθήνα 2001, σελ. 202.
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επηρεάζουν, είτε συνεργάζονται για την επένδυση. Επομένως οι παράμετροι είναι 

πολλοί, και η θέση του leasing μέσα στο όλο σύστημα, είναι μια από τις 

εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης για συγκεκριμένους χρήστες ή developers, 

που θέλουν να επενδύσουν σε συγκεκριμένα είδη ακινήτων, στα οποία μπορεί να 

εφαρμοστεί το leasing.

4.1.13 To break-even point επενδύσεων σε ακίνητα. Επιλογή μοντέλου 

χρη ματοδότησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για να γίνει επιλογή του οικονομικού μοντέλου 

χρηματοδότησης απαιτείται να υπολογιστεί το break-even point της επένδυσης. Η 

οικονομική ανάλυση, η οποία προηγείται, δίνει τα παρακάτω δεδομένα:

■ Το συνολικό απαιτούμενο κόστος της επένδυσης και η αναγκαία ροή ρευστού 

διαθέσιμου, καθώς και ο χρόνος ίεπ ολοκλήρωσης της επένδυσης.

■ Το ύψος των προβλεπόμενων εσόδων από την επένδυση και οι πιθανές ροές 

επιστροφών.

Από τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να απεικονιστούν σε διάγραμμα (V,t) (όπου V 

έσοδα- δαπάνες) οι αντίστοιχες καμπύλες κόστους FOT(V,t) και επιστροφών ή εσόδων 

Feo(V,t) συναρτήσει του χρόνου. Το σημείο τομής των δυο καμπύλων, ορίζει το 

χρόνο tan, σημείο όπου η επένδυση αρχίζει να αποδίδει. Το εμβαδόν μεταξύ των δύο 

καμπύλων προσδιορίζει το απαιτούμενο κεφάλαιο της επένδυσης, και το σχήμα του 

τον αναγκαίο ρυθμό χρηματοδότησης. Διακρίνουμε δυο περιπτώσεις:

■ Την περίπτωση κατά την οποία οι επιστροφές από την επένδυση αρχίζουν αμέσως 

μετά την ολοκλήρωσή της (π.χ. ξενοδοχείο, συγκρότημα γραφείων/ 

καταστημάτων προς ενοικίαση), και είναι ίαπ> ίεπ (βλ. διάγραμμα 1α).

■ Την περίπτωση κατά την οποία οι επιστροφές από την επένδυση αρχίζουν πριν 

την ολοκλήρωση της επένδυσης (π.χ. συγκρότημα γραφείων/ καταστημάτων προς 

πώληση), και είναι ίαπ< ίεπ (βλ. διάγραμμα 1β).

Και στις δυο περιπτώσεις απαιτείται αρχική χρηματοδότηση Vo.

Η οικονομική ανάλυση της επένδυσης, ο προσδιορισμός του break-even point και η 

απαιτούμενη χρηματοδότηση σε συνδυασμό με το marketing plan καθοδηγούν στη 

σύνταξη του business plan της επένδυσης. To business plan καθοδηγεί με ασφάλεια
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στη λήψη της τελικής απόφασης για την πραγματοποίηση της επένδυσης και 

περιλαμβάνει όλα τα στάδια για την υλοποίησή της.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1α, 1ρ.

Το πρώτο διάγραμμα απεικονίζει περιπτώσεις ακινήτων όπως ξενοδοχεία ή κτίρια 

προς ενοικίαση. Η δεύτερη περίπτωση απεικονίζει περιπτώσεις ακινήτων προς 

πώληση, όπου οι πωλήσεις μπορούν να αρχίσουν πριν αρχίσουν οι οικοδομικές 

εργασίες. Οι δύο αυτές περιπτώσεις μπορούν να παραλληλιστούν με την περίπτωση 

της Ιταλίας, όπου αντικείμενα του real estate leasing είναι είτε υπαρκτά κτίρια 

(αγορά), είτε και μη υπαρκτά κτίρια που πρόκειται να κατασκευαστούν, να 

επισκευαστούν κλπ.

Στην πράξη, οι developers (όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.1.1.2), 

δραστηριοποιούνται ως εξής:

■ Δέχονται προτάσεις από πιθανούς επενδυτές/ χρήστες για επένδυση σε ακίνητο με 

συγκεκριμένη χρήση.

■ Δέχονται προτάσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων για πώληση, αντιπαροχή, 

εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου.

■ Συγκρίνουν τις πληροφορίες και τις προτάσεις που διαθέτουν και αν υπάρχει 

περίπτωση να ταιριάζουν μεταξύ τους (είδος επένδυσης με το ανάλογο ακίνητο), 

προχωρούν στην εξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης.

■ Στη συνέχεια, εξετάζουν το ακίνητο. Αυτό που έχει καθοριστική σημασία, είναι η 

θέση του ακινήτου. Κατόπιν, εξετάζεται αν το συγκεκριμένο ακίνητο ταιριάζει 

στο προφίλ του υποψήφιου επενδυτή/ χρήστη (σ’ αυτή τη φάση, ο καθορισμός της 

βέλτιστης χρήσης του ακινήτου για τη δεδομένη χρονική στιγμή, έχει σχέση με
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την πρόταση του επενδυτή/ χρήστη, εξετάζεται δηλαδή αν η βέλτιστη χρήση είναι 

αυτή που προτείνει ο επενδυτής/ χρήστης).

