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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η διπλωµατική εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 
Προγράµµατος «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε 
σκοπό την παρουσίαση και ανάλυση της λογιστικής παρακολούθησης του θεσµού του 
Leasing. 

Στην αρχή αυτής της εργασίας γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση του θεσµού, 
αναφέροντας ταυτόχρονα την ιστορική του εξέλιξη και τα γενικά χαρακτηριστικά του. 

Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συµβαλλόµενοι µιας σύµβασης 
leasing, καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους. 

Στη συνέχεια, στο τέταρτο και πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται το νοµικό πλαίσιο µιας 
σύµβασης leasing και παρουσιάζονται οι διαφορές από άλλες δικαιοπρακτικές µορφές. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κατηγορίες και οι ειδικές µορφές της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία της λήψης απόφασης για leasing, ενώ 
στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του leasing. 

Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται µια σύγκριση του leasing µε τον δανεισµό και την αγορά. 
Στα επόµενα δύο κεφάλαια παρουσιάζονται η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου και 

η χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτου σε αντιδιαστολή µε την χρονοµίσθωση. 
Στο δωδέκατο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά στις διαφορές µεταξύ του Ν. 2190/1920 

και του ∆.Λ.Π. 17 που αφορά τις µισθώσεις. 
Στη συνέχεια ακολουθούν δύο παραδείγµατα λειτουργικής και χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης συνοδευόµενα από τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές. 
Στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προοπτικές του θεσµού στην 

Ελλάδα και τα Βαλκάνια.  
Τέλος, αναφέρονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την παρούσα εργασία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σε ένα καθεστώς ελεύθερης οικονοµίας και σφύζουσας οικονοµικής 

δραστηριότητας κρίνεται αναπότρεπτη αλλά και αναγκαία η εµφάνιση ολοένα και 
περισσότερων νέων µορφών οικονοµικών συναλλαγών, οι οποίες ικανοποιούν τις 
συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες του σύγχρονου συναλλακτικού κόσµου. Τα τελευταία 
χρόνια ο ανταγωνισµός των οικονοµικών µονάδων, τα σπανίζοντα επιχειρηµατικά 
κεφάλαια και η προσπάθεια για την αποφυγή σπατάλης των διαθέσιµων πόρων, 
καθώς και η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος επέβαλαν την ανάπτυξη των  
σύγχρονων µορφών χρηµατοδότησης, όπως της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Financial 
Leasing), των κεφαλαίων υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου (Venture Capital), της 
προεξόφλησης των εισπρακτέων τιµολογίων και συναλλαγµατικών (Factoring – 
Forfaiting) των δανείων υποθηκεύσεων κ.λ.π. 

Έτσι παρατηρείται το φαινόµενο της συνεχούς διάδοσης στην οικονοµική και 
στην συναλλακτική ζωή συµβατικών µορφών, οι οποίες µέχρι πριν από µερικά χρόνια 
ήταν εντελώς άγνωστες. Γι΄ αυτό και ο σύγχρονος νοµοθέτης καλείται να 
ακολουθήσει µε ταχύτατους ρυθµούς τη νέα αυτή κατάσταση και να ρυθµίσει τις 
συναλλακτικές αυτές µορφές που αναφαίνονται καθηµερινά στη ζωή µας και 
επιζητούν άµεσης νοµοθετικής και εν γένει επιστηµονικής αντιµετώπισης. 

Στα πλαίσια λοιπόν µίας αέναης οικονοµικής ανάπτυξης και έξαρσης του 
ελεύθερου ανταγωνισµού οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες µεθόδους ενίσχυσης της 
δραστηριότητάς τους και χρηµατοδότησης των επενδύσεών τους. Ιδιαίτερα οι µικρές 
και µεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι για παράδειγµα οι βιοτεχνίες αναγκάζονται εκ 
των πραγµάτων να προσφύγουν στη σύναψη συµβατικών σχέσεων µε επιχειρήσεις, οι 
οποίες διαθέτουν οικονοµική ευρωστία στην αγορά, ώστε να εξασφαλίσουν την 
δυνατότητα να κάνουν νέα ανοίγµατα στο χώρο δραστηριοποίησής τους, χωρίς να 
υποβληθούν σε εκταµίευση µεγάλων κεφαλαίων ή σε δυσβάστακτους όρους 
δανειακών συµβάσεων. 

Πιο συγκεκριµένα, την πρωτοκαθεδρία στο χώρο των νέων χρηµατοδοτικών 
συµβάσεων κατέχει η δηµοφιλέστατη πλέον σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 
διεθνώς γνωστή ως σύµβαση leasing. Ο θεσµός αυτός σ΄ άλλες αναπτυγµένες 
βιοµηχανικά χώρες έχει εφαρµοσθεί εδώ και πολλά χρόνια και λειτουργεί µε µεγάλη 
επιτυχία. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
(leasing) αποτελούσε πρωτοποριακό προϊόν για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. 

Πρώτα η Alpha Bank, και αµέσως µετά η Citibank, η ETBA και ABN Amro 
Bank προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για να ακολουθήσουν αργότερα και οι άλλοι 
τραπεζικοί Όµιλοι. 

Πρόκειται για µία σύµβαση, η οποία κλείνει στη χώρα µας νοµοθετικά είκοσι 
και παραπάνω χρόνια ζωής και εφαρµόζεται ευρύτατα σε όλες τις οικονοµικά 
ανεπτυγµένες χώρες της Αµερικής, της Ευρώπης και της Ασίας. Το αρχικό θεσµικό 
πλαίσιο δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, αφήνοντας αρκετά «κενά» τόσο στο θέµα της 
λογιστικής διαχείρισης των αποσβέσεων, όσο και µην επιτρέποντας πολλές µορφές 
leasing να έρθουν και στην Ελλάδα. 

Η ελληνική αγορά αγκάλιασε το θεσµό που από χρόνο σε χρόνο 
αναπτυσσόταν µε ταχύτατους ρυθµούς, παρά το µεγάλο ύψος των επιτοκίων της 
εποχής εκείνης  Η εκτίναξη βέβαια των χρηµατοδοτικών µισθώσεων έλαβε χώρα 
όταν στη «φαρέτρα» του θεσµού προστέθηκε και η δυνατότητα του sale and lease 
back ακινήτων.  

Στην Ελλάδα λεγόταν τότε ότι αυτός ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
θα έχει µεγάλες δυνατότητες εφαρµογής µε θετικά αποτελέσµατα στην οικονοµική 
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ανάπτυξη γιατί θα αντιµετωπισθεί ικανοποιητικά το πρόβληµα της χρηµατοδότησης 
παγίου κεφαλαίου. Είκοσι χρόνια µετά, το leasing δεν αποτελεί πλέον έναν 
πρωτοπόρο τοµέα, αλλά έναν κλασικό τοµέα δραστηριοτήτων που προσφέρεται από 
το σύνολο των τραπεζικών οµίλων. Ακόµη, η εφαρµογή της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης καθώς επίσης και των άλλων θεσµών που αναφέρθηκαν πιο πάνω 
επιβάλλουν την προσαρµογή της Ελληνικής Οικονοµίας µέσα στα πλαίσια της ΕΟΚ 
και την τόνωση των παραγωγικών επενδύσεων κυρίως στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις και στον αγροτικό τοµέα. 

Μέχρι την καθιέρωση της σύµβασης leasing, η επιχείρηση ή ο επαγγελµατίας, 
ο οποίος ενδιαφερόταν να αποκτήσει κινητά ή ακίνητα για την άσκηση και την 
ανάπτυξη της επιχείρησης ή του επαγγέλµατός του προσέφευγε είτε σε εκταµίευση 
ιδίων κεφαλαίων είτε σε δανεισµό µε επαχθείς όρους για τον δανειζόµενο είτε σε 
αγορά επί πιστώσει µε παρακράτηση κυριότητας από τον πωλητή µέχρι την πλήρη 
εξόφληση. Σήµερα η σύµβαση leasing σε καµία περίπτωση δεν παραγκώνισε εξ 
ολοκλήρου τους παραπάνω τρόπους ενίσχυσης µίας επιχείρησης, ωστόσο συνιστά µία 
εναλλακτική και ιδιαίτερα συµφέρουσα µορφή χρηµατοδότησης της επιχείρησης ή 
του επαγγελµατία που θα προσφύγει σ΄ αυτή. 

Πιο συγκεκριµένα, µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση ο ενδιαφερόµενος έχει τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τη χρήση και απόλαυση των αγαθών που έχει ανάγκη για 
την επιχείρησή του ή το επάγγελµά του έναντι µισθώµατος, το οποίο θα πορίζεται 
από τα κέρδη που θα του αποφέρει η χρησιµοποίηση του πράγµατος. Τα αγαθά αυτά 
συνήθως τα προµηθεύεται η εταιρία leasing από τρίτους και στη συνέχεια τα 
εκµισθώνει στον ενδιαφερόµενο, χωρίς βέβαια να αποκλείεται ο τελευταίος να τα 
εκποιεί σ’ αυτή και να διατηρεί τη χρήση τους έναντι ανταλλάγµατος, µε τρόπο ώστε 
να µη διακόπτεται η παραγωγική διαδικασία. 

Ενώ για αρκετά χρόνια το νοµοθετικό σύστηµα στην Ελλάδα προέβλεπε ως 
µόνο αντικείµενο της σύµβασης leasing τα κινητά, µε το νόµο 2367/1995 επήλθε 
επέκταση του θεσµού και στα ακίνητα, όπου και θα εστιασθεί η παρούσα µελέτη σε 
άµεση ασφαλώς συσχέτιση µε το leasing κινητών, µε το οποίο το leasing ακινήτων 
παρουσιάζει πολλές οµοιότητες αλλά και ουσιαστικές διαφορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ LEASING 
 
 
1.1  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LEASING 

 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) είναι µια σύγχρονη µέθοδος 

µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελµατιών για την 
απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισµού και ακινήτων για επαγγελµατική 
χρήση. 

Κάθε επιχείρηση βιοµηχανική, βιοτεχνική, εµπορική, κατασκευαστική, 
τουριστική, γεωργική, µεταφορών, υπηρεσιών κ.λπ., ανεξάρτητα από νοµική µορφή 
και µέγεθος, καθώς και κάθε επαγγελµατίας µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτή τη 
µορφή χρηµατοδότησης. 

H χρηµατοδοτική µίσθωση εστιάζει στη σύµβαση µιας εταιρείας leasing 
(εκµισθωτής) και µιας επιχείρησης ή ενός ελεύθερου επαγγελµατία (µισθωτής) για 
την απόκτηση κινητού πάγιου ή επαγγελµατικού εξοπλισµού, ή ακόµη και 
επαγγελµατικής στέγης. Το ενδιαφέρον στην χρηµατοδοτική µίσθωση προσελκύει η 
δυνατότητα, η οποία παρέχει στον χρήστη, µετά την πολυετή εκµίσθωση ενός 
πράγµατος, να αποκτήσει και την ιδιοκτησία του. Σύµφωνα µε τη σύµβαση, ο 
εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα στην ιδιοκτησία του εξοπλισµού ή του ακινήτου 
που χρησιµοποιεί ο µισθωτής. Πρόκειται δηλαδή, σε µία ελεύθερη ερµηνεία, για 
ενοικίαση όλων εκείνων των µέσων, που µπορούν να κινήσουν µια επιχείρηση.1 

Ο ιδιοκτήτης τής επιχείρησης αυτής, είτε επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να 
αγοράσει είτε επειδή δεν θέλει να δεσµεύσει τα κεφάλαιά του σε αγορά, καταφεύγει 
στην ενοικίαση. O µισθωτής, για ορισµένη χρονική περίοδο, αποπληρώνει σε τακτά 
διαστήµατα το πάγιο όφελος προς την εταιρεία leasing µε την καταβολή ποσού, που 
καθορίζεται έπειτα από συµφωνία (µίσθωµα).  

Όταν αποπληρωθεί το πάγιο, ο µισθωτής έχει το δικαίωµα επιλογής (Option) 
για την τελική εξαγορά του πράγµατος από τον ενοικιαστή σε γνωστή από την έναρξη 
του συµβολαίου τιµή, για την παράταση της ενοικιάσεως µε νέο συµβόλαιο ή για τη 
µη ανανέωση και επιστροφή του πράγµατος.  

Στη χρηµατοδοτική µίσθωση εµφανίζονται ο πάντοτε απαραίτητος χρήστης 
και η ειδική εταιρεία leasing, ως χρηµατοδοτικός µεσάζων, ενώ πίσω από αυτήν 
ενδέχεται να υπάρχει σειρά εναλλακτικών συνεργασιών. Αυτοί οι τρίτοι συνεργάτες, 
εγγυώνται την καλή κατασκευή του πράγµατος και αναλαµβάνουν την παροχή σειράς 
υπηρεσιών προς το χρήστη υπό πρόσθετους όρους. 

Έναντι της παραδοσιακής µίσθωσης, η χρηµατοδοτική µίσθωση διαφέρει ως 
προς την ελευθερία του ενοικιαστή να επιλέξει το πράγµα, που υποδεικνύει για 
εξαγορά στην εταιρεία µισθώσεως, από την οποία στη συνέχεια το ενοικιάζει. 

Σε αυτό το σηµείο το leasing παρέχει πραγµατικές δυνατότητες σε 
επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται για άµεση ανανέωση του εξοπλισµού τους. O 
νόµος ορίζει ότι το αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου µπορεί να είναι 
είτε η ιδιοκτησία µε κτίσµα ή κτίσµατα, είτε η συνολική δοµήσιµη επιφάνεια του 
οικοπέδου και ο ακάλυπτος χώρος του (καταστήµατα κάθε είδους, γραφεία, αποθήκες 
κ.τ.λ) µαζί µε τον εξοπλισµό. Ως εξοπλισµός ορίζεται κάθε αντικείµενο το οποίο δεν 
είναι εµπεπηγµένο στο έδαφος (αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.). 
                                                           
1 Λαζαρίδης Ι., 2001 
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Όσον αφορά τον χρόνο σύµβασης leasing ακινήτων δεν µπορεί να διαρκεί 
λιγότερο από 10 έτη και κινητών λιγότερο από 3 έτη µε την επισήµανση ότι η σύναψη 
του ενός είδους δεν αποκλείει την άλλη. Για παράδειγµα, ένας επιχειρηµατίας µπορεί 
να καταφύγει σε καταβολή χρηµατοδοτικής µίσθωσης κινητών και ακινήτων 
ταυτόχρονα, αρκεί να πληρούνται όλες οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. 

 

1.2  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ LEASING 
 
Υποστηρίζεται η άποψη ότι οι πρώτες µορφές χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

βρίσκονται πολύ παλιά, ακόµη και στα αρχαία δίκαια των Σουµερίων, της Αιγύπτου, 
της Βαβυλώνας και της Ελλάδας. 

Κατά τη δυναστεία MERIAS στην Αίγυπτο, καταρτίστηκε κάποια πράξη µε 
την οποία ένας κτηµατίας εκµίσθωσε σε κάποιον µια έκταση γης, µαζί µε όλο τον 
εξοπλισµό, τους δούλους και τα κοπάδια ζώων, έναντι περιοδικών καταβολών, για 
διάστηµα ίσο µε επτά πληµµύρες. Οι Σουµέριοι εξάλλου, περί το 2.000 π.Χ., 
χρησιµοποίησαν τη µέθοδο του leasing για τη µίσθωση γης και εργαλείων. 

Στην εποχή του Ιουστινιανού η µίσθωσε περιελάµβανε κυρίως γεωργικά 
εργαλεία και άλογα. Μάλιστα είχαν καταρτίσει λεπτοµερείς διατάξεις που 
ενσωµατώθηκαν στο Ρωµαϊκό ∆ίκαιο, για τη ρύθµιση της µίσθωσης αυτής της 
µορφής 

Στην Αγγλία, λόγω των νοµικών περιορισµών που ίσχυαν για τη µεταβίβαση 
γης, η εκµίσθωση κτιρίων και γεωργικών εκτάσεων είχε πάρει σηµαντική έκταση, 
ενώ η βιοµηχανική επανάσταση είχε σαν αποτέλεσµα την περαιτέρω ανάπτυξη του 
θεσµού της εκµισθώσεως (χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του 1844 της 
µίσθωσης για 999 χρόνια του σιδηροδρόµου London and Greenwich από το 
σιδηρόδροµο South Eastern Railway). Από το 1855 έως το 1862, ιδιώτες 
επιχειρηµατίες δηµιούργησαν 18 εταιρείες µισθώσεως µεταφορικών βαγονιών. Ο 
συνήθης χρόνος εκµίσθωσης ήταν πέντε χρόνια και συχνά δινόταν η δυνατότητα στον 
µισθωτή να αγοράσει τα βαγόνια στο τέλος της µίσθωσης. Την ίδια εποχή, η γνωστή 
εταιρεία «Bell Telephone Co» δραστηριοποιείται στον τοµέα της µίσθωσης 
τηλεφώνων. 

Στις ΗΠΑ, την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, οµάδες κεφαλαιούχων 
αγόραζαν βαγόνια και τα εκµίσθωναν µακροχρόνια στους σιδηρόδροµους, ενώ στην 
Αγγλία στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, ποικιλίες µηχανών και ειδών 
εξοπλισµού διατίθονταν µόνα ή κυρίως µε τη µέθοδο της εκµίσθωσης. 

Η σύγχρονη φάση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αρχίζει το 1952, όταν ο 
Hendry Schoenfeld, ίδρυσε µε κεφάλαιο 20.000 δολαρίων και δάνειο 500.000 
δολαρίων από την Bank of America, την United States Leasing International Inc., και 
είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο ανεξάρτητη εταιρεία χρηµατοδοτικών µισθώσεων. Το 
παράδειγµα του Schoenfeld, το ακολούθησαν µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις 
κεφαλαιουχικών αγαθών. Στις αρχές του 1960, οι αµερικανικές εµπορικές τράπεζες 
πήραν την άδεια χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι επενδύσεις που καλύπτονταν στις 
ΗΠΑ µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης ήταν κατά 25 φορές µεγαλύτερες από εκείνες 
που καλύπτονταν µε εκδόσεις µετοχών και κατά 67% µεγαλύτερες από εκείνες που 
καλύπτονταν µε οµολογιακές εκδόσεις, ενώ πάνω από το 15% των νέων επενδύσεων 
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σε εξοπλισµό και µηχανήµατα πραγµατοποιούνταν µε τη µέθοδο της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης.2 

Η διεθνοποίηση του θεσµού άρχισε µια δεκαετία µετά την πρώτη εµφάνισή 
του στις ΗΠΑ. Στην περίοδο 1960-1962, εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
δηµιουργήθηκαν σε Μεγάλη Βρετανία, Καναδά, Σουηδία, ∆.Γερµανία, Ελβετία και 
Γαλλία, ενώ το 1963 σε Ιαπωνία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστραλία, 
χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής, καθώς και σε γαλλόφωνες χώρες της 
Αφρικής.3 

Στη Μεγάλη Βρετανία, συναντάµε το Leasing αρχικά σε ακίνητα µε τη µορφή 
του sale and lease back και στη συνέχεια σε κινητά, µε αλµατώδη θεαµατική από εκεί 
και πέρα εξάπλωση. Η ευκολία άλλωστε µε την οποία το Leasing µεταφυτεύτηκε στη 
Μ. Βρετανία, εξηγείται φυσικά και από την οµοιότητα του δικαίου της µε εκείνο των 
ΗΠΑ. 

Η εξέλιξη στις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης ακολούθησε ραγδαία κι αυτό 
παρά τις διαφορές στα δίκαια της καθεµιάς σε σχέση µε το αγγλοσαξονικό δίκαιο. 
Εκείνο όµως που αξίζει να τονιστεί στο σηµείο αυτό είναι ότι στην Ευρώπη κρίθηκε 
πως θα έπρεπε, σε αντίθεση µε τα ισχύοντα στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία 
όπου λειτουργούσε πάνω στα παλιά πλαίσια, να υποταχθεί σε µια ιδιαίτερη 
νοµοθετική ρύθµιση, αναφορικά κυρίως µε τους όρους και τις προϋποθέσεις µε τις 
οποίες ορισµένα νοµικά πρόσωπα θα µπορούσαν να διενεργούν τις χρηµατοδοτήσεις 
του είδους, τη θέση ενός σταθερού φορολογικού και λογιστικού πλαισίου για τα 
συµβαλλόµενα µέρη κ.α. 

Έτσι, πρώτα στη Γαλλία, διέκριναν τη διαφορά του ιδιόρρυθµου αυτού θεσµού 
από άλλους που συνηθίζονται να συνοµολογούνται για διαφύλαξη της κυριότητας του 
πωλητή. Ταυτόχρονα σχεδόν στο Βέλγιο, αφενός µεν περιλήφθηκε ορισµός των 
στοιχείων του Leasing κινητών και αφετέρου ορίστηκε ότι οι επιχειρήσεις που 
συνάπτουν τέτοιες συµβάσεις δεν µπορούν να ασκήσουν τη δραστηριότητα αυτή 
παρά µόνο ύστερα από λήψη ειδικής άδειας του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Σε αντίθεση µε τις χώρες αυτές, στην Οµοσπονδιακή Γερµανία, δεν 
θεσπίστηκαν αντίστοιχες διατάξεις, το ίδιο και στην Ελβετία αλλά αυτό δεν σηµαίνει 
ότι και εκεί ο θεσµός δεν πήρε τεράστια εξάπλωση τόσο σε κινητά όσο και σε 
ακίνητα. 

Η σύµβαση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή σύµβαση leasing για πρώτη φορά 
καθιερώθηκα στην Ελλάδα µε το Ν.1665/1986. Η καθιέρωση και εφαρµογή του 
νόνου αυτού, είχε σαν αποτέλεσµα να διευρυνθούν οι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί 
στους οποίους προσφεύγουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες, για να 
ανανεώσουν, εκσυγχρονίσουν ή και να επεκτείνουν τις παραγωγικές τους 
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό τους, εξοικονοµώντας τα δικά τους κεφάλαια, τα 
οποία µπορούν να επενδύσουν επωφελέστερα σε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες.4 

Με τους Ν.1995/1991, Ν.2367/1995και Ν.2682/1999, τροποποιήθηκε ο 
ανωτέρω νόµος και τοιουτοτρόπως επεκτάθη ο θεσµός του leasing στα φορτηγά 
αυτοκίνητα πάσης φύσης και στα ακίνητα για επαγγελµατική χρήση, ενώ µε το 
Ν.3483/2006 τροποποιούνται κάποια άρθρα που αφορούν τους πλειστηριασµούς και 
τις άδειες λειτουργίας εταιρειών leasing. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
Ν.1665/1986 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2367/1995, µε τη σύµβαση της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης η εταιρεία leasing (είτε είναι ελληνική είτε αλλοδαπή 

                                                           
2 Π.Χατζηπαύλου,Β.Γοντίκα, 1982 
3 Ν.Χρυσοστοµίδου – Κατσαρού, 1978 
4 Λαζαρίδης Ι., 2001 
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εγκαταστηµένη στην Ελλάδα) υποχρεούται έναντι µισθώµατος να παραχωρεί τη 
χρήση κινητού πράγµατος ή ακινήτου ή και των δύο µαζί, αρκεί να προορίζονται 
αποκλειστικά και µόνο για επαγγελµατική χρήση. Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από 
ελεύθερο επαγγελµατία. Οι συµβαλλόµενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το 
δικαίωµα αγοράς µπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης. 
Τέλος, παρέχεται το δικαίωµα είτε να αγοράσει ο µισθωτής το πράγµα είτε να 
ανανεώσει τη µίσθωση για αρκετό χρονικό διάστηµα.5 

Τα πρώτα βήµατα ήταν διστακτικά, αλλά κατά τις επόµενες δεκαετίες ο 
ρυθµός ανάπτυξης είναι πολύ ταχύτερος, σε σύγκριση µε εκείνον των ΗΠΑ, γιατί οι 
επενδυτές αναγνώρισαν τα σοβαρά πλεονεκτήµατα του θεσµού. Τα ποσοστά των 
νέων επενδύσεων για τις οποίες επιλέγεται ως µέθοδος χρηµατοδότησης το Leasing, 
κυµαίνονται µεταξύ 19-27%. 

Οι πρώτες εταιρείες που λειτούργησαν ήταν η ΕΤΒΑ Leasing, θυγατρική της 
ΕΤΒΑ, η CITILEASING, θυγατρική της Citibank και η ALPHA Leasing, θυγατρική 
της ALPHA. 
 

1.3  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση ως µια εναλλακτική και συµπληρωµατική µορφή 

χρηµατοδότησης έχει αναπτυξιακό και εκσυγχρονιστικό σκοπό. Ο αναπτυξιακός της 
σκοπός φαίνεται από το γεγονός ότι προσφέρει στο µισθωτή ακόµη µια µορφή 
χρηµατοδότησης. Του προφέρει δηλαδή µια εναλλακτική ή συµπληρωµατική επιλογή 
χωρίς να υποκαθιστά τον παραδοσιακό δανεισµό µε αποτέλεσµα να µπορεί να 
καλύπτει τις επενδυτικές του ανάγκες. Ο εκσυγχρονιστικός σκοπός της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποδίδεται στη δυνατότητα που έχει η εταιρεία 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης να προµηθεύει και να µισθώνει στον µισθωτή, διαρκώς 
ανανεωµένο και σε µεγάλη «γκάµα» τεχνολογικό εξοπλισµό.6 

Η ανάπτυξη του θεσµού της χρηµατοδοτικής µίσθωσης οφείλεται κυρίως σε 
επενδυτικές δραστηριότητες. Ολόκληρη η φιλοσοφία του βασίστηκε στην προώθηση 
των επενδύσεων σε συνδυασµό µε αναπτυξιακά κίνητρα για την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων µε σκοπό την αύξηση της παραγωγής και 
παραγωγικότητας. 

Σε πολλές χώρες όπου ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης εφαρµόστηκε, 
αναπτύχθηκε µε γρήγορους ρυθµούς και ξεπέρασε πολλές φορές κάθε πρόβλεψη. 
Αυτό οφείλεται στο ότι ο θεσµός ήρθε να συµπληρώσει και να καλύψει ορισµένα 
χρηµατοδοτικά κενά στη γρήγορη βιοµηχανική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών. 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση συµβάλλει στην προώθηση των παραγωγικών 
επενδύσεων και γενικά στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Μέσα από το µηχανισµό της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση-µισθωτή να 
επεκτείνει, να ανανεώσει και να εκσυγχρονίσει τις παραγωγικές του εγκαταστάσεις 
χωρίς να είναι υποχρεωµένος να προσφύγει στο δανεισµό ή να διαθέσει ίδια 
κεφάλαια.7 

Οι επενδυτικές δραστηριότητες µέσω του θεσµού της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης µπορούν να επεκταθούν είτε στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα κυρίως 
στον βιοµηχανικό και γεωργικό τοµέα καθώς επίσης στις µικροµεσαίες και 

                                                           
5 ∆ασκάλου Γ., 1999 
6 Απ. Γεωργιάδης, 2000 
7 Θάνος Γ., Κιόχος Π., Παπανικολάου Γ., 2002 
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µεταποιητικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα εφαρµόσιµη είναι η χρηµατοδοτική µίσθωση 
στις γεωργικές βιοµηχανίες, στους γεωργικούς συνεταιρισµούς και στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις γιατί δε διαθέτουν αρκετά ίδια κεφάλαια για τεχνολογικό εξοπλισµό και 
ακόµη γιατί δεν απαιτούν πολλές φορές εµπράγµατες ασφάλειες ή γιατί δεν έχουν 
προσβάσεις στους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και πολλές φορές δεν διαθέτουν 
δανειοληπτική ικανότητα. Έτσι η χρηµατοδοτική µίσθωση δίνει τη δυνατότητα στους 
ενδιαφερόµενους µισθωτές να ξεπερνούν το αδιέξοδο του δανεισµού και να µπορούν 
να αποκτούν τον απαραίτητο εξοπλισµό για να προωθούν τις παραγωγικές τους 
δραστηριότητες. 
 

1.4  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι µια µορφή χρηµατοδότησης παραγωγικού 

εξοπλισµού του οποίου η εταιρία leasing, διατηρώντας την κυριότητά του, παραχωρεί 
τη χρήση του στον επιχειρηµατία-µισθωτή για συγκεκριµένη χρονική περίοδο έναντι 
προσυµφωνηµένου µισθώµατος που καταβάλλεται σε προκαθορισµένα χρονικά 
διαστήµατα (συνήθως µε µηνιαίες, τριµηνιαίες ή εξαµηνιαίες καταβολές). Η 
χρηµατοδοτική µίσθωση είναι µια µορφή χρηµατοδότησης εναλλακτική και 
συµπληρωµατική του παραδοσιακού δανεισµού. Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του 
τραπεζικού δανεισµού και της µίσθωσης κεφαλαιουχικών αγαθών. 

∆ιακρίνουµε δύο βασικές µορφές leasing, τη χρηµατοδοτική µίσθωση και τη 
παραδοσιακή µίσθωση. ∆ιευκρινίζεται ότι κατά τη διαδικασία της παραδοσιακής 
µίσθωσης εµφανίζονται ο ιδιοκτήτης του πράγµατος (εκµισθωτής) και ο χρήστης του 
πράγµατος (µισθωτής), ο οποίος πληρώνει το µίσθωµα ή ενοίκιο του πράγµατος 
(µίσθιο). Στη χρηµατοδοτική µίσθωση εµφανίζονται ο πάντοτε απαραίτητος χρήστης 
και η ειδική εταιρεία leasing, ως χρηµατοδοτικός µεσάζων, ενώ πίσω από αυτήν 
ενδέχεται να υπάρχει σειρά εναλλακτικών συνεργασιών. Αυτοί οι τρίτοι συνεργάτες, 
εγγυώνται την καλή κατασκευή του πράγµατος και αναλαµβάνουν την παροχή σειράς 
υπηρεσιών προς τον χρήστη υπό πρόσθετους όρους. Σε πολλές περιπτώσεις είναι 
δυνατόν ο εκµισθωτής να αποτελεί και τον κατασκευαστή του µισθούµενου πάγιου 
στοιχείου. 

Έναντι της παραδοσιακής µίσθωσης, η χρηµατοδοτική µίσθωση διαφέρει ως 
προς την ελευθερία του ενοικιαστή να επιλέξει το πράγµα, που υποδεικνύει για 
εξαγορά στην εταιρεία µισθώσεως, από την οποία στη συνέχεια το ενοικιάζει. Η 
διάρκεια ενοικίασης καλύπτει συνήθως ολόκληρη την οικονοµική ζωή του 
πράγµατος, το δε ενοίκιο υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση δανείου, που θα 
χρειαζόταν για την εξαρχής ιδιοκτησιακή απόκτηση του πράγµατος. Έτσι, ο µεν 
χρήστης εξασφαλίζει αµέσως τη δυνατότητα χρησιµοποίησης πράγµατος της 
επιλογής του, χωρίς να δεσµεύσει το απαραίτητο κεφάλαιο εξαγοράς, που ίσως και να 
µην διαθέτει ή να µην είναι δυνατή η εξεύρεσή του, η δε εταιρεία ενοικιάσεως 
τοποθετεί εντόκως τα κεφάλαιά της. Με τη χρηµατοδοτική µίσθωση δίδεται ακόµη η 
δυνατότητα στον µισθωτή να αγοράσει τον εξοπλισµό µε τη λήξη της σύµβασης ή και 
πριν τη λήξη αυτής συγκεκριµένα, ο µισθωτής µε τη λήξη της σύµβασης, µπορεί: 

• Να αγοράσει τον εξοπλισµό, συνήθως στο κόστος της υπολειµµατικής 
αξίας του. 

• Να ανανεώσει τη σύµβαση για µια ακόµη χρονική περίοδο µε νέους ή τους 
ίδιους όρους. 
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• Να διακόψει τη συνεργασία µε τον εκµισθωτή επιστρέφοντας τον 
εξοπλισµό.8 

Οι εταιρείες leasing δεν προµηθεύουν απλώς κάποια µηχανήµατα µε περιοδική 
καταβολή µισθωµάτων, αλλά προσφέρουν διάφορες τεχνικές υπηρεσίες, συντήρηση 
και επισκευή του µισθωµένου εξοπλισµού, τα έξοδα, όµως, βαρύνουν τον µισθωτή. 
Οι όροι των συµβάσεων, τα µισθώµατα, η χρονική διάρκεια της µίσθωσης, οι 
εναλλακτικές λύσεις κτλ, είναι πάντα διαπραγµατεύσιµα και προσαρµόζονται 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του µισθωτή. 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση βασίζεται στο γεγονός ότι για τον επιχειρηµατία ή 
τον επαγγελµατία µεγαλύτερη σηµασία έχει η απρόσκοπτη χρήση του πάγιου 
στοιχείου παρά η κυριότητά του. Βασική προϋπόθεση για να υπάρξει µια σύµβαση 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποτελεί το ότι η ενδιαφερόµενη επιχείρηση θα είναι 
βιώσιµη, δυναµική και κερδοφόρος. Ακόµη θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
οµαλής αποπληρωµής των µισθωµάτων και η απόδοση της επένδυσης να είναι 
ικανοποιητική. 

Eπισηµαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ο θεσµός της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης έχει παύσει να είναι ένα «ακριβό» χρηµατοδοτικό εργαλείο, αφού πλέον το 
leasing µπορεί να προσφερθεί µε το ίδιο περιθώριο επιτοκίου µε αυτό του τραπεζικού 
δανεισµού. Eπιπλέον, δεν απαιτείται η ίδια συµµετοχή στην επένδυση ή η ανάγκη 
παροχής εµπράγµατων εξασφαλίσεων. Eπειτα από µία πορεία αρκετών χρόνων στην 
ελληνική αγορά, ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης προτιµάται από τον 
επιχειρηµατικό κόσµο και σε πολλές περιπτώσεις επιλέγεται µεταξύ άλλων µορφών 
χρηµατοδότησης (π.χ. δάνειο, ίδια κεφάλαια κ.λπ.).  

Η µέθοδος της χρηµατοδοτικής µισθώσεως έχει χρησιµοποιηθεί σε όλους τους 
τοµείς της βιοµηχανίας, του εµπορίου και των υπηρεσιών. Είναι σκόπιµο λοιπόν, να 
εντοπίσει κανείς ορισµένες κατηγορίες παγίων στοιχείων όπου η εφαρµογή της είναι 
ιδιαίτερα εκτεταµένη. Οι περιπτώσεις αυτές είναι τα µέσα µαζικής µεταφοράς, 
επιβατικά αυτοκίνητα, γερανοί και οδοποιητικά µηχανήµατα, εργοστασιακά 
συγκροτήµατα σε ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους, τρακτέρ και γεωργικά 
µηχανήµατα, εξοπλισµός ξενοδοχείων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και µηχανές 
γραφείου. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν αντικείµενα τα οποία δεν 
χρηµατοδοτούνται µε τη µορφή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και αυτά είναι πλοία, 
οποιαδήποτε µορφή παροχής υπηρεσιών όπως µεταφορά, εγκατάσταση και 
συντήρηση εξοπλισµού, αναλώσιµα αγαθά, εργασίες και απόκτηση ταξί ή αγοραίων. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Γ.Γεωργάτος, 2001 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ LEASING 
 

2.1  Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να συνάψει µόνο ανώνυµη εταιρία 
που έχει συσταθεί µε αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια τέτοιων εργασιών και µετά 
από ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Με ειδική διάταξη νόµου επιτρέπεται να 
συνάπτουν συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης και δηµόσιοι οργανισµοί, 
ασφαλιστικοί φορείς και ΝΠ∆∆. Άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος απαιτείται 
επίσης και για τη µετατροπή υφιστάµενης ανώνυµης εταιρίας σε ανώνυµη εταιρία µε 
αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και για την 
εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιριών χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης. Με το νόµο 2076/1992 για την «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας 
πιστωτικών ιδρυµάτων» εν µέρει διαφοροποιήθηκε το νοµοθετικό αυτό καθεστώς και 
έκτοτε δεν απαιτείται η ειδική αυτή άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος για τις εδώ 
συνιστώµενες ή µετατρεπόµενες εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είναι 
θυγατρικές πιστωτικών ιδρυµάτων αλλά και για τις εγκαθισταµένες αλλοδαπές 
εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν σε άλλο 
κράτος µέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αποτελούν θυγατρικές κοινοτικών 
πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Εποµένως η διάταξη για την απαιτούµενη ειδική άδεια της Τράπεζας της 
Ελλάδος αφορά µόνο τις εδώ συνιστώµενες ή µετατρεπόµενες εταιρίες leasing όταν 
δεν είναι θυγατρικές πιστωτικών ιδρυµάτων και τις εδώ εγκαθιστάµενες αλλοδαπές 
εταιρίες µε έδρα σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µη θυγατρικές πιστωτικών 
ιδρυµάτων καθώς και τις εδώ εγκαθιστάµενες αλλοδαπές εταιρίες τρίτων χωρών. Η 
παροχή της ειδικής αυτής άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος ανήκει στη διακριτική 
της ευχέρεια κατά παρόµοιο τρόπο που απαιτείται και για τη σύσταση ανώνυµης 
τραπεζικής εταιρίας, µε καθορισµό και εδώ σχετικών γενικών κανόνων και µε τήρηση 
των αρχών της χρηστής διοίκησης σε περίπτωση άρνησης. Επίσης, η Τράπεζα της 
Ελλάδος ασκεί και την εποπτεία αυτών των εταιρειών.9 

Αυτονόητο είναι επίσης ότι ως ανώνυµες εταιρίες εµπίπτουν και στις διατάξεις 
του νόµου ως προς τον τρόπο ίδρυσης: απαιτείται δηλαδή και η καταχώρησή τους 
στο µητρώο ανωνύµων εταιριών που τηρείται από την υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης 
Εµπορίου της αρµόδιας Νοµαρχίας όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, της 
απόφασης του Νοµάρχη για έγκριση της εταιρίας καθώς και χορήγηση άδειας 
συστάσεως της εταιρίας. Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη 
σύσταση των ανωνύµων εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να είναι 
µικρότερο από το ήµισυ του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη 
σύσταση των ανωνύµων τραπεζικών εταιριών. Εποµένως πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 9 εκατοµµύρια ευρώ και να καταβάλλεται είτε αποκλειστικά σε 
µετρητά είτε αποκλειστικά σε είδος . Οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές. 

Ήδη τονίστηκε ότι αποκλειστικός σκοπός της ανώνυµης εταιρίας leasing είναι 
η διενέργεια χρηµατοδοτικών εργασιών, η σύναψη δηλαδή χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων κινητών ή ακινήτων για επαγγελµατική χρήση. ∆εν είναι δυνατή η 
παράλληλη άσκηση εκ µέρους τους εργασιών οποιουδήποτε άλλου αντικειµένου 

                                                           
9 Π.Μάζης, 1999 
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τραπεζικής ή χρηµατοδοτικής και γενικότερα εµπορικής φύσης. ∆εν εµποδίζονται 
ωστόσο να προβαίνουν στη σύναψη άλλων δικαιοπραξιών που απαιτούνται για την 
προώθηση του σκοπού τους, όπως στη σύναψη πιστωτικών συµβάσεων µε πιστωτικά 
ιδρύµατα, στην αγορά κινητών ή ακινήτων προς χρηµατοδοτική εκµίσθωση, στην 
πώληση ή εκµίσθωση ακινήτων ή κινητών, για τα οποία λύθηκε πρόωρα η 
χρηµατοδοτική µίσθωση ή δεν ασκήθηκε από τον µισθωτή το δικαίωµα προαίρεσης. 
∆εν αντίκειται στην πρόβλεψη του νόµου για αποκλειστικό σκοπό των εταιριών 
αυτών, η συµµετοχή τους στο κεφάλαιο άλλων εταιριών , εκτός βέβαια αν η 
συµµετοχή τους αυτή συνιστά αυτοτελή επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, από την 
οποία προσδοκούν την αποκοµιδή κέρδους. Όσον αφορά µάλιστα τις εταιρίες leasing 
ακινήτων δεν βρίσκεται εκτός του νόµιµου σκοπού η ίδρυση από αυτές ή συµµετοχή 
τους σε κατασκευαστικές εταιρίες, από τις οποίες αγοράζουν µε ευνοϊκούς όρους τα 
ακίνητα, τα οποία στη συνέχεια εκµισθώνουν χρηµατοδοτικά στους πελάτες τους. 

Η ύπαρξη µεγάλου µετοχικού κεφαλαίου, η εποπτεία από τη Τράπεζα της 
Ελλάδος, η αποκλειστική δραστηριοποίηση των εταιριών αυτών µε τις 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις παρέχουν σηµαντικά εχέγγυα ασφαλείας στους πελάτες 
τους. Ο χρηµατοδοτικός χαρακτήρας των εν λόγω εργασιών προϋποθέτει µία 
αυστηρή διαχείριση και προστασία της κεφαλαιακής διάρθρωσης των 
χρηµατοδοτικών εταιριών και µη εµπλοκή τους σε άλλες κερδοσκοπικές 
δραστηριότητες που µπορεί να διακινδυνεύσουν την περιουσιακή τους κατάσταση 
και κατ’ επέκταση και αυτή των χρηµατοδοτούµενων πελατών τους. 

Σε περίπτωση που η εκµισθώτρια εταιρία δεν έχει τη νοµική µορφή της 
ανώνυµης εταιρίας ειδικού σκοπού και συνάπτει κατ’ επάγγελµα συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τίθεται το ζήτηµα κατά πόσο επέρχεται ακυρότητα των 
συµβάσεων αυτών ή απλά κάποιες διοικητικές κυρώσεις στις εταιρίες αυτές. 

Μία πρώτη άποψη υποστηρίζει ότι, παρ’ όλο που ο νόµος δεν απειλεί ρητά την 
ακυρότητα αυτών των συµβάσεων, ωστόσο από την επιτακτική διατύπωσή του ότι 
τέτοιες συµβάσεις µπορούν να συνάπτουν µόνο ανώνυµες εταιρίες, αφήνει να 
διαφανεί ότι απαγορεύεται σε κάθε άλλο πρόσωπο να προβεί σε σύναψή τους. 
Εποµένως η τυχόν σύναψη από άλλο πρόσωπο θα επιφέρει την ακυρότητα της 
σύµβασης και θα είναι δυνατή η αναζήτηση των καταβληθέντων. 

Από την άλλη µεριά η ανάγκη προστασίας του συναλλακτικού κοινού που 
προσφεύγει σ’αυτές τις εταιρίες για την χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και των 
επαγγελµάτων του αποτελεί τη βάση θεµελίωσης της αντίθετης άποψης. Σύµφωνα µε 
αυτήν η αποδοχή της απόλυτης ακυρότητας των συµβάσεων αυτών απειλεί την 
προστασία των µισθωτών από αφερέγγυους οργανισµούς, καθώς αφενός χάνουν έτσι 
τις φορολογικές απαλλαγές και αφετέρου ίσως είναι δυσχερής η αναζήτηση των 
καταβληθέντων. Στα πλαίσια της ίδιας άποψης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του µισθωτή να συνεχίσει τη σύµβαση ή να επιδιώξει τη λύση της, εφόσον σταθµίσει 
τα συµφέροντά του. Αν αποδειχθεί ότι ο ίδιος ο µισθωτής γνώριζε την νοµική µορφή 
της εταιρίας και συνέπραξε συνειδητά στην σύναψη µιας σύµβασης ενάντια στο 
νόµο, τότε θα πρέπει να γίνει δεκτή η απόλυτη ακυρότητα της εν λόγω συµβάσεως ή 
τουλάχιστον η µη υπαγωγή της στο ευνοϊκό καθεστώς του νόµου. Η τελευταία άποψη 
κρίνεται ότι συνάδει περισσότερο µε την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων, καθώς 
τα µέρη είναι ελεύθερα να αποδέχονται ή µη τις συνέπειες των δικαιοπρακτικών 
σχέσεων στις οποίες εµπλέκονται.10 

 
 

                                                           
10 Απ. Γεωργιάδης, 2000 
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2.2  Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ 
 
Ενώ ο νοµοθέτης θέτει ένα αυστηρό πλαίσιο προδιαγραφών τις οποίες πρέπει 

να πληρεί η εκµισθώτρια εταιρία, δεν κάνει το ίδιο για τον αντισυµβαλλόµενό της 
µισθωτή. Από τον νόµο όπου ορίζεται ότι αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
πρέπει να είναι κινητό ή ακίνητο που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική 
χρήση του αντισυµβαλλοµένου συνάγεται ότι µισθωτής µπορεί να είναι οποιοδήποτε 
πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό που ασκεί κάποια επιχείρηση (ιδιωτική ή δηµόσια) ή 
κάποιο επάγγελµα, οποιασδήποτε ιθαγένειας και τόπου εγκατάστασης. Αποκλείονται 
συνεπώς από τη σύµβαση ιδιώτες που θα ήθελαν να προµηθευτούν αγαθά για 
αποκλειστικά οικιακή ή προσωπική τους χρήση. 

 
 

2.3  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
Αυτό που πρέπει εξ αρχής να τονιστεί εδώ (πράγµα το οποίο προκύπτει 

εξάλλου και από τον ίδιο το Ν.1665/1986, όπως τροποποιηθείς ισχύει), είναι ότι στη 
σύµβαση leasing, ο προµηθευτής µε ουδένα συµβάλλεται, γιατί αυτή συνάπτεται 
µόνο µεταξύ εκµισθωτή και µισθωτή. Ο προµηθευτής συµβάλλεται µε ξεχωριστή 
σύµβαση (σύµβαση πώλησης) µε τον εκµισθωτή, που προηγείται της σύµβασης 
leasing, και που αναφέρεται στη σύµβαση leasing, διαπραγµατεύεται όµως µε το 
µισθωτή τα σχετικά µε τα υπό πώληση πράγµατα, τα οποία θα νέµεται και θα 
χρησιµοποιεί ο τελευταίος, χωρίς να τους συνδέει κάποιος συµβατικός δεσµός. 

Ο προµηθευτής του πράγµατος µπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ή ακόµα µπορεί να συνδυάζεται στο πρόσωπό του και η ιδιότητα του 
κατασκευαστή ή του βιοµηχάνου, διάκριση η οποία διαγράφει σηµαντικό ρόλο στην 
περίπτωση ανώµαλης εξέλιξης της σύµβασης λόγω πραγµατικών ελαττωµάτων ή 
έλλειψης συµφωνηµένων ιδιοτήτων του µισθίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 
 

3.1  Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ 
 

Το θέµα της νοµικής φύσης της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
βρίσκεται σήµερα διεθνώς στο επίκεντρο των θεωρητικών συζητήσεων και, όπως 
είναι φυσικό , έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις σχετικά µε το ζήτηµα αυτό. 

Η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που καταρτίζεται µεταξύ εκµισθωτή 
και µισθωτή δεν είναι απλή σύµβαση µίσθωσης πράγµατος, όπως το όνοµά της 
αφήνει να νοµισθεί, αλλά σύνθετη ή µεικτή σύµβαση , η οποία έχει στοιχεία: 

i. Σύµβασης µίσθωσης, παραλλαγµένης όµως σε πολλά σηµεία από την απλή 
µίσθωση. 

ii. Σύµβασης εντολής, µε την οποία ο εκµισθωτής εντέλλεται τον µισθωτή να 
διαπραγµατευθεί µε τον προµηθευτή το αντικείµενο και τους όρους της 
σύµβασης πωλήσεως, την οποία θα καταρτίσει ο εκµισθωτής µε τον 
προµηθευτή. 

iii. Σύµβασης εκχωρήσεως, µε την οποία η εταιρεία εκχωρεί τις απαιτήσεις 
που έχει κατά του προµηθευτή από τη σύµβαση πωλήσεως στον µισθωτή, 
ώστε να µπορεί αυτός, ασκώντας τις σχετικές αξιώσεις ως δικαιούχος, να 
εξαναγκάζει τον προµηθευτή σε τήρηση των υποχρεώσεών του. 

iv. Συµφώνου προαιρέσεως, µε το οποίο παρέχεται στο µισθωτή το δικαίωµα, 
µε µονοµερή δήλωσή του, είτε να αγοράσει το πράγµα (καταβάλλοντας και 
το συµφωνηθέν τίµηµα) είτε να ανανεώσει τη µίσθωση για ορισµένο 
χρόνο. 

 
 

3.2  Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
Ο εκµισθωτής (εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης) και ο προµηθευτής 

(κατασκευαστής ή έµπορος) συνοδεύονται µεταξύ τους µε τη σύµβαση πώλησης, την 
οποία ο πρώτος καταρτίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω του µισθωτή που ενεργεί 
ως άµεσος αντιπρόσωπος. Όταν επίσης ο εκµισθωτής σκοπεύει να καταρτίσει τη 
σύµβαση πώλησης αυτοπροσώπως, δεν αποκλείεται να έχει αναθέσει στον µισθωτή 
τη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων, οπότε, αν η σύµβαση τελικά δεν καταρτισθεί 
και γεννηθεί θέµα ευθύνης από τις διαπραγµατεύσεις, πρέπει να διακρίνουµε: Αν 
ζηµιώθηκε ο εκµισθωτής, µπορεί να ζητήσει αποζηµίωση από τον προµηθευτή. Αν 
υπέστη ζηµιά ο προµηθευτής, ο εκµισθωτής ευθύνεται για το προσυµβατικό πταίσµα 
του µισθωτή. Αδιάφορο είναι, αν παράλληλα ευθύνεται ή έχει αξίωση και ο ίδιος ο 
µισθωτής. 