■ Προχωρούν στην σύνταξη του business plan της επένδυσης με την βέλτιστη 

χρήση που καθορίστηκε προηγουμένως. Προηγουμένως έχει γίνει εκτίμηση του 

ακινήτου, αν πρόκειται για αγορά (η αξία επηρεάζεται από την πιθανή βέλτιστη 

χρήση), κοστολόγηση της συνολικής επένδυσης, και υπολογισμός του break-even 

point σε συνάρτηση με το χρόνο (η έρευνα συγκεκριμενοποιείται με τους 

πιθανούς επενδυτές/ χρήστες).

■ Τέλος, ταυτόχρονα γίνεται έρευνα σε πιθανούς χρηματοδότες. Εξετάζονται τα 

χρηματοδοτικά προϊόντα που τυγχάνουν εφαρμογής στη συγκεκριμένη επένδυση. 

Εδώ συνήθως πρόκειται για τραπεζικό δανεισμό ή επενδυτικό leasing. Στο σημείο 

αυτό, μιλώντας για περιπτώσεις όπου μπορούν να εφαρμοστούν είτε ο τραπεζικός 

δανεισμός, είτε το leasing, ο πρώτος είναι αυτός που προτιμάται από τις εταιρίες. 

Ο κύριος λόγος είναι, ότι το leasing βγαίνει πιο ακριβό. Η αιτία είναι τα επιτόκια, 

τα οποία είναι γύρω στις 1,5-4 μονάδες ακριβότερα απ’ ότι τα τραπεζικά δάνεια. 

Οι εταιρίες leasing, μην διαθέτοντας επαρκή κεφάλαια για τις χρηματοδοτήσεις 

τους (ειδικά όταν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν μια μεγάλη επένδυση), 

δανείζονται από τράπεζες, με επιτόκιο συν spread, το οποίο αντιστοιχεί στον 

βαθμό κινδύνου της εταιρίας. Στη συνέχεια, δανείζουν στον πελάτη με αυξημένο 

επιτόκιο συν το spread, που έχει να κάνει με τον βαθμό κινδύνου του πελάτη και 

της συγκεκριμένης επένδυσης. Έτσι, για να είναι συμφέρον το leasing, απαιτείται 

ανταγωνιστικό επιτόκιο σε σχέση με τον τραπεζικό δανεισμό, ώστε μαζί με τις 

φορολογικές ελαφρύνσεις να προτιμάται ως πιο ελκυστικό προϊόν. Βέβαια, στην 

Ελλάδα, όπου από τη μια οι εταιρίες leasing δεν είναι τόσο οργανωμένες σε 

συνεταιρισμούς όπως σε χώρες της Ε.Ε. (π.χ. Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία) ώστε να 

αποτελούν δύναμη και να επηρεάζουν ακόμη και το νομοθετικό έργο, από την 

άλλη οι προσωπικές γνωριμίες διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο ακόμα και σε 

επενδύσεις μεγέθους, υπάρχει η περίπτωση, μια τράπεζα για έναν συγκεκριμένο 

πελάτη της, επενδυτή/ developer, να προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο 

δανεισμού, μόνο και μόνο για να κρατήσει τον ισχυρό πελάτη. Σ’ αυτή την 

περίπτωση, οι εταιρίες leasing δεν μπορούν να συναγωνιστούν.

Το συμπέρασμα από τα παραπάνω, που αποτελούν μια συνηθισμένη περίπτωση

διαδικασίας επενδυτικής απόφασης, είναι ότι το leasing σαν θεσμός είναι κάτι

σχετικά νέο στην Ελλάδα, και στερείται μεγάλης εμπειρίας, καθώς και οργάνωσης
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των εταιριών leasing σε επίπεδο συνεταιρισμού/ ομοσπονδίας. Χώρες της Ε.Ε. (π.χ. 

Γερμανία, Ιταλία) όπου δεν έχουν ειδικό νόμο περί leasing, παρόλα αυτά πετυχαίνουν 

μεγάλα μερίδια αγοράς ανάμεσα στα χρηματοδοτικά προϊόντα.

4.1.2 Η ζήτηση επαγγελματικών χώρων στην Ελλάδα

4.1.2.1 Γενικά

Η Ελλάδα, σε αντίθεση με την Γαλλία τη Γερμανία και την Ιταλία οι οποίες είναι 

χώρες με πολύ αναπτυγμένη βιομηχανία (αλλά και τον τριτογενή τομέα), είναι μια 

χώρα που οικονομικά στηρίζεται κυρίως στον τριτογενή τομέα, δηλαδή τις υπηρεσίες, 

τον τουρισμό, το εμπόριο. Έτσι, η κύρια ζήτηση επαγγελματικών χώρων είναι με 

χρήσεις ανάλογες με αυτές του τριτογενή τομέα. Στην Γαλλία, την Γερμανία και την 

Ιταλία, όπου η κύρια ζήτηση επαγγελματικών χώρων είναι για τη βιομηχανία (γενικά 

τη μεταποίηση), το real estate leasing, τυγχάνει ευρείας εφαρμογής.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι στη χώρα μας, μπορεί να δοθεί έμφαση στη ζήτηση 

των επαγγελματικών χρήσεων που ευδοκιμούν και στον τρόπο που διαμορφώνεται 

αυτή, ώστε να εκτιμηθούν οι μελλοντικοί δυνητικοί πελάτες του real estate leasing.

4.1.2.2 Η αγορά των επαγγελματικών ακινήτων σήμερα

Η ζήτηση για επαγγελματικούς χώρους επηρεάζεται (τουλάχιστον στην Αττική), από 

τα έργα υποδομής, τις αθλητικές εγκαταστάσεις για τους Ολυμπιακούς αγώνες, τα 

έργα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τη νέα διαμόρφωση χρήσεων γης. Το 

απόθεμα των γραφείων δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για σύγχρονα και 

λειτουργικά γραφεία, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται νέου είδους χώροι, πολυχώροτ, 

εμπορικά κέντρα, ψυχαγωγικά και επιχειρηματικά πάρκα. Επίσης αναδεικνύονται 

νέες περιοχές όπως τα Μεσόγεια στην Αττική και η Ευκαρπία στην Θεσσαλονίκη.

Η ελληνική αγορά ακινήτων παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά διαφέρει αρκετά από την 

αντίστοιχη διεθνή38. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα, το κύριο μέσο που προσφέρεται 

δημόσια για επενδύσεις σε επαγγελματικά ακίνητα είναι το Real Estate Investment 

Trust, που εστιάζεται σε μερίσματα, δίνοντας στους επενδυτές άμεση έκθεση στις 

τάσεις της εισοδηματικής απόδοσης των εμπορικών ακινήτων. Αντίθετα, στην

38ICAP, Real-estate, Κλαδική μελέτη, Αθήνα 2002, σελ. 50.
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Ελλάδα ο ιδιώτης επενδυτής μπορεί να αγοράσει κάποιο μικρό κατάστημα ή ένα 

γραφείο, με τον ίδιο τρόπο που αγοράζει ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Έτσι 

κάποιος μπορεί να επενδύσει σε επαγγελματική ιδιοκτησία, τόσο μικρό ποσό, όσο θα 

χρειαζόταν για την αγορά ενός διαμερίσματος. Αυτή η μέθοδος τμηματοποίησης του 

κτιρίου και πωλήσεώς του σε ιδιώτες, η οποία είναι πολύ γνωστή επίσης στην 

Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, ακολουθήθηκε και από την εταιρία 

Olympia & York στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στο μεγαλεπήβολο αλλά και 

υπερχρεωμένο έργο τους, το Canary Wharf στα Docklands του Λονδίνου.

Οι λόγοι για τους οποίους η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων δεν 

χαρακτηρίζεται ακόμη από την κυριαρχία θεσμικών επενδυτών, σχετίζονται με τον 

τρόπο χρηματοδότησης (αντιπαροχή, αποφεύγεται έτσι η εκταμίευση για αγορά 

οικοπέδου + τραπεζικός δανεισμός), που υπαγορεύει την τμηματοποίηση ενός κτιρίου 

(οριζόντια ιδιοκτησία). Θεωρητικά, μια σχετική ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές θα 

μπορούσε να ωθήσει την αγορά σε διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης (π.χ. 

επενδυτικό leasing).

Εταιρίες που κατασκευάζουν κτίρια γραφείων σε γνωστές λεωφόρους των Αθηνών, 

οι οποίες χαρακτηρίζονται δημοφιλείς περιοχές για γραφεία ιδιαίτερα μεγάλων 

επιχειρήσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες τους ανήκουν τα οικόπεδα και 

έχουν μισθώσει ολόκληρο το ακίνητο σε κάποιον φορέα, προσφεύγουν στην 

τμηματοποίηση του κτιρίου και την μερική πώλησή του σε ιδιώτες επενδυτές, 

προκειμένου να αποφύγουν την υπερβολική δέσμευση κεφαλαίων ή τον ακριβό 

τραπεζικό δανεισμό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορεί να εφαρμοστεί το 

leasing, είτε σαν επενδυτικό, από την αρχή της κατασκευής τη μίσθωση του κτιρίου 

σε έναν φορέα, ή τη διαχείρισή του από έναν διαχειριστή ακινήτων, είτε σαν lease

back39, στην περίπτωση που το κτίριο έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί, για την 

αποδέσμευση κεφαλαίων.

Παρόλη την προβληματική κατάσταση που κυριαρχεί και αποτελεί τροχοπέδη για την 

άνθηση του κλάδου του real estate και κατ’ επέκταση του real estate leasing, η 

ελληνική αγορά δεν διαθέτει σε έκταση ειδικούς συμβούλους, γιατί δεν υπάρχει 

ζήτηση των υπηρεσιών τους. Έτσι, οι χρήσεις των εμπορικών κέντρων κατανέμονται 

χωρίς την υποστήριξη των ειδικών, που είναι σε θέση να υποδείξουν τα σωστά 

μεγέθη καταστημάτων, τους ενδεδειγμένους συνδυασμούς των χρήσεων, τα σημεία

39 To lease-back στην ουσία μπορεί να εφαρμοστεί από το 2003, όταν η φορολόγηση της μεταβίβασης 
και επαναμεταβίβασης ξεκαθάρισε με τον Ν 3156/2003, βλ. σχετικά κεφ. 2.2.6.
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εγκατάστασης των καταστημάτων συγκριτικού εμπορίου και των καταστημάτων 

προορισμού, το μέγεθος της κατηγορίας των χώρων παροχής διασκέδασης, φαγητού, 

καφέ, την ανάγκη ή όχι εγκατάστασης super-market κλπ.