Το γεγονός ότι η πώληση στην προκείµενη περίπτωση καταρτίζεται στο 
πλαίσιο µιας χρηµατοδοτικής µίσθωσης, φυσικό είναι να επηρεάζει και το 
περιεχόµενό της. Έτσι σ’ αυτή τη σύµβαση πώλησης πρέπει, εκτός των άλλων, να 
συµφωνείται: 
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i. Ότι η παράδοση του πράγµατος από τον προµηθευτή θα γίνει απευθείας 
στον µισθωτή χωρίς οποιαδήποτε µεσολάβηση ή παρέµβαση του 
εκµισθωτή. 

ii. Ότι τα δικαιώµατα του εκµισθωτή κατά του προµηθευτή από τη σύµβαση 
πώλησης λόγω µη εκπλήρωσης, πληµµελούς εκπλήρωσης, υπερηµερίας ως 
προς την παράδοση ή εγκατάσταση του πράγµατος, ελαττωµάτων αυτού 
κλπ. εκχωρούνται στον µισθωτή. 

Η ερµηνεία της εκχώρησης αυτής και στη σύµβαση της πώλησης έχει 
ιδιαίτερη σηµασία διότι, εφόσον ο προµηθευτής γνωρίζει ότι το πράγµα αγοράζεται 
για λογαριασµό του µισθωτή και ότι σ’ αυτόν µεταβιβάζονται τα σχετικά δικαιώµατα 
από την πώληση, πρέπει να δοθεί στη σύµβαση πώλησης η ερµηνεία ότι η ευθύνη του 
πωλητή στις περιπτώσεις µη εκπλήρωσης, υπερηµερίας, έλλειψης συµφωνηµένης 
ιδιότητας κλπ. θα προσδιορισθεί µε βάση τη ζηµιά του µισθωτή και όχι του 
φερόµενου ως αντισυµβαλλοµένου εκµισθωτή. 

 
 

3.3  Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
Ο µισθωτής κατά κανόνα δεν συνδέεται µε κάποια συµβατική σχέση µε τον 

προµηθευτή. Ωστόσο, µε βάση τα δικαιώµατα από την πώληση που του έχουν 
εκχωρηθεί από τον εκµισθωτή, µπορεί να στραφεί κατά του προµηθευτή και να τον 
εξαναγκάσει σε τήρηση των υποχρεώσεων του ως πωλητή, σε καταβολή 
αποζηµιώσεως κλπ. Ο µισθωτής, ως εκδοχέας των παραπάνω δικαιωµάτων, θα τα 
ασκήσει στο όνοµα του και για λογαριασµό του (του µισθωτή), ζητώντας π.χ. 
αποκατάσταση της δικής του ζηµιάς. 

 
 

3.4  Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
 

I. Εκχώρηση των µισθωµάτων: Ενδιαφέρον παρουσιάζει κατ’ αρχάς η 
περίπτωση, κατά την οποία ο εκµισθωτής εκχωρεί τις απαιτήσεις του εναντίον 
του µισθωτή σε τρίτον – συνήθως πιστωτικό οργανισµό – προκειµένου να 
χρηµατοδοτηθεί. Στην περίπτωση της απλής σύµβασης µίσθωσης ο εκµισθωτής 
µπορεί και µετά την εκχώρηση των απαιτήσεων να συµφωνήσει µε τον µισθωτή 
τη λύση της µίσθωσης και να στερήσει έτσι τη σύµβαση εκχώρησης από το 
αντικείµενο της, αφού στο εξής δεν θα οφείλονται µισθώµατα. Αυτό θα 
συµβαίνει επειδή η οφειλή των µισθωµάτων, τα οποία έχουν προεκχωρηθεί, τελεί 
υπό την προϋπόθεση της παροχής στον µισθωτή του µισθίου προς χρήση. Εάν 
αυτό δεν συµβαίνει, επειδή µε µεταγενέστερη συµφωνία των µερών η σύµβαση 
µίσθωσης λύθηκε, τότε δεν οφείλονται πλέον και τα µισθώµατα. Ο τρίτος – 
εκδοχέας είναι υποχρεωµένος να ανεχτεί τη λύση της µίσθωσης. Αλλιώς όµως 
έχει η κατάσταση στην εκχώρηση των µισθωµάτων επί χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος – εκδοχέας αποκτά κάτι παραπάνω από 
την απλή ελπίδα γένεσης της προεκχωρηθείσας απαίτησης για καταβολή του 
µισθώµατος, όπου ο εκµισθωτής οφείλει και ο ίδιος να εκτελέσει την παροχή του 
αποκτά δηλαδή ήδη γεννηµένη απαίτηση, όχι µελλοντική. 
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II. Καταδολίευση δανειστών: Η περίπτωση της δόλιας πρόκλησης 
αφερεγγυότητας το µισθωτή – οφειλέτη µπορεί να παρουσιασθεί στην 
αντίστροφη χρηµατοδοτική µίσθωση. Εδώ ο οφειλέτης µπορεί να συνάπτει τη 
χρηµατοδοτική µίσθωση µόνο και µόνο για να µην εµφανίζεται πλέον ως κύριος 
των διάφορων αντικειµένων της επιχείρησης του και µε σκοπό βλάβης των 
δανειστών του, ενώ ταυτόχρονα παραµένει χρήστης – και «οικονοµικός κύριος» 
– των αντικειµένων αυτών, αλλά και εισπράττει επιπλέον την αξία τους από την 
πώλησή τους στην εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

III. Ευθύνη του εκµισθωτή – κυρίου απέναντι σε τρίτους: Τυπική σε συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι η ρήτρα, σύµφωνα µε την οποία ο µισθωτής 
επιβαρύνεται µε κάθε φόρο, δαπάνη και ευθύνη για το πράγµα. Ερωτάται λοιπόν, 
κατά πόσον τέτοιες ρήτρες ισχύουν και προβάλλονται ισχυρά έναντι τρίτων. 

Η απάντηση θα πρέπει (κατά το πρότυπο της διεθνούς σύµβασης της Οττάβα) 
να διακρίνει ανάµεσα στην ευθύνη από την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτριας του µισθίου. 
Στην πρώτη περίπτωση ο αποκλεισµός της ευθύνης πρέπει να θεωρηθεί και απέναντι 
σε τρίτους ισχυρός. Στη δεύτερη περίπτωση, αντίθετα, ο αποκλεισµός της ευθύνης 
της εταιρείας ως ιδιοκτήτριας, όπως είναι π.χ. η αντικειµενική ευθύνη του κυρίου του 
αυτοκινήτου που προκάλεσε τη ρύπανση του περιβάλλοντος ή – πολύ περισσότερο – 
η ευθύνη από την εισαγωγή στην Ελλάδα κάποιου προϊόντος µε σκοπό να αποτελέσει 
αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δεν προβάλλεται παραδεκτά απέναντι σε 
τρίτους, αφού ο νοµοθέτης στις περιπτώσεις αυτές θέλησε να προστατεύσει υπέρτερα 
έννοµα αγαθά, όπως η ζωή και η υγεία, κατανέµοντας κινδύνους και σε µη αµέσως 
ευθυνόµενα πρόσωπα. Στη χρηµατοδότρια εταιρεία αποµένει βέβαια η δυνατότητα, 
να υποχρεώσει τον µισθωτή να ασφαλίσει µε έξοδά του και τέτοιους κινδύνους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 
 

4.1  Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 
 
Σύµφωνα µε νοµικές ρυθµίσεις προϋπόθεσης σύστασης και λειτουργίας 

εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι 2. Μόνο ανώνυµες εταιρείες µε ελάχιστο 
καταβεβληµένο κεφάλαιο ορισµένου ύψους και µε αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη, 
µε την ιδιότητα του εκµισθωτή, συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να 
λάβουν την αναγκαία άδεια λειτουργίας. 

Είναι αυτονόητο ότι, αφού οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχουν την 
νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρείας, εφαρµόζονται ως προς τον τρόπο ίδρυσης 
τους οι διατάξεις του νόµο περί ανώνυµων εταιρειών. Εποµένως απαιτούνται α) η 
καταχώρηση στο µητρώο ανώνυµων εταιρειών, που τηρεί η υπηρεσία του 
Υπουργείου Εµπορίου της Νοµαρχίας της έδρας της επιχείρησης, της απόφασης του 
αρµόδιου νοµάρχη για την έγκριση του καταστατικού τους και β) η χορήγηση άδειας  
συστάσεως της εταιρείας. 

Για τη σύσταση των εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης απαιτείται, ειδική 
άδεια της τράπεζας της Ελλάδος που είναι και η εποπτεύουσα αρχή των εταιρειών 
αυτών. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις µετατροπής υφιστάµενης ανώνυµης 
εταιρείας σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε τροποποίηση του καταστατικού 
της καθώς και εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας µε τέτοιο σκοπό στην Ελλάδα. Η 
άδεια αυτή που συνδέεται µε τη χρηµατοδοτική λειτουργία της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, δηµοσιεύεται στο οικείο τεύχος της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και 
αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση από τον αρµόδιο νοµάρχη της άδειας σύστασης 
της εταιρείας. Τυχόν ρητή ή σιωπηρή άρνηση της Τράπεζας της Ελλάδος να 
χορηγήσει τη ζητούµενη άδεια λειτουργίας προσβάλλεται ως ατοµική διοικητική 
πράξη µε αίτηση ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 

Με την παράδοση του κινητού από τον προµηθευτή στο µισθωτή ή µε την 
µεταγραφή της συµφωνίας για µεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου, ο 
εκµισθωτής (εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης) αποκτά την κυριότητα και τη νοµή 
του πράγµατος. 
A. Στα κινητά 

Κατ’ αρχήν, όσον αφορά στα κινητά, η νοµική θέση του εκµισθωτή ως προς 
το πράγµα είναι παραπλήσια µε εκείνη του πωλητή κινητού, που πώλησε και 
παρέδωσε το πράγµα µε παρακράτηση της κυριότητας του. Ωστόσο η καθιέρωση της 
δηµοσιότητας της χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατέστησε δυνατό να εξοπλίσει τη 
νοµική θέση του µισθωτή µε ορισµένα πλεονεκτήµατα. 

Συγκεκριµένα, µε την καταχώριση της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
στο ειδικό δηµόσιο βιβλίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις α) για την καλόπιστη κτήση 
κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος από µη κύριο β)για το τεκµήριο 
κυριότητας γ)για την τακτική χρησικτησίας δ)για την ένωση και τη συνάφεια ε)για 
την απόσβεση της κυριότητας µηχανηµάτων και λοιπών εγκαταστάσεων, αν επάγουν 
ή εντεθούν στο οικοδόµηµα ή στο έδαφος ακινήτου βεβαρηµένου µε υποθήκη. 
Εποµένως ο εκµισθωτής δεν διατρέχει τον κίνδυνο απώλειας της κυριότητας του. Π.χ. 
αν ο µισθωτής, προφασιζόµενος τον κύριο, πωλήσει και παραδώσει το πράγµα σε 
καλόπιστο τρίτο ή εγκαταστήσει το πράγµα σε ακίνητο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
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γίνει συστατικό του ή τοποθετήσει το µίσθιο σε ακίνητο βεβαρηµένο µε υποθήκη, ο 
εκµισθωτής θα µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και να 
αναζητήσει το πράγµα. 

 
 
 

B. Στα ακίνητα 
Όσον αφορά τα ακίνητα, η κυριότητα του εκµισθωτή αποδεικνύεται από τις 

εγγραφές στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Ενόψει λοιπόν της δηµοσιότητας αυτής και 
της φύσης του πράγµατος, δεν ανακύπτουν τα παραπάνω προβλήµατα. Αν κατά τη 
διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης το πράγµα, κατασχεθεί από δανειστές του 
µισθωτή, οι οποίοι το θεωρούν δικό του, ο εκµισθωτής προστατεύεται µε την 
ανακοπή της σύµβασης. Η άσκηση όµως της ανακοπής προϋποθέτει ότι ο εκµισθωτής 
πληροφορήθηκε την κατάσχεση του µισθίου. Η υποχρέωση για την πληροφόρηση 
αυτή του εκµισθωτή βαρύνει τον µισθωτή και πηγάζει από τη σύµβαση της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Αλλά και αν ο εκµισθωτής δεν ασκήσει την ανακοπή, οι 
τρίτοι δανειστές δεν µπορούν έως την λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης να 
αποκτήσουν µε οποιονδήποτε τρόπο κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα πάνω 
στο πράγµα. 

Γενικά, εάν ο µισθωτής αθετήσει τις υποχρεώσεις του, η εκµισθώτρια εταιρεία 
µπορεί να λύσει τη σύµβαση µε καταγγελία. Η εταιρεία δικαιούται µετά τη λύση της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης να αναζητήσει το πράγµα είτε µε διεκδικητική αγωγή, είτε 
µε αγωγή αποβολής από τον νόµο, είτε τέλος και µε αίτηση για λήψη ασφαλιστικών 
µέτρων νοµής αλλά και έκδοση προσωρινής διαταγής. Σε αυτή την περίπτωση ο 
µισθωτής δεν µπορεί να προβάλει δίκη ασφαλιστικών µέτρων την ένσταση 
επίσχεσης. Το ζήτηµα πάντως έχει µικρή πρακτική σηµασία στη χρηµατοδοτική 
µίσθωση, όπου τα βάρη του µισθίου κατά τη διάρκεια της µίσθωσης φέρει ο 
µισθωτής. 

Ποινικά κολάσιµη είναι όµως και η µη απόδοση του µισθίου µετά την 
καταγγελία της σύµβασης, αφού συνιστά υπεξαίρεση, όπως η νοµολογία έχει ήδη 
δεχθεί στον χώρο των πωλήσεων µε παρακράτηση της κυριότητας. 

Όσον αφορά τις τυχόν πρόσθετες ασφάλειες που δόθηκαν στην εταιρεία υπό 
τη µορφή υποθήκης ή ενέχυρου από τον µισθωτή ή τρίτον προς εξασφάλιση των 
συµφωνηθέντων µισθωµάτων, θα µπορεί η εταιρεία, παίρνοντας σχετική άδεια να 
επιδιώξει αναγκαστικά την ικανοποίηση της, αφού τα µισθώµατα αποτελούν από 
οικονοµικής άποψης, επιστροφή χρηµατοδότησης, ώστε να αναγνωρίζεται στη 
χρηµατοδοτική µίσθωση και το στοιχείο της πίστωσης. 

 
 
 

4.2  Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 
 
Ο µισθωτής έχει την κατοχή του πράγµατος, καθώς και το δικαίωµα να 

αγοράσει το πράγµα κατά τη λήξή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή και νωρίτερα. ς 
κάτοχος προστατεύεται έναντι τρίτων µε τις αγωγές της νοµής και έναντι του 
εκµισθωτή ή των διαδοχών του µε ένσταση. 

Κατά του εκµισθωτή έχει αξιώσεις από την υπάρχουσα µεταξύ τους σχέση, µε 
τον περιορισµό ότι ο εκµισθωτής συνήθως αποκλείει την ευθύνη του για πραγµατικά 
ελαττώµατα κλπ του µισθίου και ως αντιστάθµισµα, εκχωρεί στον µισθωτή όλα τα 
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δικαιώµατα του κατά τον προµηθευτή από τη σύµβαση της πώλησης. Εκείνο όµως 
που χαρακτηρίζει τη νοµική θέση του µισθωτή είναι ότι, από τη καταχώρηση της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης στο ειδικό δηµόσιο βιβλίο, το ενοχικό του δικαίωµα από 
τη σύµβαση αυτή αντιτάσσεται και έναντι τρίτων. 

Η σπουδαιότητα της ρύθµισης φαίνεται κυρίως στις περιπτώσεις που οι τρίτοι 
δεν είναι διάδοχοι του εκµισθωτή. Π.χ αν ένας δανειστής του εκµισθωτή που γνωρίζει 
την κυριότητα του οφειλέτη του κατάσχει το πράγµα στα χέρια του µισθωτή ως 
τρίτου, ο µισθωτής, αφού το δικαίωµα του αντιτάσσεται και κατά του τρίτου που 
επισπεύδει την εκτέλεση, προστατεύεται µε την ανακοπή της σύµβασης. Η νοµική 
θέση του µισθωτή, δηλαδή το σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του που 
πηγάζουν από τη χρηµατοδοτική µίσθωση, µπορεί να µεταβιβαστεί σε τρίτο, αν 
υπάρχει σχετική έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός 
µισθωτής εξέρχεται από τη χρηµατοδοτική µίσθωση και στη θέση του υπεισέρχεται 
νέος. Η υπάρχουσα συµβατική σχέση διατηρείται και συνεχίζεται µεταξύ του 
εκµισθωτή και του νέου µισθωτή. 