Διεθνώς, οι σύμβουλοι ακινήτων παρέχουν τις υπηρεσίες τους από το αρχικό στάδιο 

της σχεδίασης εμπορικών κέντρων, λειτουργώντας επιπροσθέτους ως πράκτορες στο 

κλείσιμο συμβολαίων με τους εμπόρους- χρήστες των καταστημάτων για λογαριασμό 

του επιχειρηματία επενδυτή. Στην Ελλάδα η επιλογή του χώρου εγκατάστασης των 

εμπορικών κέντρων και η διάρθρωσή τους, δεν στηρίζεται συνήθως σε εξειδικευμένη 

έρευνα της αγοράς. Αυτό οφείλεται εν μέρει, και στο ότι τα ζητούμενα στοιχεία για 

την ανάλυση των περιοχών με βάση τα απογραφικά δεδομένα από την στατιστική 

υπηρεσία παρουσιάζουν σημαντική χρονική υστέρηση.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σήμερα παρατηρείται πλεόνασμα γραφείων και 

επαγγελματικών χώρων, καθώς αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, 

εγκαθίστανται στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Στην εξέλιξη αυτή συμβάλλει και 

το πρόβλημα στάθμευσης που επικρατεί στο κέντρο της πόλης. Επίσης, ένας άλλος 

λόγος για τον οποίο εγκαταλείπουν τα γραφεία του κέντρου είναι και η διαμόρφωση 

των ενοικίων σε πολύ υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού, θα συμβάλει 

θετικά στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδος γενικά.

4.2 Το είδος των ακινήτων που ενδείκνυνται για Real estate Leasing 

στην Ελλάδα

4.2.1 Γενικά

Σύμφωνα με ότι έχει αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, στην ελληνική αγορά 

ακινήτων, τα είδη των ακινήτων εκείνα όπου συμπίπτει η δυνατότητα εφαρμογής του 

leasing, με την αξιόλογη ζήτηση του είδους ακινήτων, είναι τα καταστήματα, τα 

γραφεία, οι χώροι ψυχαγωγίας και οι συνδυασμοί μερικών ή όλων των παραπάνω σε 

ένα κτιριακό συγκρότημα, όπως είναι τα σύγχρονα εμπορικά κέντρα και οι 

πολυχώροι. Περαιτέρω ανάλυση και παρουσίαση γίνεται στα παρακάτω κεφάλαια.
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4.2.1 Εμπορικά κέντρα, χώροι γραφείων, πολυχώροι, και άλλες 

χρήσεις

Σύμφωνα με έρευνα, σε 1000 Έλληνες οι 25 επισκέπτονται τα εμπορικά κέντρα, τη 

στιγμή που στους 1000 Σουηδούς οι 323 επιλέγουν τα εμπορικά κέντρα. Τα νούμερα 

αυτά, δείχνουν μια ανώριμη ακόμη αγορά ως προς το είδος του εμπορικού κέντρου, 

και μια εικόνα που έχει επηρεαστεί αρνητικά από τα κακοσχεδιασμένα και 

αποτυχημένα εμπορικά κέντρα του παρελθόντος.

Το κλειδί για όλες τις εταιρίες που υλοποιούν αυτά τα κέντρα είναι να γίνει ένας 

καλός σχεδιασμός και να υπάρχουν προσύμφωνα με μεγάλους χρήστες, οι οποίοι θα 

στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια. Υπάρχει έτσι ο κεντρικός πρωταγωνιστής και γύρω 

από αυτόν δημιουργούνται οι υπόλοιπες δραστηριότητες.

Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, όπου τελευταία γίνονται αρκετές και μεγάλου 

μεγέθους επενδύσεις σε αντίστοιχους χώρους, είναι μια μεγάλη πόλη, που έχει τη 

δυνατότητα, λόγω του πληθυσμού της, αλλά και των διερχομένων τουριστών και των 

Βαλκάνιων επισκεπτών, να υποστηρίξει τα εμπορικά κέντρα. Βέβαια, ήδη 

λειτουργούν κάποια, ενώ βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής και κάποια άλλα, 

πράγμα που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα επέλθει ο κορεσμός για τα δεδομένα της 

πόλης. Αυτό σημαίνει ότι για πολλά χρόνια δεν θα είναι δυνατόν να γίνουν νέα 

εμπορικά κέντρα; Η απάντηση είναι, ότι τίποτα δεν είναι απόλυτο. Οι εξελίξεις στο 

περιβάλλον μπορεί να είναι ταχύτατες (π.χ. η ανάληψη της Helexpo θα σημάνει για 

τη Θεσσαλονίκη μια περίοδο μεγάλης ανάπτυξης), αλλά ακόμη και με τη δεδομένη 

σημερινή κατάσταση είναι φανερό ότι οι απαιτήσεις για ολοένα ποιοτικότερους, 

λειτουργικότερους και καινούριους σε πρωτοτυπία επαγγελματικούς χώρους είναι 

δεδομένες. Έτσι, ακόμη και η ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων χώρων, η αλλαγή των 

χρήσεων με νέες πιο σύγχρονες είναι εφικτή. Στο μέλλον πιθανώς οι χώροι των 

εμπορικών κέντρων να αλλάξουν χρήστες και νέα κεφάλαια να επενδυθούν στα ήδη 

υπάρχοντα κτίρια. Εδώ, η θέση του real estate leasing είναι εφικτή.

Από εδώ και πέρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, το κάθε εμπορικό κέντρο που θα 

κατασκευάζεται οφείλει να διαφοροποιείται έναντι των άλλων, ώστε να έχει τη 

δυνατότητα να προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Για παράδειγμα, το νέο 

εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της 

Πυλαίας Θεσσαλονίκης και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής, διαθέτει
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εκτός από τις συνηθισμένες χρήσεις των εμπορικών κέντρων, δηλαδή εμπορικά 

καταστήματα, super-market και δωρεάν πάρκινγκ, κινηματογράφους, χώρους 

αναψυχής, ένα «παραδοσιακό ελληνικό χωριό», με διάφορες χρήσεις και μια 

«γειτονιά πολιτισμού» που περιλαμβάνει μια εκκλησία, μουσείο, χώρο εκθέσεων, 

ειδών λαϊκής τέχνης, παραδοσιακές ταβέρνες και μια μικρή αμφιθεατρική πλατεία για 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης το εμπορικό κέντρο θα παρέχονται υπηρεσίες όπως 

η φύλαξη αποσκευών, η ολοήμερη φροντίδα παιδιών κλπ.

Πρόκειται λοιπόν για έναν πολυχώρο, όπου η έννοια του κλασσικού εμπορικού 

κέντρου σχεδόν εξαφανίζεται, και θυμίζει πολλές φορές θεματικό πάρκο σε 

συνδυασμό με εμπορικό κέντρο. Γενικά σε πολυχώρους, είναι δυνατόν να 

συνυπάρχουν και γραφεία, τράπεζες μέχρι και δημόσιες υπηρεσίες40.

Αν αναλογιστεί κανείς το ενδεχόμενο αποτυχίας των επιχειρηματιών που 

συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πολυχώρο μεγέθους, το βασικό όπλο για ένα τέτοιο 

συγκρότημα είναι ότι υπάρχει κεντρική διαχείριση και προτείνει λύσεις στους 

επιχειρηματίες. Αν για παράδειγμα ο τζίρος κάποιου καταστήματος καταγράφει 

φθίνουσα πορεία και ο επιχειρηματίας δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις 

του χώρου, τότε ο διαχειριστής θα του προτείνει είτε να πάει σε κάποιο μικρότερο 

χώρο, είτε αντί κάποιας αποζημίωσης να αποχωρήσει από το εμπορικό κέντρο. 

Βέβαια, σε αυτά τα συγκροτήματα, οι χώροι διατίθενται με μίσθωση, ώστε να 

υπάρχει έλεγχος και συνεπώς βιωσιμότητα του συνόλου.

Όπως περιγράφεται η λειτουργία ενός τέτοιου πολυχώρου, όπου υπάρχει ο επενδυτής/ 

deneloper, οι χρήστες/ ενοικιαστές και ο διαχειριστής/ σύμβουλος του ακινήτου, 

προσφέρεται για επενδυτικό leasing, αφού η ομαλή λειτουργία και η απόδοση της 

επένδυσης είναι αρκετά εξασφαλισμένη. Πρόκειται λοιπόν, για ένα είδος ακινήτου 

υψηλής απόδοσης.

Ένα άλλο είδος ακινήτου που ενδείκνυται για επενδυτικό leasing, είναι τα κτιριακά 

συγκροτήματα μικρών διαμερισμάτων που προορίζονται για ενοικίαση σε φοιτητές 

(όχι για πώληση, γιατί θεωρείται κατοικία που εξαιρείται από το νόμο περί leasing). 

Κι εδώ βασική προϋπόθεση, είναι η αποφυγή της πολυϊδιοκτησίας (οριζόντια 

ιδιοκτησία), το κτίριο να ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη/ developer. Επίσης, είναι σκόπιμο

40 Ένα παράδειγμα μιας μικτής τέτοιας μορφής με δημόσιες υπηρεσίες είναι το πρώην εργοστάσιο 
ταπήτων Ανατόλια στην Ν. Ιωνία Αττικής. Τμήμα του κτιρίου έχει πωληθεί στον Οργανισμό 
Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης και ένα άλλο τμήμα έχει πωληθεί στο ΣΔΟΕ. Το 
υπόλοιπο το κτιρίου ανακατασκευάζεται σε χώρους γραφείων και παραμένει προς εκμετάλλευση, 
(κατασκευαστική εταιρία, εκμετάλλευση ακινήτου: Θεμελιοδομή Α.Ε.)
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να υπάρχει όπως και στην προηγούμενη περίπτωση των πολυχώρων, διαχειριστής του 

ακινήτου, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο developer, είτε άλλη εταιρία 

διαχείρισης ακινήτων. Εδώ, το κέρδος του επενδυτή θα είναι η διαφορά των εσόδων 

από τα ενοίκια των διαμερισμάτων, μείον τα μισθώματα προς την εταιρία leasing.