Σκοπός της ρύθµισης αυτής είναι η διευκόλυνση του µισθωτή, ο οποίος είτε 
επιθυµεί να αναστείλει την επαγγελµατική του δραστηριότητα (για οποιονδήποτε 
λόγο, όπως ασθένεια συνταξιοδότηση κλπ) είτε αδυνατεί να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του από τη χρηµατοδοτική µίσθωση και για τους λόγους αυτούς θέλει 
να µεταβιβάσει τη χρήση του πράγµατος και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις σε άλλον. 
Αν ο µισθωτής παραδώσει το πράγµα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή, 
όπως απαιτεί ο νόµος για την κατοχύρωση και των συµφερόντων του τελευταίου, θα 
πρόκειται για απλή υποµίσθωση. Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής εξακολουθεί να 
ευθύνεται απέναντι στον εκµισθωτή για τα µισθώµατα. Αν είχε απαγορευθεί η 
υποµίσθωση, θα υπάρχει αθέτηση από τον µισθωτή των συµβατικών του 
υποχρεώσεων και ο εκµισθωτής θα δικαιούται να καταγγείλει τη χρηµατοδοτική 
µίσθωση πριν από τη λήξη της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ 
 
 

5.1  ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 
Η πρώτη σύµβαση µε την οποία θα επιχειρηθεί σύγκριση του leasing είναι η 

κοινή µίσθωση καθώς σ’ αυτήν εντοπίζονται πολλά κοινά στοιχεία µε το leasing. Οι 
διαφορές τους όµως είναι εκείνες που θα διευκολύνουν παράλληλα την αναζήτηση 
της ιδιαίτερης νοµικής φύσης του leasing. 

Ειδικότερα, στην κοινή µίσθωση ακινήτου ο εκµισθωτής έστω και για µικρό 
χρονικό διάστηµα έχει στη χρήση και την κατοχή του το προς εκµίσθωση ακίνητο, 
ενώ στο leasing η εκµισθώτρια εταιρία δεν το έχει στη χρήση και την κατοχή της. 
Αντιθέτως αυτή µεσολαβεί για την κτήση της χρήσης και της κατοχής του από τον 
µισθωτή καθ’ υπόδειξη του τελευταίου διατηρώντας µόνο το δικαίωµα κυριότητας. 
Για τον λόγο αυτό άλλωστε και δεν την βαρύνει καµία ευθύνη για τυχόν ύπαρξη 
νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων.11 

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό που διακρίνει τη σύµβαση leasing από την κοινή 
µίσθωση είναι ότι στην τελευταία η λήψη του µισθώµατος βρίσκεται σε αναλογία 
προς το χρόνο χρήσης του ακινήτου από τον εκµισθωτή, ενώ αντίθετα στη 
χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου ο καθορισµός του µισθώµατος πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην κάλυψη του ποσού αγοράς του ακινήτου από την εκµισθώτρια, 
επιπλέον των τόκων του, των εξόδων και της αµοιβής για τη µεσολάβησή της. 
Συνηθίζεται µάλιστα να λέγεται ότι η διάρκεια της σύµβασης leasing είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε την οικονοµική ζωή του αντικειµένου της σύµβασης, 
γι’ αυτό και η εκµισθώτρια εταιρία δεν αποβλέπει σε µία µεταγενέστερη εκµίσθωση 
του αντικειµένου σε τρίτο µισθωτή στο τέλος της µίσθωσης, για την εκτέλεση της 
οποίας προέβη στην αγορά του.12 

Σε ό,τι όµως αφορά το leasing ακινήτων η παραπάνω διαπίστωση δεν µπορεί 
να γίνει δεκτή χωρίς κάποιες επιφυλάξεις .Ειδικότερα η οικονοµική ζωή του ακινήτου 
είναι ασφαλώς πολύ µεγαλύτερη των κινητών, χωρίς να αποκλείεται µε την πάροδο 
του χρόνου η αξία του ακινήτου να αυξάνεται αντί να µειώνεται. Σε µία τέτοια 
περίπτωση λοιπόν η διαφορά µε την κοινή µίσθωση θα λέγαµε ότι αµβλύνεται καθώς 
ο εκµισθωτής τόσο στη σύµβαση leasing όσο και στην κοινή µίσθωση µπορεί να 
ελπίζει ότι µε το τέλος της σύµβασης (αν στην περίπτωση του leasing ο µισθωτής δεν 
ασκήσει την option αγοράς του ακινήτου) θα µπορέσει να επανεκµισθώσει το ακίνητο 
σε τρίτο µισθωτή ή λήπτη. 

Η µεγάλη διάρκεια της µίσθωσης του ακινήτου στο leasing (τουλάχιστον 
δεκαετής) και η αποκοπή της εκµισθώτριας εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα βάρη και 
την κατάσταση του ακινήτου οδηγούν σε µία εύστοχη θεωρητική κατασκευή 
αγγλοσαξονικής προέλευσης, κατά την οποία στο leasing συνυπάρχουν δυο 
κυριότητες. Πιο συγκεκριµένα αφενός υπάρχει η «οικονοµική» κυριότητα του 
µισθωτή, ο οποίος συµπεριφέρεται καθ’ όλα ως κύριος έχοντας για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα τη χρήση και την κατοχή του ακινήτου και αναλαµβάνοντας όλα τα βάρη 

                                                           
11 Π.Μάζης, 1999 
12 Απ.Γεωργιάδης, 2000 
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και τους κινδύνους από τη χρήση αυτού και αφετέρου η «νοµική» κυριότητα του 
εκµισθωτή, ο οποίος είναι τυπικά ο κύριος του ακινήτου. 

Η παραπάνω θεωρητική κατασκευή σε καµία περίπτωση δεν συµβαδίζει µε τις 
αρχές του δικού µας εµπράγµατου δικαίου, απλώς δίνει µία εικόνα των 
διαµορφωµένων έννοµων σχέσεων του leasing και βοηθάει στην κατανόηση της 
λειτουργίας του θεσµού. Επίσης, στην κοινή µίσθωση ο εκµισθωτής υποχρεούται 
κατά τη διάρκεια της σύµβασης να διατηρεί το µίσθιο κατάλληλο για τη 
συµφωνηθείσα χρήση, ευθύνεται για τα πραγµατικά ελαττώµατα και φέρει τον 
κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης του. 

Αντίθετα στη χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου ο εκµισθωτής εκχωρεί στο 
µισθωτή όλες τις αξιώσεις του κατά του προµηθευτή από τη σύµβαση της πώλησης 
αποκλείοντας κάθε δική του ευθύνη. Αν τυχόν εµφανιστούν πραγµατικά ελαττώµατα 
στο µίσθιο, δεν παρέχεται στον µισθωτή το δικαίωµα µείωσης ή µη καταβολής των 
µισθωµάτων στον εκµισθωτή. Στη χρηµατοδοτική µίσθωση µάλιστα ο µισθωτής είναι 
αυτός που πρέπει να διατηρεί το µίσθιο κατάλληλο για τη χρήση και φέρει τον 
κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής του ακινήτου. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι στο leasing η ευθύνη του µισθωτή και η κατανοµή 
των κινδύνων σε βάρος του προσιδιάζει σε όσα ισχύουν στην πώληση και όχι στην 
κοινή µίσθωση. Ο εκµισθωτής φέρει απλώς τον κίνδυνο της χρηµατοδότησης δηλ. 
τον κίνδυνο αδυναµίας του µισθωτή να πληρώσει το µίσθωµα. Η κατανοµή αυτή των 
κινδύνων σε βάρος του µισθωτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο εκµισθωτής δεν 
ασκεί καµία επιρροή στην επιλογή τόσο του µισθίου όσο και του πωλητή, ενώ 
κατοχυρώνεται από την βασική αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων. 

Συνεπώς, από την παραπάνω συσχέτιση του leasing ακινήτων µε την κοινή 
µίσθωση αβίαστα καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι η βασική υποχρέωση που 
αναλαµβάνει ο εκµισθωτής από τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν είναι η 
παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου αλλά η ικανοποίηση ορισµένης επενδυτικής 
ανάγκης του µισθωτή, ώστε να µπορεί ο τελευταίος να καλύπτει τα έξοδα της 
επένδυσής του από τα έσοδα της λειτουργίας του ακινήτου που συνίστανται τόσο στο 
κεφάλαιο(επιπλέον τόκων και άλλων εξόδων) για την απόκτηση του ακινήτου όσο 
και στα κέρδη της εκµισθώτριας εταιρίας. 

 
 

5.2  ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Οι οµοιότητες αλλά και οι διαφορές της σύµβασης leasing µε την πώληση µε 

τον όρο παρακράτησης της κυριότητας καθιστούν χρήσιµη στη παρούσα ανάπτυξη 
την σύγκριση των δυο θεσµών, που θα διευκολύνει την κατανόηση της νοµικής 
φύσης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

Πρώτα απ’ όλα, στην πώληση µε τον όρο αυτό ο αγοραστής αποκτά την 
κυριότητα του πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, µόλις πληρωθεί η αναβλητική αίρεση 
της εξόφλησης του οφειλοµένου τιµήµατος ενώ στο leasing ο µισθωτής δεν γίνεται 
κύριος µε την καταβολή του τελευταίου µισθώµατος, παρά µόνο αν ασκήσει το 
συµφωνηµένο διαπλαστικό δικαίωµα προαίρεσης, δηλαδή την επιλογή αγοράς, αντί 
για την επιλογή παράτασης της µίσθωσης ή για τη λύση της µε επιστροφή του 
µισθίου στην ιδιοκτήτριά του εταιρία leasing.13 
                                                           
13 Π.Μάζης, 1990 
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Επίσης, οι δόσεις του καταβαλλόµενου τιµήµατος στην πώληση µε τον όρο 
διατήρησης της κυριότητας δεν ταυτίζονται µε τα καταβαλλόµενα µισθώµατα στο 
leasing ακινήτου τόσο από λογιστική ή φορολογική άποψη όσο και από την άποψη 
του αστικού δικαίου. Ειδικότερα, στην πώληση µε τον όρο διατήρησης κυριότητας ο 
πωλητής σε περίπτωση υπερηµερίας του αγοραστή µπορεί να υπαναχωρήσει από τη 
σύµβαση και να ασκήσει τα δικαιώµατά του από την κυριότητα χωρίς να µπορεί να 
αναζητήσει το υπόλοιπο τίµηµα, ενώ στη χρηµατοδοτική µίσθωση σε περίπτωση 
υπερηµερίας του µισθωτή η εκµισθώτρια εταιρία µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση 
και να αναζητήσει, αν έχει προσυµφωνηθεί, τα µελλοντικά µισθώµατα ως 
αποζηµίωσή της. 

Αξίζει όµως εδώ να επισηµανθεί ότι και στις δύο συµβάσεις το δικαίωµα 
κυριότητας συνιστά την ασφάλεια του πωλητή ή του εκµισθωτή σε περίπτωση µη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αγοραστή ή µισθωτή αντίστοιχα. Ο κύριος του 
ακινήτου λοιπόν και στην πώληση µε τον όρο διατήρηση της κυριότητας αλλά και 
στη χρηµατοδοτική µίσθωση δεν ενδιαφέρεται για τις εξουσίες χρήσης και κάρπωσης 
του ακινήτου και για την επιστροφή του παρά µόνο, αν δεν του καταβληθεί το 
οφειλόµενο τίµηµα ή τα οφειλόµενα µισθώµατα, µπορεί να ικανοποιηθεί µ’ αυτό 
άµεσα αποβάλλοντας τον οφειλέτη. 

Επιπλέον και στις δύο συµβάσεις ο κάτοχος του ακινήτου, απολαµβάνει τα 
ωφελήµατά του από τη χρήση και την εκµετάλλευσή του, φέρει όλους τους 
κινδύνους, τα βάρη και τις ευθύνες σαν να είναι κύριος, ενώ το δικαίωµα κυριότητας 
ανήκει στον πωλητή ή στον εκµισθωτή. 

 
 

5.3  ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 
Η επικαρπία ακινήτου είναι ένας ακόµη θεσµός, ο οποίος, παρ’ όλο που 

παρουσιάζει οµοιότητες µε το leasing ακινήτου, διακρίνεται σε σηµαντικά σηµεία 
από το τελευταίο. Κατ’αρχήν η επικαρπία ακινήτου, όπως και η χρηµατοδοτική 
µίσθωση ακινήτου σχετικά µε το δικαίωµα του µισθωτή, συνίσταται στο δικαίωµα 
του επικαρπωτή για ολοκληρωτική χρήση και κάρπωση ενός ακινήτου, που ανήκει 
στην κυριότητα τρίτου. Εποµένως στην χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου δεν 
υπάρχει καµία αίρεση αλλά η απόκτηση της κυριότητας του ακινήτου εξαρτάται από 
τη θέληση του µισθωτή στο τέλος της σύµβασης να ασκήσει ή όχι την επιλογή της 
αγοράς του.14 

Ωστόσο, το δικαίωµα επικαρπίας συνιστά αναγνωρισµένο εµπράγµατο 
δικαίωµα, ενώ το δικαίωµα του µισθωτή στο leasing δεν χάνει την ενοχική φύση του 
από το γεγονός ότι αντιτάσσεται και αυτό έναντι των τρίτων για όσο χρόνο διαρκεί η 
σύµβαση («εµπραγµάτωση» ενοχικού δικαιώµατος). Επίσης στην επικαρπία ο κύριος 
ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της αξίας του πράγµατος, ώστε µετά την επαναφορά 
της στον κύριο του ακινήτου αυτός να είναι σε θέση να το αξιοποιήσει εκ νέου είτε 
εκµεταλλευόµενός το ακίνητο είτε εκποιώντας το. 

Αντιθέτως, στη χρηµατοδοτική µίσθωση ο σκοπός του εκµισθωτή για τη 
διατήρηση της ουσίας του ακινήτου είναι καθαρά εξασφαλιστικός, δηλαδή αποσκοπεί 
σε περίπτωση µη εκπλήρωσης από τον µισθωτή των υποχρεώσεών του να 
ικανοποιηθεί από αυτό µε νέα εκµίσθωση ή πώληση, αφού ασφαλώς αποβάλει τον 
µισθωτή από το ακίνητο. Το ενδιαφέρον του ψιλού κυρίου στην επικαρπία να 

                                                           
14 Π.Μάζης, 1990 
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επανακτήσει την κατοχή και χρήση ακέραιου του ακινήτου δικαιολογεί και την 
διαφορετική εν προκειµένω κατανοµή των βαρών και κινδύνων µεταξύ των µερών, 
από αυτή που παρατηρείται στη χρηµατοδοτική µίσθωση. Συγκεκριµένα, στην 
επικαρπία ο επικαρπωτής φέρει µόνο τις συνήθεις δαπάνες ενώ ο µισθωτής στη 
χρηµατοδοτική µίσθωση φέρει, όπως έχει επανειληµµένως αναφερθεί, και τις 
έκτακτες δαπάνες καθώς και τους έκτακτους κινδύνους. 

 
 

5.4  ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ 
 
Πολλάκις έχει σηµειωθεί ότι το δικαίωµα κυριότητας του ακινήτου συνιστά 

για τη χρηµατοδότρια εταιρία την εξασφάλισή της για το ρίσκο που αναλαµβάνει 
αγοράζοντας ένα µεγάλης αξίας αντικείµενο, προκειµένου να το εκµισθώσει στον 
πελάτη της – επενδυτή. Ακριβώς αυτό το στοιχείο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
υπαγορεύει τη σύγκρισή της µε την πλέον παραδοσιακή εµπράγµατη ασφάλεια επί 
ακινήτου, την υποθήκη.15 

Με την υποθήκη ο δανειστής εξασφαλίζει την απαίτησή του µε την 
προνοµιακή ικανοποίησή του από το ακίνητο το οποίο είναι επιβαρηµένο µε την 
υποθήκη. Ο οφειλέτης όµως εξακολουθεί να έχει στη χρήση και την κάρπωσή του το 
ακίνητο. 

Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στη χρηµατοδοτική µίσθωση, Η 
εκµισθώτρια εταιρία εξασφαλίζεται µεν µε το δικαίωµα κυριότητάς της επί του 
ακινήτου, το δικαίωµα όµως χρήσης και κάρπωσης το έχει ο µισθωτής-οφειλέτης των 
µισθωµάτων. 

Ωστόσο στην περίπτωση της υποθήκης ο δανειστής δεν είναι ασφαλώς κύριος 
του ακινήτου, ενώ στη χρηµατοδοτική µίσθωση η εκµισθώτρια εταιρία είναι κυρία 
αυτού. Γι’αυτό το λόγο στη χρηµατοδοτική µίσθωση η ικανοποίηση της 
εκµισθώτριας εταιρίας, σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
µισθωτή, συνίσταται στην άµεση αναγκαστική εκτέλεση, µετά την καταγγελία της 
σύµβασης, µε την αποβολή του µισθωτή και την εγκατάσταση της ίδιας στο ακίνητο. 