Ένα παράδειγμα ακινήτου που προσομοιάζει στο μοντέλο ακινήτου που περιγράφεται 

παραπάνω, είναι το κτιριακό συγκρότημα μικρών διαμερισμάτων στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης. Το κτίριο, προϋπήρχε (πρώην κλινική Αθανασιάδη), συνολικής 

επιφάνειας 5.600 m2, με χώρους υπογείων. Σήμερα ανακατασκευάσθηκε και 

διαμορφώθηκε σε μικρά διαμερίσματα για φοιτητές από 30 m έως 60m . στο ισόγειο 

περιλαμβάνει κατάστημα 500 m2 με δικό του υπόγειο 800 m2, το οποίο διατίθεται 

προς πώληση ή ενοικίαση. Η βασική χρήση του κτιρίου, οι φοιτητικές κατοικίες, 

θεωρείται πιθανά η βέλτιστη, αφού η θέση και η λειτουργικότητα του κτιρίου την 

υπογραμμίζουν. Συγκεκριμένα βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 21 (πρώην 

Διοικητηρίου). Η θέση αυτή, είναι δίπλα στο εμπορικό κέντρο της πόλης, σε σημείο 

απ’ όπου διέρχονται πολλές αστικές γραμμές, σχετικά κοντά στα πανεπιστήμια, τον 

σιδηροδρομικό σταθμό και το λιμάνι, σε βασικό άξονα προς τα ΚΤΕΛ, το 

αεροδρόμιο και τέλος κοντά στις πλέον δημοφιλείς περιοχές διασκέδασης, όπως τα 

Λαδάδικα και η περιοχή Μύλου, Βίλκα και Φιξ. Βλέπουμε και εδώ, τη μεγάλη 

σημασία της θέσης του ακινήτου, ανάλογα πάντα με τη χρήση.

Το είδος του ακινήτου που περιγράφηκε, μπορεί να τοποθετηθεί και σε άλλες πόλεις 

της χώρας όπου υπάρχει μεγάλο Πανεπιστήμιο και γενικά έλλειψη οικονομικής και 

ποιοτικής φοιτητικής στέγης.

4.3 Παραδείγματα ακινήτων με σύμβαση leasing

4.3.1 Γενικά

Στα παρακάτω κεφάλαια γίνεται παρουσίαση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων 

ακινήτων που αποτελούν αντικείμενο σύμβασης leasing. Η πρώτη περίπτωση αφορά 

σύμβαση lease-back, η δεύτερη αφορά περίπτωση επενδυτικού leasing και η τρίτη 

που αναφέρεται συνοπτικά, αφορά leasing ακινήτου δημόσιου φορέα.
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4.3.2 Η περίπτωση sale & lease-back: Το κτίριο της εταιρίας 

Θεμελιοδομή Α.Ε.

Η Θεμελιοδομή Α.Ε. διαθέτει αξιόλογο χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων ακινήτων, των 

οποίων η τρέχουσα εμπορική αξία ανέρχεται σε περίπου 78.000.000 Euro.

Η εταιρία από τον Ιούνιο του 1997 μετακόμισε σε ιδιόκτητο κτίριο γραφείων που 

βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Το οικόπεδο είναι έκτασης 18.500 m2 και το 

νέο σύγχρονο κτίριο διοίκησης είναι συνολικού εμβαδού 3.500 m2, σε τρεις ορόφους,
Λ

ενώ διαθέτει επίσης υπόγειους λειτουργικούς χώρους 600 m , όπου στεγάζονται τα 

γραφεία ποιοτικού ελέγχου των υλικών της. Στο ίδιο οικόπεδο συστεγάζονται το 

συνεργείο επισκευών και υποστήριξης του μηχανολογικού και η κεντρική αποθήκη 

της εταιρίας.

Το 2002 ήταν έτος - σταθμός στην οικονομική πορεία της Θεμελιοδομή Α.Ε.

Πρώτη φορά στην 27ετή πορεία της, η εταιρία παρουσίασε ζημιογόνο χρήση. Κύριος 

λόγος εμφάνισης αρνητικού εταιρικού αποτελέσματος, κατά την διοίκηση της 

εταιρίας, ήταν η αναγκαστική, αλλά αναγκαία για το μέλλον της εταιρίας και του 

Ομίλου διαδικασία εξαγορών και συγχωνεύσεων, η οποία είχε ένα σημαντικό αρχικό 

κόστος. Είχε όμως και «παρελκυόμενα» κόστη που προήλθαν από αυξημένα έξοδα 

αυτής καθεαυτής της διαδικασίας (σύμβουλοι, δικηγόροι κλπ), από διοικητικά έξοδα 

(καθώς μεγάλο μέρος του προσωπικού έξι εταιριών που απορροφήθηκαν, προστέθηκε 

στην εταιρία), από εκκαθάριση ζημιογόνων έργων και μη ανάληψη νέων κερδοφόρων 

έργων των εταιριών αυτών (καθώς λόγω των διαδικασιών συγχώνευσης, πάγωσαν 

κάθε ανάληψη νέου έργου). Επίσης τα αυξημένα μη λειτουργικά έξοδα, που 

αφορούσαν κυρίως σε έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων. Όμως η 

διοίκηση της εταιρίας πιστεύει ότι το γεγονός αυτό ήταν έκτακτο και η αναμενόμενη 

για το 2003 αλλά και για τα επόμενα χρόνια αύξηση του κύκλου εργασιών της 

εταιρίας, σε συνδυασμό με το ότι τα υπό εκτέλεση έργα είναι πιο κερδοφόρα σε 

σχέση με το 2002, διασφαλίζουν τη συνέχιση της αναπτυξιακής και κερδοφόρας 

πορείας της εταιρίας στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον.

Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα της χρονιάς, ο συνολικός κύκλος εργασιών σε 

εταιρική βάση ανήλθε σε 98.765 χιλ Euro έναντι 72.150 χιλ Euro του 2001, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 36,9%, ενώ ο αμιγής κύκλος εργασιών διπλασιάστηκε. Ο 

ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 116.196 χιλ Euro έναντι 133.070 χιλ Euro
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του 2001, όμως στη χρήση 2002 δεν συμπεριελήφθησαν στην ενοποίηση τα μεγέθη 

της ΚΤΙΣΤΩΡ που είχαν ενσωματωθεί στη χρήση 2001. Τα εταιρικά καθαρά 

αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ήταν αρνητικά και ανήλθαν σε 9.741 χιλ. Euro, 

για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, έναντι θετικού αντίστοιχου 

αποτελέσματος ύψους 5.902 χιλ. Euro του 2001 και σε ενοποιημένη βάση, τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν επίσης αρνητικά ύψους 10.370 χιλ. Euro, έναντι 

θετικού καθαρού αποτελέσματος χρήσεως προ φόρων ύψους 4.053 χιλ. Euro του 

2001.

Η εταιρία, έχοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του 2002 από τη μια, τη 

μεγάλη δέσμευση κεφαλαίων στο χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων ακινήτων από την άλλη, 

αποφάσισε να προβεί σε πώληση και επαναμίσθωση του ιδιόκτητου κηρίου γραφείων 

της (sale & lease-back). Η πράξη αυτή διευκολύνθηκε από το Ν 3156/2003, ο οποίος 

ξεκαθάρισε το τοπίο στην περίπτωση του sale & lease-back, όπως έχει προαναφερθεί, 

και η θέσπισή του ήταν ήδη γνωστή από τις αρχές του 2003.

Το κτίριο μαζί με το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται, πωλήθηκε και επαναμισθώθηκε 

από την Alpha Leasing, στην ημή των 10.000.000 Euro, όση ήταν περίπου η 

συνολική ζημία για την εταιρία κατά τη χρήση 2002. Η έναρξη της σύμβασης είναι 

στην αρχή του 2003, και τα μισθώματα καταβάλλονται σε εξαμηνιαία βάση. Το 

ακίνητο, ανπκείμενο της σύμβασης, είναι ένα σύγχρονο και λειτουργικό ακίνητο, 

κησμένο σε μια περιοχή με υψηλές σχεηκά υπεραξίες41.

4.3.2 Η περίπτωση του επενδυτικού leasing: Καπναποθήκες ΣΕΚΕ 

Καβάλας

Το σύμπλεγμα διατηρητέων ακινήτων που αγόρασε η Θεμελιοδομή Α.Ε. το 2001 από 

την Συνεταιρισηκή Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος βρίσκεται στην καρδιά της 

πόλης της Καβάλας, πίσω από το Δημαρχείο. Μετά την ανακατασκευή του, 

αναμένεται να προκόψει κτίσμα 10.000 m2, με 5.000 m2 υπόγειους χώρους.

Στην ανάπτυξη σε πρότυπο Εμπορικό - Ψυχαγωγικό Κέντρο του διατηρητέου 

ακινήτου ιδιοκτησίας της, γνωστού ως πρώην καπναποθήκες ΣΕΚΕ, στο κέντρο της

41 Βρίσκεται στα περίχωρα της Θέρμης, σε μια περιοχή με πολλές εταιρίες, που τείνουν να 
διαμορφώσουν την περιοχή σε εμπορικό- βιομηχανικό πάρκο. Επίσης, η τοποθεσία του ακινήτου 
βρίσκεται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο και στον βασικό άξονα Θεσσαλονίκης- Χαλκιδικής.
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Καβάλας, προχωρά η εταιρία, ξεκινώντας με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 

(Νοέμβριος 2003) για μίσθωση από τη Village Roadshow Operations Greece S.A του 

πολυκινηματογράφου που σχεδιάζεται. Ταυτόχρονα ολοκληρώνονται ο σχεδιασμός 

των υπόλοιπων χρήσεων και οι διαπραγματεύσεις με συμπληρωματικές και άλλες 

επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν στο συγκρότημα.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει τέσσερα πέτρινα διατηρητέα κτίρια καπναποθηκών και 

αποτελεί σημείο αναφοράς και ορόσημο για την Καβάλα, ενώ παράλληλα βρίσκεται 

στο κέντρο της εμπορικής και ψυχαγωγικής ζώνης της πόλης. Το νέο, αναπαλαιωμένο
Λ Λ

συγκρότημα θα έχει 12.000 m ανωδομής και 8.000 m υπόγειου χώρου, 

δημιουργώντας 250 θέσεις στάθμευσης.