Στην υποθήκη όµως η διαδικασία ικανοποίησης του δανειστή είναι 
διαρκέστερη και πολυπλοκότερη και συνίσταται στην προβλεπόµενη εκ του νόµου 
έκθεση του ακινήτου σε αναγκαστικό πλειστηριασµό, ώστε να ικανοποιηθεί από το 
πλειστηρίασµα . 

∆εν αποκλείεται µάλιστα η ικανοποίηση του δανειστή να µην είναι πλήρης 
λόγω αφαίρεσης από το πλειστηρίασµα των εξόδων εκτέλεσης ή γενικών προνοµίων, 
όπως του ∆ηµοσίου και ασφαλιστικών οργανισµών. 

Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε διάφορες 
µορφές, µε κύρια χαρακτηριστικά την κυριότητα του πράγµατος, τη µίσθωση και την 
χρηµατοδότηση. Αυτές είναι η Λειτουργική Μίσθωση (Operating Leasing) και η 
Χρηµατοοικονοµική Μίσθωση (Financial Leasing). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Π.Μάζης, 1999 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 
 
Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε διάφορες µορφές, 
µε κύρια χαρακτηριστικά την κυριότητα του πράγµατος, τη µίσθωση και την 
χρηµατοδότηση. Οι δύο αυτές κατηγορίες είναι οι εξής: 
 

6.1  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (OPERATING LEASING) 
 
Το Operating Leasing ή στα ελληνικά Λειτουργική Μίσθωση ή όπως στην 

αγορά έχει επικρατήσει µε τον όρο Μακροχρόνια Μίσθωση, δεν ανήκει στον νόµο 
1665/1986 και διέπεται από τον αστικό κώδικα. Eς εκ τούτου, η πράξη αφορά καθαρή 
µίσθωση (µακροχρόνια ή βραχυχρόνια) και για αυτό το λόγο το µίσθωµα εκπίπτει 
από τα έσοδα των επιχειρήσεων σε ποσοστό 100%. Στην περίπτωση της 
χρονοµίσθωσης, ο πελάτης έχει καταρχάς να επιλέξει µεταξύ δύο προγραµµάτων: 
Μ∆Ε (Με ∆ικαίωµα Εξαγοράς) ή Χ∆Ε (Χωρίς ∆ικαίωµα Εξαγοράς). Ανάλογα µε την 
επιλογή του, βέβαια, διαφοροποιείται το µηνιαίο µίσθωµα. 

Λειτουργική µίσθωση είναι η παραχώρηση έναντι µισθώµατος της χρήσης 
παντός είδους κινητού και ακινήτου πράγµατος σε επιχειρήσεις, επαγγελµατίες ή 
ιδιώτες για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι Λειτουργικές Μισθώσεις 
περιλαµβάνουν εκτός του κεφαλαίου του εξοπλισµού, την συντήρηση, την επισκευή, 
την ασφάλιση και όλες τις υπηρεσίες που συνδέονται µε την λειτουργία του 
εξοπλισµού. Πχ για αυτοκίνητο παρέχονται µια σειρά υπηρεσιών όπως, απαλλαγή 
πληρωµής τελών κυκλοφορίας, πλήρη µικτή ασφάλιση, συντήρηση αυτοκινήτου, 
οδική βοήθεια, αλλαγή ελαστικών – αµορτισέρ µε εξαίρεση βέβαια το κόστος της 
βενζίνης, των διοδίων και των τυχόν προστίµων για παραβάσεις του ΚΟΚ τα οποία 
συµψηφίζονται στο µίσθωµα και εκπίπτουν και αυτά από τα έσοδα της επιχείρησης. 

Ένα σύνηθες λάθος που κάνουν πολλοί είναι να θεωρήσουν ότι οι µισθώσεις 
µακράς διαρκείας απευθύνονται µόνο σε εταιρείες. Από τα προγράµµατα 
χρονοµίσθωσης µπορούν να ωφεληθούν και ιδιώτες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να συνεννοηθούν πρώτα µε την εφορία στην 
οποία υπάγονται, προκειµένου να βεβαιωθούν για το ύψος της φοροαπαλλαγής. 

Το αποτέλεσµα είναι σίγουρα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις που θέλουν αφενός 
να έχουν περισσότερες υπηρεσίες απαλάσσοντας τις από διαδικασίες που αφενός 
κοστίζουν, αφετέρου δε να απολαµβάνουν µεγαλύτερων οικονοµικών ωφελειών. Η 
διαδικασία δε της σύναψης µιας σύµβασης Λειτουργικής (ή αλλιώς Μακροχρόνιας) 
Μίσθωσης είναι σχετικά απλή και δεν υπερβαίνει σε διάρκεια το χρόνο της αγοράς 
του µισθίου πχ. ενός αυτοκινήτου µετρητοίς. 

Η εταιρεία κατόπιν εντολής του πελάτη της (µισθωτή) αγοράζει τον εξοπλισµό 
και στην συνέχεια τον µισθώνει στον µισθωτή. Με την λήξη της σύµβασης ο 
εξοπλισµός δεν µεταβιβάζεται στον µισθωτή, ο οποίος έχει την δυνατότητα να 
αποκτήσει καινούργιο εξοπλισµό, αλλά παραµένει στην κυριότητα του εκµισθωτή ο 
οποίος είτε τον µισθώνει σε άλλον (υποχρεωτικά) µισθωτή ή τον πωλεί στην 
δευτερογενή αγορά. 
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Το αντικείµενο των συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης δύναται να είναι 
ενδεικτικά : 

 
• αυτοκίνητα ιδιωτικής ή επαγγελµατικής χρήσης 
• ιατρικός εξοπλισµός 
• µηχανολογικός ή λοιπός παντός είδους κινητός εξοπλισµός 
• οικόπεδα, οικοδοµές, οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, αγροτεµάχια, 

βιοµηχανοστάσια, επαγγελµατικές στέγες 
• σκάφη αναψυχής καθώς και κάθε άλλο πλωτό µέσο 
• φορτηγά και λεωφορεία ιδιωτικής, επαγγελµατικής ή δηµόσιας χρήσης, 

αεροπλάνα, ανεµόπλανα, ελικόπτερα και άλλα. 
 
 

6.2  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (FINANCIAL LEASING) 
 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι η µορφή εκείνη της σύµβασης  κατά την 

οποία η εταιρεία leasing που αποτελεί τον εκµισθωτή, παρέχει σε µια επιχείρηση ή σε 
έναν επαγγελµατία και για ορισµένη χρονική περίοδο ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο 
έναντι συγκεκριµένου µισθώµατος. Με τη λήξη της συµβάσεως είναι δυνατόν ο 
µισθωτής είτε να ανανεώσει την µίσθωση είτε να προβεί στην αγορά του πάγιου 
περιουσιακού στοιχείου. Η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι µια µορφή µίσθωσης κατά 
την οποία δεν παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης, δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί το 
πάγιο στοιχείο το οποίο και αποσβένεται πλήρως, πράγµα που σηµαίνει ότι ο 
εκµισθωτής λαµβάνει µισθώµατα τα οποία αντιστοιχούν στην πλήρη τιµή του πάγιου 
στοιχείου. 

Μια τυπική συµφωνία χρηµατοδοτικής µίσθωσης περιέχει δύο στάδια. Κατά 
το πρώτο στάδιο, ο µισθωτής διαλέγει τα ειδικά χαρακτηριστικά που επιθυµεί να έχει 
το περιουσιακό στοιχείο και διαπραγµατεύεται µε τον κατασκευαστή την τιµή και 
τους όρους της µεταβίβασής του. Κατά το δεύτερο στάδιο, ο µισθωτής που θα 
χρησιµοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο συµφωνεί µε µια τράπεζα ή µια εταιρεία 
leasing (τον εκµισθωτή) για την αγορά του στοιχείου αυτού και την µίσθωσή του. Οι 
όροι της µίσθωσης είναι τέτοιοι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης απόσβεση του 
κόστους του εκµισθωτή συν ένα περιθώριο κέρδους. Ο µισθωτής οφείλει να 
χρησιµοποιεί το περιουσιακό στοιχείο µε επιµέλεια και να εφαρµόζει όλες τις 
διατάξεις και οδηγίες που σχετίζονται µε την καλή λειτουργία του. Στη σύµβαση 
µπορεί να καθοριστεί ένα ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει ο µισθωτής στον 
εκµισθωτή σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του µισθωµένου περιουσιακού 
στοιχείου. Επίσης, η σύµβαση µπορεί να προβλέπει την απαγόρευση της 
παραχώρησης της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου σε τρίτους χωρίς την έγγραφη 
άδεια του εκµισθωτή. 

Εξάλλου, όλα τα έξοδα που είναι σχετικά µε την παραγγελία, µεταφορά και 
εγκατάσταση του περιουσιακού στοιχείου βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή, ο 
οποίος οφείλει να τα καταβάλλει απ’ευθείας στους δικαιούχους. 
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6.2.1  ΑΜΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (DIRECT LEASING) 
 
Πρόκειται για την απλούστερη µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Στην 

περίπτωση αυτή, υπάρχει διµερής σχέση. ∆ηλαδή έχουµε τον εκµισθωτή, που είναι 
και ο κατασκευαστής του πάγιου στοιχείου και τον µισθωτή (χρήστη). Σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορεί η σχέση να είναι τριµερής, δηλαδή να έχουµε τον εκµισθωτή – 
κατασκευαστή του πάγιου στοιχείου, την εταιρία leasing που είναι ελεγχόµενη από 
τον κατασκευαστή και τον µισθωτή.16 

Χαρακτηριστικά της άµεσης µίσθωσης είναι η τυποποίηση του µισθωµένου 
παγίου, η σύντοµη διάρκεια της µίσθωσης (συνήθως 12 µήνες) µε δυνατότητα 
ανανέωσης, η δυνατότητα ακύρωσης της µίσθωσης από τον µισθωτή µετά από 
προειδοποίηση και η ανάληψη του κινδύνου οικονοµικής απαξίωσης από τον 
εκµισθωτή. Συνήθως ο εκµισθωτής αναλαµβάνει την τεχνική συντήρηση του πάγιου 
(στην περίπτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των µηχανών γραφείου), αλλά 
υπάρχουν και περιπτώσεις που την υποχρέωση αυτή την αναλαµβάνει ο µισθωτής 
(στην περίπτωση των φορτηγών αυτοκινήτων). 

Η άµεση µίσθωση περιέχει δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, ο µισθωτής 
διαλέγει τα ειδικά χαρακτηριστικά που θέλει να έχει το περιουσιακό στοιχείο και 
διαπραγµατεύεται µε τον κατασκευαστή την τιµή και τους όρους της µεταβίβασής 
του. Βεβαίως, η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να κάνει µια σχετική 
έρευνα αγοράς εάν αυτό της ζητηθεί. Κατά το δεύτερο στάδιο, ο µισθωτής που θα 
χρησιµοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο συµφωνεί µε µια τράπεζα ή µε µια 
επιχείρηση leasing για την αγορά του στοιχείου αυτού και την µίσθωση του. Οι όροι 
της µίσθωσης είναι τέτοιοι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης απόσβεση του κόστους 
του εκµισθωτή συν ένα περιθώριο κέρδους. Στον µισθωτή δίνεται η δυνατότητα για 
την ανανέωση της µίσθωσης µε ελάχιστο µίσθωµα σε σχέση µε το αρχικό. Ο 
µισθωτής οφείλει να χρησιµοποιεί το περιουσιακό στοιχείο µε βάση τις διατάξεις και 
οδηγίες που σχετίζονται µε την καλή λειτουργία του. 

Τέλος, η σύµβαση µπορεί να προβλέπει την απαγόρευση της παραχώρησης ή 
της υποµίσθωσης της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου σε τρίτους χωρίς την 
έγγραφη άδεια του εκµισθωτή. 

 
 
 

6.2.2  ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(SALE & LEASE BACK) 

 
Το Sale & Lease Back είναι µία µορφή leasing που αφορά την πώληση και 

επαναµίσθωση του ίδιου κινητού παγίου εξοπλισµού ή ακινήτου στο µισθωτή. Η 
επιχείρηση που επιθυµεί να βελτιώσει την ρευστότητά της µε τη µετατροπή σε 
κεφάλαιο κίνησης των κεφαλαίων της που έχουν επενδυθεί σε εξοπλισµό και 
επιχειρηµατικά ακίνητα, µπορεί να πουλήσει τα πάγια αυτά στοιχεία στην εταιρία 
Leasing και στη συνέχεια να τα µισθώσει, για µια ορισµένη χρονική περίοδο κάτω 
από ειδικούς όρους, κάνοντας χρήση του θεσµού του Leasing. Ωστόσο ο εκµισθωτής 
αντί για µια εταιρία leasing µπορεί να είναι µια εµπορική τράπεζα, µια ασφαλιστική 
εταιρία ή ένας µεµονωµένος επενδυτής. Με τη λύση αυτή δίνεται ακόµη στην 

                                                           
16 Γ. Θάνος, Π. Κιόχος, Γ. Παπανικολάου, 2002 
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επιχείρηση η δυνατότητα να βελτιώσει την εικόνα του ισολογισµού της µέσω της 
εξόφλησης τυχόν βραχυχρόνιου δανεισµού της που χρηµατοδότησε την απόκτηση 
των παγίων. 

Με τη µορφή αυτή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δίνεται η δυνατότητα στον 
µελλοντικό µισθωτή η δυνατότητα να προµηθευτεί για προκαθορισµένη περίοδο, 
περιουσιακά στοιχεία της αρεσκείας του. Μετά την λήξη της περιόδου έχει τη 
δυνατότητα να τα εξαγοράσει αν το επιθυµεί σε τιµή που προκαθορίζεται ή είναι 
δυνατό να καθοριστεί µε συγκεκριµένη διαδικασία. Σε όλη την διάρκεια της 
µίσθωσης τα έξοδα επισκευών και συντήρησης, οι φόροι και τα τέλη θα επιβαρύνουν 
τον µισθωτή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο πωλητής ή µισθωτής λαµβάνει αµέσως τη 
τιµή της αγοράς που προσφέρθηκε από τον αγοραστή – εκµισθωτή ενώ ταυτόχρονα ο 
πωλητής διατηρεί τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. 

Συγκρίνοντας την κλασική µορφή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την 
πώληση και µίσθωση παρατηρείται ότι η δεύτερη έχει ως αποτέλεσµα τη 
ρευστοποίηση ήδη πραγµατοποιηθείσης επένδυσης ενώ η κλασική µορφή 
χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων. Επιπλέον, η µέθοδος αυτή 
αποτελεί µια µακροπρόθεσµη επένδυση χαµηλού κινδύνου και µάλιστα µε 
ικανοποιητική απόδοση.  

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ουσιαστικά χρηµατοδοτική τεχνική που 
αποσκοπεί στην εξυγίανση της επιχείρησης µε την επανασύσταση απολεσθέντος 
κεφαλαίου κίνησης ή την αύξηση του ήδη υπάρχοντος ώστε να επιτευχθεί η 
διεύρυνση της οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Τέλος, αποτελεί 
σηµαντική ενέργεια βελτίωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ειδικά εκείνων 
που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της υπερπαγιοποίησης, όπου ένα µέρος των παγίων 
στοιχείων τους έχουν χρηµατοδοτηθεί µε βραχυπρόθεσµα κεφάλαια και εκείνων που 
εµφανίζουν υψηλά κέρδη και ανάγκη αναδιάρθρωσης. 

Μια δυσχέρεια στην εφαρµογή του Sale & Lease Back είναι η εύρεση µιας 
κοινά αποδεκτής βάσης για την εκτίµηση της τρέχουσας αξίας του εξοπλισµού. Η 
συµφωµούµενη τιµή του αντικειµένου της πώλησης και της επανεκµίσθωσης πρέπει 
να βρίσκεται µέσα στα, κατά την εκτίµηση του εκµισθωτή, όρια της πιστοληπτικής 
ικανότητας του µισθωτή. Ένα ακόµα πρόβληµα που συνδέεται µε µε αυτό το είδος 
leasing είναι η πιθανότητα να έχει επιβαρυνθεί το µισθίο, λόγω της µακρόχρονης 
παραµονής πριν από τη µίσθωση στη κατοχή του µισθωτή, µε δικαιώµατα και βάρη 
υπέρ τρίτων (εκµίσθωση, υποθήκη κτλ.). Για αυτό το λόγο, στην περίπτωση της 
συναλλαγής της µορφής αυτής, πρέπει να ελέγχεται η φερεγγυότητα του µισθωτή µε 
αυστηρότερα κριτήρια. 

Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν επιτρέπεται να πουλήσουν στην εταιρία 
leasing τα επαγγελµατικά τους ακίνητα και στη συνέχεια να τα µισθώσουν. 
Επιτρέπεται όµως να πουλήσουν τον εξοπλισµό τους. 

 
 
 

6.2.3  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LEASING, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ 
ΜΙΣΘΩΤΗ (VENDOR LEASING) 

 
Σύµφωνα µε την µορφή αυτή της χρηµατοδότησης, υπάρχει µια οικονοµική 

συνεργασία ανάµεσα σε µια εταιρία leasing και σε έναν προµηθευτή. Ο εξοπλισµός 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά το Vendor Leasing είναι αγαθά εκτεταµένης 
χρήσης και χαµηλής αξίας όπως: αυτοκίνητα, υπολογιστές, ιατρικά-εκτυπωτικά-
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ανυψωτικά µηχανήµατα κ.α. Ο προµηθευτής πληρώνεται τοις µετρητοίς από την 
εταιρία και είναι τριτεγγυητής των συµβάσεων οι οποίες υπογράφονται µεταξύ των 
µισθωτών και της εταιρίας leasing. Επίσης, αναλαµβάνει όλη την γραφειοκρατική 
διαδικασία και τον έλεγχο των µισθωτών. Εξοπλισµός που µπορεί να χρηµατοδοτηθεί 
µέσω Vendor Leasing είναι επενδυτικά αγαθά εκτεταµένης χρήσης και σχετικώς 
µικρής αξίας ανά µονάδα προϊόντος (αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ιατρικά 
µηχανήµατα, µηχανολογικός εξοπλισµός κτλ.). 

Πρόκειται για ακόµη ένα χρηµατοοικονοµικό εργαλείο που συµβάλλει στην 
αύξηση των πωλήσεων και χρησιµοποιείται από τις διευθύνσεις Marketing των 
επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας προϊόντων διαρκείας. Τα σχήµατα 
συνεργασίας µεταξύ της εταιρείας leasing και του προµηθευτή εξοπλισµού, 
συνδυάζουν οικονοµικά και τεχνολογικά οφέλη για τον τελικό χρήστη, ενώ για τον 
προµηθευτή αποτελούν το εργαλείο προώθησης των πωλήσεων µετρητοίς. ∆ιάφοροι 
όροι υπεισέρχονται στην τελική σύµβαση, ανάλογα µε τις επιθυµίες των πελατών, 
οπότε γίνεται λόγος για µίσθωση κατά παραγγελία. 

Αποτέλεσµα του Vendor Leasing είναι η πλήρης ή µερική αποκατάσταση της 
Εταιρίας Leasing από τον προµηθευτή (υπογραφή συµβάσεων και είσπραξη 
µισθωµάτων). Τα οφέλη που καρπώνεται ο Προµηθευτής (Vendor) είναι η αύξηση 
των πωλήσεων του χωρίς ανάλογη χρηµατοδοτική επιβάρυνση, πραγµατοποίηση 
πωλήσεων της µετρητοίς µέσω µιας απλής και γρήγορης διαδικασίας µε αποτέλεσµα 
την ενίσχυση της ρευστότητας του. Από την άλλη πλευρά, η επιχείρηση ή ο 
ελεύθερος επαγγελµατίας πετυχαίνει ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές 
χρηµατοδότησης (Leasing), έχει φορολογικά οφέλη µέσω της έκπτωσης των 
µισθωµάτων, αποκτά το προνόµιο των πρόσθετων παροχών από τον προµηθευτή 
(συντήρηση του εξοπλισµού, κτλ.) και πετυχαίνει ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη 
ανάπτυξη της δραστηριότητας της. 

Συνοπτικά, τα κυριότερα πλεονεκτήµατά του είναι: 
• δίνει λύση στα χρηµατοληπτικά προβλήµατα του πελάτη-µισθωτή 
• απαλλάσσει τον προµηθευτή από το ρόλο του τραπεζίτη 
• εξασφαλίζει υγιείς πωλήσεις τοις µετρητοίς 
• δίνει σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού που δεν 

προσφέρει αντίστοιχο πρόγραµµα 
• ο εξοπλισµός πωλείται σε τιµές τοις µετρητοίς και εξοφλείται σε 18-60 

µήνες 
• δηµιουργεί περισσότερες προϋποθέσεις για το κλείσιµο της εκάστοτε 

συµφωνίας 
• δίνεται η δυνατότητα αύξησης των εσόδων για τον προµηθευτή από 

συµπληρωµατικές υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, συντήρηση, εφοδιασµός 
αναλωσίµων κτλ. 

• προσφέρει σηµαντικές φορολογικές εκπτώσεις για τον πελάτη-µισθωτή 
• προστατεύει τον µισθωτή από την τεχνολογική απαξίωση του 

εξοπλισµού 
• προσφέρει ταχύτητα και ευελιξία στην απόφαση του µισθωτή-τελικού 

χρήστη να αποκτήσει τον τεχνολογικό εξόπλισµο 
• ο εξοπλισµός µπορεί να τεθεί άµεσα σε λειτουργία µε την καταβολή 

ενός µισθώµατος αντί όλης της αξίας του  
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6.2.4  ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE LEASING) 
 
Είναι η περίπτωση που προαναφέρθηκε και κατά την οποία ο κατασκευαστής 

αναλαµβάνει συνήθως και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως λ.χ. τη 
συντήρηση, την εκπαίδευση του προσωπικού κ.α 

Αυτή η περίπτωση συνήθως εντάσσεται στη σύµβαση άµεσης χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, µπορεί όµως να αποτελεί και αυτοτελή σύµβαση. 

 
 

6.2.5  ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (MASTER 
LEASE LINE) 

 
Μεταξύ εταιρείας leasing και πελάτη µπορεί να υπογραφεί µία σύµβαση-

πλαίσιο, η οποία να εφαρµόζεται κατά τη σταδιακή απόκτηση περισσότερων 
προγραµµάτων. Aυτή η µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης προσφέρει τη δυνατότητα 
στον µισθωτή να µισθώνει σταδιακά τον εξοπλισµό που χρειάζεται, µε βάση τους 
όρους της ίδιας σύµβασης χωρίς να είναι υποχρεωµένος να διαπραγµατεύεται νέο 
συµβόλαιο για κάθε στάδιο ή είδος εξοπλισµού. 

 
 

6.2.6  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Ή ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΜΙΣΘΩΣΗ (LEVERAGED LEASING) 

 
Είναι µια ενδιαφέρουσα τεχνική η οποία αναπτύχθηκε σε σχέση µε τη 

χρηµατοδοτική µίσθωση παγίων στοιχείων µεγάλης αξίας. Αυτό το είδος µίσθωσης 
περιλαµβάνει τέσσερα µέρη, τα οποία είναι ο προµηθευτής του πάγιου στοιχείου, ο 
µισθωτής, ο εκµισθωτής και ο µακροπρόθεσµος δανειστής. Ο τελευταίος 
αναλαµβάνει να καλύψει µε δανεισµό προς τον εκµισθωτή το µεγαλύτερο µέρος των 
απαιτούµενων κεφαλαίων για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου. 

Τη συµµετοχική χρηµατοδοτική µίσθωση την χρησιµοποίησε για πρώτη φορά 
το 1963 η United States Leasing International. Οι πρώτες εφαρµογές της µεθόδου 
αυτής έγιναν στους σιδηροδρόµους και στις αεροπορικές εταιρίες. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, αποτελούσε την µόνη δυνατότητα αυτών των κλάδων να προσφύγουν στην 
κεφαλαιαγορά για µεσοµακροπρόθεσµα κεφάλαια, µε σταθερό επιτόκιο για την ολική 
χρηµατοδότηση παγίων στοιχείων και µε κόστος συνήθως χαµηλότερο από αυτό που 
θα κατέβαλλαν αν προσέφευγαν απ’ευθείας στην κεφαλαιαγορά για 
µεσοµακροπρόθεσµο δανεισµό.17 

Για την κατάρτιση µιας συµφωνίας συµµετοχικής χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
υπάρχουν τρία στάδια: 

i. Ο µισθωτής διαλέγει το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο που επιθυµεί 
και υποδεικνύει τους όρους µε τους οποίους θα πρέπει να γίνει η µίσθωση. 

ii. Ο εκµισθωτής συµφωνεί για ένα δάνειο από το δανειστή ίσο µε το 60%-
80% της αξίας του στοιχείου που θα αγοραστεί. Ακόµη παρέχει το 
υπόλοιπο των κεφαλαίων που απαιτούνται για την απόκτηση του παγίου. 
Ωστόσο δεν είναι υποχρεωµένος να εξοφλήσει το δάνειο αν δείξει 

                                                           
17 Π.Μάζης, 1999 
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αφερεγγυότητα ο µισθωτής. Στην περίπτωση αυτή ο δανειστής θα 
ικανοποιηθεί από την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου. 

iii. Ο δανειστής αποκτά εµπράγµατη ασφάλεια. Θα πρέπει να εξετάσει την 
αξία των περιουσιακών στοιχείων που τέθηκαν υποθήκη και τις 
εκχωρηθείσες πληρωµές τις µίσθωσης, σαν µια εγγύηση για το δάνειο που 
χορήγησε. 

 
 
 

6.2.7  ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ Ή ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ (CROSS-BORDER 
Ή OFF-SHORE LEASING) 

 
Στη διεθνή χρηµατοδοτική µίσθωση δύο τουλάχιστον από τους 

συµβαλλοµένους έχουν την έδρα των επιχειρήσεών τους σε διαφορετικές χώρες. 
Όταν ο πωλητής του αντικειµένου εδρεύει στο εξωτερικό και ο µισθωτής και ο 
εκµισθωτής στο εσωτερικό, έχουµε εισαγωγική χρηµατοδοτική µίσθωση, ενώ 
αντίθετα, όταν ο µισθωτής έχει έδρα σε χώρα του εξωτερικού και οι άλλοι δύο στο 
εσωτερικό, τότε έχουµε εξαγωγική χρηµατοδοτική µίσθωση.18 

Η διεθνής χρηµατοδοτική µίσθωση συνδέεται, σε σύγκριση µε την εγχώρια 
χρηµατοδοτική µίσθωση, µε πρόσθετους κινδύνους για τον εκµισθωτή. 

Πρώτον το συναλλαγµατικό κίνδυνο που οφείλεται στη διακύµανση των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και ειδικότερα του νοµίσµατος, στο οποίο εκφράζονται 
τα µισθώµατα, έναντι του εθνικού νοµίσµατος της χώρας του εκµισθωτή. ∆εύτερον, 
τον κίνδυνο χώρας, ο οποίος περιλαµβάνει τόσο τον οικονοµικό όσο και τον πολιτικό 
κίνδυνο. Ο οικονοµικός κίνδυνος αναφέρεται στο ενδεχόµενο αδυναµίας της χώρας 
του µισθωτή να ανταποκριθεί στις οικονοµικές της υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Ο 
πολιτικός κίνδυνος αναφέρεται στην ενδεχόµενη απροθυµία του νέου καθεστώτος της 
χώρας του µισθωτή να αναγνωρίζει τις συµβατικές δεσµεύσεις του προηγούµενου 
καθεστώτος. Τρίτον, τον αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο λόγω των σοβαρών πρόσθετων 
δυσχερειών στην εκτίµηση της φερεγγυότητας του εκµισθωτή ή µισθωτή που 
οφείλονται κυρίως στο διαφορετικό νοµικό περιβάλλον. Η διερεύνηση και η 
αξιολόγηση των διαφορών αυτών απαιτούν γνώσεις που δεν µπορεί να διαθέτουν τα 
αρµόδια στελέχη µίας εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης που εδρεύει σε µία άλλη 
χώρα. 

Οι διαφορές στη φορολογική νοµοθεσία και στο νοµικό προσδιορισµό της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης από χώρα σε χώρα, µάλλον συνιστούν εµπόδιο στην 
ανάπτυξη των διεθνών χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 

Ένα άλλο εµπόδιο είναι οι δεσµεύσεις που προβλέπουν οι νοµοθεσίες των 
διάφορων χωρών για τη χρησιµοποίηση του εξοπλισµού, ο οποίος αποκτήθηκε µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση εκτός των συνόρων τους. Για παράδειγµα στις ΗΠΑ δεν 
χορηγείται συνήθως η έκπτωση επένδυσης σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
εξοπλισµού που χρησιµοποιείται εκτός Η.Π.Α. Στην Αγγλία, το ποσοστό που 
δικαιούται ο εκµισθωτής να εκπέσει τον πρώτο χρόνο από το κόστος του µισθίου 
περιορίζεται στο 25% σε περίπτωση διεθνούς χρηµατοδοτικής µίσθωσης (σε εθνικές 
µισθώσεις εκπίπτει το 100%). Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αναµενόµενο ο 
εκµισθωτής να απαιτεί υψηλότερο µίσθωµα. 

                                                           
18 Μαλακός Π., 1991 
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Μερικές φορές η προσεκτική µελέτη των νοµοθεσιών αποκαλύπτει νοµικούς 
χειρισµούς οι οποίοι τελικά καθιστούν µια διεθνή χρηµατοδοτική µίσθωση 
ελκυστική. Για παράδειγµα, αν ένας Άγγλος εκµισθώσει ένα περιουσιακό στοιχείο σε 
έναν Αµερικάνο στις Η.Π.Α. , χωρίς δικαίωµα αγοράς στο τέλος της σύµβασης, αλλά 
µόνο µε δικαίωµα ανανέωσης, τότε ο εκµισθωτής δικαιούται έκπτωση 25%. 

Αν είχε χορηγηθεί δικαίωµα αγοράς, τότε η χρηµατοδοτική µίσθωση θα ήταν 
για την αγγλική νοµοθεσία «ενοικίαση-αγορά» και ο εκµισθωτής θα έχανε την 
έκπτωση του 25%. Σύµφωνα µε την νοµοθεσία των Η.Π.Α., επειδή ο µισθωτής έχει 
το δικαίωµα ανανέωσης, αποκτά την κυριότητα του µισθίου και εποµένως δικαιούται 
την έκπτωση της επένδυσης 10% και τις αποσβέσεις του µισθίου. Οι φορολογικές 
αρχές της Αγγλίας θεωρούν ότι ο Άγγλος εκµισθωτής έχει την κυριότητα του µισθίου, 
ενώ οι αρχές των Η.Π.Α., θεωρούν ότι ο Αµερικάνος µισθωτής έχει την κυριότητα µε 
αποτέλεσµα να διπλασιάζονται τα φορολογικά πλεονεκτήµατα. 

 
 

6.2.8  ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (CUSTOM LEASE) 
 
Στην περίπτωση αυτή, η σύµβαση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

προσαρµόζεται στις ειδικές ανάγκες του µισθωτή. Για παράδειγµα µπορεί να 
αριθµήσει τις πληρωµές των µισθωµάτων του µισθωτή σύµφωνα µε τις δυνατότητες 
του. Μπορεί ακόµα να προβλέψει τις εποχιακές ανάγκες του µισθωτή όταν 
ασχολείται µε την οικονοµική εκµετάλλευση ενός εποχιακού προϊόντος.19 

 
 
 

6.2.9  LEASING ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
 
Οι συναλλαγµατικοί κανόνες επιτρέπουν την καταφυγή των εταιριών Leasing 

σε τραπεζικό δανεισµό σε ξένο νόµισµα. Το νόµισµα είναι της απολύτου επιλογής της 
µισθώτριας εταιρείας. Το χρονικό διάστηµα αποπληρωµής του δανείου διαρκεί όσο 
διαρκεί η σχέση της εταιρείας Leasing µε τον µισθωτή. Επιδιώκεται οι πληρωµές των 
µισθωµάτων να είναι ταυτόχρονες µε τις πληρωµές των δόσεων της εταιρείας Leasing 
στην τράπεζα. Οι καταβολές των δόσεων από την εταιρεία Leasing στην τράπεζα 
γίνονται ανά µήνα, τρίµηνο ή εξάµηνο. Άρα και την ίδια χρηµατική ροή ακολουθούν 
και τα µισθώµατα. Για να αντισταθµιστούν οι µισθωτές τον οποιονδήποτε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο, είναι προτιµότερο να έχουν έσοδα σε συνάλλαγµα (κυρίως 
εξαγωγικές εταιρείες). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Γ. Θάνος, Π. Κιόχος, Γ. Παπανικολάου, 2002 
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6.2.10  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 
 
Η ανάπτυξη της χρήµατοδοτικής µίσθωσης στις ΗΠΑ έχει επηρεαστεί 

σηµαντικά από τη φορολογική νοµοθεσία. Ο θεσµός προσφέρει την ευκαιρία σε 
επιχειρήσεις, οι οποίες δεν προβλέπεται να έχουν φορολογητέα κέρδη, να 
αποκτήσουν νέα περιουσιακά στοιχεία απαραίτητα για την παραγωγική τους 
διαδικασία, εκχωρώντας τις φορολογικές τους ωφέλειες στον εκµισθωτή. Για 
παράδειγµα ο εκµισθωτής Α είναι µια επιχείρηση που πραγµατοποιεί σηµαντικά 
κέρδη και έχει φορολογικό συντελεστή 46%. Η επιχείρηση Β χρειάζεται καινούριο 
εξοπλισµό αξίας 2.000.000 $, προκειµένου να αυτοµατοποιήσει την παραγωγική της 
διαδικασία. Η επιχείρηση Β δεν προβλέπεται να έχει σηµαντικό φορολογητέο 
εισόδηµα τα επόµενα δύο χρόνια. Εποµένως, αν δανειστεί για να αγοράσει τον 
εξοπλισµό, τα χρηµατοπιστωτικά έξοδα δεν θα καλυφθούν από τα έσοδα της. Ο Α 
ευχαρίστως αναλαµβάνει να αγοράσει τον εξοπλισµό και να τον µισθώσει στην 
επιχείρηση Β, έναντι ενός λογικού µισθώµατος, προκειµένου να εκµεταλευτεί τις 
φορολογικές ωφέλειες που είναι σηµαντικές. Οι ωφέλειες προέρχονται από την 
έκπτωση επένδυσης 10% επί των 2.000.000 $ και από τις αποσβέσεις του µισθίου. 
Γενικά, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι όροι σύµβασης διατυπώνονται µετά από 
προσεκτική µελέτη της φορολογικής νοµοθεσίας και έχουν στόχο να 
µεγιστοποιήσουν τις φορολογικές ωφέλειες από το φορολογικό σύστηµα. 