Ειδικότερα η Θεμελιοδομή Α.Ε. συμφώνησε να μισθώσει στη Village Roadshow 

Operations Greece, για δεκαοκτώ έτη, το 1/3 του συγκροτήματος όπου θα 

δημιουργηθούν πέντε κινηματογραφικές αίθουσες. Παράλληλα, εκτός από τις 

αίθουσες πρόκειται να δημιουργηθούν χώροι για την εγκατάσταση επιχειρήσεων 

ψυχαγωγίας, εμπορικών, υπηρεσιών εστίασης, γυμναστηρίου, bowling, και άλλων 

συναφών.

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις πρόκειται να κατασκευασθούν διατηρώντας το ύφος και 

την αισθητική του παλαιού κτιρίου.

Στόχος της Θεμελιοδομή Α.Ε. είναι το ακίνητο να προσφέρει υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες στους κατοίκους της Καβάλας και των γειτονικών νομών που μέχρι 

σήμερα δεν διατίθενται στην περιοχή.

Για τη υλοποίηση της επένδυση του πολυχώρου αυτού, η εταιρία προχωρά σε 

διαπραγματεύσεις με εταιρίες leasing, για την ολική ή μερική χρηματοδότηση. 

Κυρίως, αυτό που ενδιαφέρει την εταιρία, είναι η χρηματοδοτική μίσθωση του 

τμήματος του συγκροτήματος που αποτελεί αντικείμενο της μίσθωσης από την 

Village Roadshow Operations Greece S.A., εταιρία που αποτελεί αξιόπιστο (ασφαλή) 

χρήστη/ ενοικιαστή.
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5. Συμπεράσματα

Από τη συγκριτική εξέταση του real estate leasing στην Ελλάδα και στις χώρες της 

Ε.Ε., προκύπτει ότι στη χώρα μας υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο αρκετά αυστηρό που 

ορίζει τις λειτουργίες γενικά του leasing, αλλά προβλέπει και την εξειδικευμένη 

περίπτωση του real estate leasing. Ο νόμος όμως, στην πράξη πρώτα ορίστηκε και 

μετά με την εμπειρία προέκυψαν τα προβλήματα και τα κενά του. Αντίθετα, στις 

χώρες της Ε.Ε. όπου ευδοκιμεί ο θεσμός, ο νόμος είτε είναι πάρα πολύ 

εξειδικευμένος, (βλ. Γαλλία) που να προβλέπει την σωστή λειτουργία του θεσμού, 

είτε δεν υπάρχει εξειδικευμένο νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. Γερμανία, Ιταλία), παρά 

μόνο κάποια κριτήρια από άλλες διατάξεις, με αποτέλεσμα οι εταιρίες και οι πελάτες 

να διαμορφώνουν με σχετική ελευθερία το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται.

Στη χώρα μας συμβαίνει κάτι το ενδιάμεσο, όχι και τόσο «ξεκάθαρο». Οι συνεχείς 

τροποποιήσεις του βασικού νόμου περί leasing, καθώς και άλλες νομοθετικές 

ρυθμίσεις που έρχονται να συμπληρώσουν ή να ερμηνεύσουν τον θεσμό του leasing, 

έρχονται κάπως καθυστερημένα με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο θεσμός να ανθίσει 

όπως σε άλλες χώρες. Βέβαια, η δικαιολογία του νομοθέτη και της κυβέρνησης, είναι 

ότι το leasing σαν θεσμός είναι κάτι το «ανώριμο» και το αντιμετωπίζουν με έλλειψη 

τόλμης.

Ακόμη, στην Ελλάδα, είναι ελλιπής η οργάνωση των εταιριών leasing σε επίπεδο 

συνεταιρισμού/ ομοσπονδίας. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η 

Ιταλία και η Μ. Βρετανία, οι ομοσπονδίες των εταιριών leasing είναι ιδιαίτερα 

οργανωμένες και έχουν τη δύναμη να προτείνουν και να επηρεάσουν ακόμη και τη 

νομοθεσία, ως προς το όφελος του θεσμού και τελικά των επιχειρήσεων. Επίσης, 

συνεργάζονται στενά με τη Leaseurope, οι αντιπρόσωποι τους συμμετέχουν σε 

εκδηλώσεις και συνέδρια και παρέχουν τον οργανισμό με στατιστικά στοιχεία που 

βοηθούν στην ανάλυση της κατάστασης της κάθε χώρας, αλλά και συνολικά της Ε.Ε. 

Τέλος, η μη σωστή λειτουργία του κλάδου του real estate, λόγω έλλειψης 

κατάλληλων στελεχών και μη επαρκούς οργάνωσης και θεσμοθέτησης, είναι ένα 

αρνητικό σημείο ανάπτυξης του κλάδου και κατά συνέπεια του κλάδου του real estate 

leasing.

Το συνολικό συμπέρασμα είναι, ότι το real estate leasing έχει πολύ καλές προοπτικές 

για το μέλλον στη χώρα μας, όμως βασική προϋπόθεση είναι η σωστή και 

οργανωμένη δουλειά, τόσο σε επίπεδο εταιριών όσο και σε επίπεδο κράτους.
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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