 
 

6.2.11  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές από 

την χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών, οι οποίες οφείλονται στη διαφορετική φύση 
του πάγιου στοιχείου. ∆ηλαδή, ενώ στην περίπτωση των κινητών, κύριο 
χαρακτηριστικό είναι η συσχέτιση της διάρκειας της συµβάσεως µε την οικονοµική 
ζωή του παγίου στοιχείου, στην περίπτωση του ακινήτου η κατάσταση είναι 
διαφορετική. Οι ιδιοµορφίες που χαρακτηρίζουν την χρηµατοδοτική µίσθωση 
ακινήτων είναι οι εξής: 

 
• Πολύ µεγάλη διάρκεια µισθώσεως 
• Ενδεχόµενη σηµαντική αύξηση της αξίας του εκµισθωµένου στοιχείου 
• Υπολλειµατική αξία που δεν µπορεί να υπολογιστεί από πριν και 

αυξηµένος κίνδυνος για τον εκµισθωτή 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων είναι δυνατόν να λειτουργήσει τόσο υπό 

τη µορφή της άµεσης µίσθωσης όσο και αυτή της πώλησης και µίσθωσης. Θα 
αναλύσουµε πιο διεξοδικά τη συγκεκριµένη µορφή µίσθωσης σε επόµενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 
LEASING ΚΑΙ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

7.1  Η ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ LEASING 
 
Η διαδικασία πραγµατοποίησης της επενδυτικής απόφασης της επιχείρησης 

διακρίνεται σε δυο στάδια. Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην απόφαση επένδυσης 
και εκσυγχρονισµού των παραγωγικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Το δεύτερο 
αφορά την επιλογή του τρόπου χρηµατοδότησης της επένδυσης που έχει ήδη 
αποφασιστεί. Η σχετική απόφαση είναι καθαρά χρηµατοοικονοµική και όπως είναι 
φυσικό λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την 
χρηµατοοικονοµική λειτουργία της επιχείρησης. 

Συνοπτικά, ορισµένοι τρόποι χρηµατοδότησης ενός επενδυτικού 
προγράµµατος είναι η αύξηση ιδίων κεφαλαίων, ο µακροπρόθεσµος ή 
βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός, η χρηµατοδοτική µίσθωση και το 
οµολογιακό δάνειο. Σε αυτό το στάδιο επιλογής του τρόπου χρηµατοδότησης της 
επένδυσης παρουσιάζεται και το πρόβληµα του κατά πόσο το νέο πάγιο περιουσιακό 
στοιχείο θα αγορασθεί µε τη µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η σχετική 
απόφαση δεν θα εξαρτηθεί µόνο από τη χρηµατοοικονοµική δοµή της επιχείρησης, 
αλλά και από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η επίδραση του φορολογικού 
συστήµατος. 

Ειδικότερα, αν µια επιχείρηση έχει ιδιαίτερα υψηλή δανειακή επιβάρυνση και 
περιορισµένη πιστοληπτική ικανότητα, ενδεχοµένως ο µοναδικός τρόπος να 
αποκτήσει το νέο πάγιο περιουσιακό στοιχείο θα είναι µέσω της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης. Επίσης, όµως, είναι πιθανό µια επιχείρηση µε σηµαντικά αχρησιµοποίητα 
ίδια κεφάλαια να επιλέξει για φορολογικούς ή άλλους λόγους, τη χρηµατοδοτική 
µίσθωση αντί τη χρησιµοποίηση των ιδίων της διαθεσίµων. Συνεπώς, η σχετική 
επιλογή του τρόπου αποκτήσεως του πάγιου περιουσιακού στοιχείου θα βασισθεί 
πρώτο σε καθαρά χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες και δεύτερο σε φορολογικούς, 
περιλαµβανοµένου του συστήµατος των αποσβέσεων που ισχύει στη συγκεκριµένη 
περίπτωση. 

Επιπροσθέτως, η χρηµατοδοτική σύµβαση υπογράφεται µόνο αν η 
χρηµατοδοτική µίσθωση είναι συµφέρουσα και για τους δυο συµβαλλοµένους. 
∆ηλαδή, οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αξιολογούνται, τόσο από το µισθωτή, όσο και 
από τον εκµισθωτή. Η απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη κάποιου περιουσιακού 
στοιχείου λαµβάνεται µε βάση τη διαδικασία αξιολόγησης επενδύσεων. Στη 
συνέχεια, εάν η επένδυση κριθεί συµφέρουσα, η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει το 
χρηµατοδοτικό σχήµα για την πραγµατοποίηση της. Συγκεκριµένα, το περιουσιακό 
στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί µε δανειακά κεφάλαια ή εναλλακτικά να ενοικιαστεί. Η 
απόφαση για το αν το στοιχείο θα αγορασθεί µε δανεισµό ή η χρήση του θα 
αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση θα βασιστεί στη σύγκριση του κόστους αυτών 
των δυο εναλλακτικών περιπτώσεων χρηµατοδότησης. Ο µισθωτής πρέπει να 
προσδιορίσει αν το κόστος της µίσθωσης του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερο 
από το κόστος της αγοράς του, προκειµένου να υιοθετήσει τη χρηµατοδοτική 
µίσθωση. 
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Μπορούµε να διακρίνουµε 5 κύριες φάσεις της διαδικασίας Leasing : 
1. ∆ιαπραγµάτευση µεταξύ ενδιαφεροµένου για τη µίσθωση παραγωγικού 

εξοπλισµού (µισθωτής) και του πωλητή (κατασκευαστής), επιλογή 
αντικειµένου και λήψη σχετικής προσφοράς-προτιµολογίου. 

2. Υποβολή αίτησης για Leasing από τον µισθωτή προς την εταιρεία Leasing, 
που συνοδεύεται από το προτιµολόγιο και όλα τα απαιτούµενα στοιχεία 
για τον έλεγχο της φερεγγυότητας του. 

3. Έγκριση αιτήµατος, σύναψη τελικής συµφωνίας µε το µισθωτή σχετικά µε 
τους όρους του Leasing (διάρκεια, ποσό µισθώµατος). Υπογραφή 
σύµβασης. 

4. Παραγγελία εξοπλισµού από το µισθωτή προς τον πωλητή και παράδοση. 
Έλεγχος του εξοπλισµού από το µισθωτή και υπογραφή του 
«πιστοποιητικού αποδοχής εξοπλισµού». 

5. ∆ιαβίβαση του πιστοποιητικού στην εταιρεία Leasing ενεργοποίησης της 
σύµβασης και έναρξη καταβολής των µισθωµάτων. Πληρωµή από την 
εταιρεία Leasing στον πωλητή της τιµολογιακής αξίας του εξοπλισµού και 
µεταβίβαση της κυριότητας τούτου στον εκµισθωτή.20 

 

7.2  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 
Τα βασικά κριτήρια επιλογής τράπεζας από τις επιχειρήσεις είναι, σύµφωνα 

πάντοτε µε την άποψη των τραπεζών, τα ακόλουθα: 
ü Κύρος και αξιοπιστία της τράπεζας και εµπιστοσύνη σε αυτή 
ü Υψηλή ποιότητα επικοινωνίας µε τον πελάτη και φιλική και διαπροσωπική 

σχέση 
ü Συστηµατική και οργανωµένη δουλειά, ποιότητα και αποτελεσµατικότητα 

διαδικασιών υποδοχής, ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης 
ü Ταχύτητα εξυπηρέτησης 
ü Εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό 
ü Πολλά, ευέλικτα και συνεχώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες 
ü Εχεµύθεια 
ü Εύρος δικτύου καταστηµάτων 
ü ∆ιεθνής παρουσία 
ü Τεχνολογική υποδοµή και ευέλικτο σύστηµα διαδικασιών 
ü Ικανοποιητικό τιµολόγιο 
Είναι σηµαντικό για την εταιρεία Leasing, η ενδιαφερόµενη επιχείρηση να έχει 

µεσοµακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και θετικές προοπτικές δυναµικής ανάπτυξης. 
Βασική προϋπόθεση για να υπάρξει µια σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποτελεί 
η δυνατότητα οµαλής αποπληρωµής των µισθωµάτων. 

Η εταιρεία δίνει µεγάλη σηµασία και την ενδιαφέρουν περισσότερο τα 
οικονοµικά στοιχεία (µικροοικονοµικά και µακροοικονοµικά) της επιχείρησης. Πιο 
αναλυτικά, την εταιρεία Leasing την ενδιαφέρει: 

ü Η ικανοποιητική οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης του µισθωτή η 
οποία ελέγχεται µε βάση τις αναλύσεις των ισολογισµών των τελευταίων 
ετών (από το δείκτη ρευστότητας, από τη σχέση δανειακών µε ίδια 
κεφάλαια, από το δείκτη απόδοσης εξοπλισµού) ακόµη και από τη 
διασταύρωση πληροφοριών από εξωτερικές πηγές. 

                                                           
20 Μαλακός Π., 1991 
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ü Η αξιοπιστία, η εντιµότητα και γενικότερα το ήθος του επενδυτή. 
ü Η συνέπεια της επιχείρησης στις υποχρεώσεις της προς τρίτους 

(συλλέγονται πληροφορίες και ερευνώνται οι λεγόµενοι «τόµοι δυσµενών 
στοιχείων», όπου καταγράφονται διαµαρτυρήσεις συναλλαγµατικών, 
επιστροφές επιταγών, πλειστηριασµοί, αγωγές πτωχεύσεων κλπ.). 

ü Η άρτια τεχνική οργάνωση της επιχείρησης και το υψηλό επίπεδο τεχνικής 
κατάρτισης και εµπειρίας του προσωπικού, ιδίως όταν το προς µίσθωση 
πράγµα είναι µεγάλης αξίας και απαιτούνται ειδικές γνώσεις για το 
χειρισµό και τη συντήρηση του. 

Είναι γεγονός ότι µια κακή οργάνωση της µισθώτριας επιχείρησης, η ίδια 
ακόµη η φύση των µισθωµένων κινητών που εύκολα µπορούν να εκποιηθούν σε 
άγνωστους τρίτους, είτε µπορούν να διαλυθούν σε εξαρτήµατα ή και να χάσουν την 
αξία τους αν εµφανιστούν στην αγορά νέα πιο σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και όταν 
πρόκειται για επιχειρησιακά ακίνητα, µια µείωση της αξίας τους εξαιτίας λχ. µη 
παραγωγικότητας της επένδυσης, ανικανότητας του επενδυτή, µη 
ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων κλπ, συνιστούν αυξηµένους 
κινδύνους και κρίσιµους παράγοντες, που µε κάθε επιµέλεια θα πρέπει η εταιρεία 
Leasing να σταθµίσει στο αρχικό στάδιο λήψης της απόφασης για την αποδοχή ή 
απόρριψη της αιτούµενης χρηµατοδότησης ώστε να µην διακινδυνεύσει υπέρµετρα. 

Τίποτε φυσικά δεν εµποδίζει την εταιρεία Leasing να ζητήσει και να πάρει 
πρόσθετες εξασφαλίσεις, ενοχικής ή και εµπράγµατης φύσης, ιδιαίτερα όταν ο 
επενδυτής δεν εµπνέει απόλυτη εµπιστοσύνη ή είναι νέος ή όταν το πράγµα είναι 
ειδικής ή περιορισµένης χρήσης, µε κίνδυνο έτσι σε µη κανονική εξέλιξη της 
συναλλαγής, δυσχέρειας στην εξεύρεση νέου µισθωτή ή αγοραστή. 

Για την αντιµετώπιση αλλά και την αποφυγή των αυξηµένων κινδύνων που 
συναντώνται σε αυτή τη µορφή χρηµατοδότησης και της ενδογενούς έλλειψης σε 
αυτήν "περιθωρίου ασφαλείας" - όταν το µίσθιο συνιστά το αποκλειστικό µέσο 
διασφάλισης, όπως κατά κανόνα συµβαίνει - σε σχέση µε τις άλλες παραδοσιακού 
τύπου, γίνεται αποδεκτό ότι µπορούν οι εταιρείες Leasing να συνοµολογούν υπέρ 
αυτών µεγαλύτερα ωφελήµατα και επαχθέστερους όρους για το µισθωτή-επενδυτή 
όπως λχ αποζηµιωτική ρήτρα σε βάρος του για την περίπτωση µη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων του ή για το µίσθωµα, ρήτρα αξίας συναλλάγµατος προς προφύλαξη 
της από τυχόν µελλοντική διάβρωση του νοµίσµατος, διάφορες φοροαπαλλαγές κλπ. 

Στην πράξη, οι εταιρείες Leasing καθορίζουν στα ενηµερωτικά έντυπά τους τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι πελάτες για να εξετασθεί 
το αίτηµα χρηµατοδοτήσεώς τους. Συγκεκριµένα, απαιτείται: 

ü Έντυπη αίτηση µε οικονοµικές και διοικητικές πληροφορίες 
ü Βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλµατος από τη ∆ΟΥ και βιογραφικό σηµείωµα  

όταν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία 
ü Ιδρυτικό έγγραφο (καταστατικό) της εταιρείας και τροποποιήσεις 
ü Στοιχεία ατόµων που εκπροσωπούν και δεσµεύουν την εταιρεία 

(Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας των εταίρων - για ΟΕ και ΕΕ-, του 
διαχειριστή - για ΕΠΕ- και των κύριων µετόχων ή νόµιµων εκπροσώπων - 
για ΑΕ). 

ü ∆ήλωση ακίνητης περιουσίας του ελεύθερου επαγγελµατία ή των εταίρων 
προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας ΕΠΕ – Α.Ε. (ζητείται αντίγραφο του 
εντύπου Ε9 των ∆ΟΥ), συνοδευµένη από αντίγραφα των συµβολαίων 
ακινήτων και δήλωση υποθηκοφυλακείου για τα υφιστάµενα βάρη 

ü Ισολογισµοί των τριών προηγούµενων ετών 
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ü Εκκαθαριστικά σηµειώµατα ∆ΟΥ των τριών τελευταίων ετών για τον 
ελεύθερο επαγγελµατία ή τους εταίρους προσωπικής εταιρείας ή την 
εταιρεία ΕΠΕ-ΑΕ 

ü Η υποβολή τεκµηριωµένης τεχνικοοικονοµικής µελέτης (όταν πρόκειται 
για µίσθωση εξοπλισµού µεγάλης αξίας) από την οποία να προκύπτουν οι 
πρόσοδοι που αναµένεται να προσφέρει η επένδυση, ώστε να αξιολογείται 
η σκοπιµότητά της και αφετέρου να καθορίζεται ο χρόνος καταβολής των 
µισθωµάτων κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές 
δυνατότητες της επιχείρησης. 

ü Πλήρη διοικητικά και οικονοµικά στοιχεία των προτεινόµενων ως 
εγγυητών. 

ü Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου (για τις εταιρείες) περί µη 
θέσεως της εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής 
αιτήσεως για θέση της σε αναγκαστική διαχείριση. 

ü Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου περί µη πτωχεύσεως και περί 
µη υποβολής αιτήσεως για πτώχευση. 

ü Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί µη λύσεως της εταιρείας. 
Όσον αφορά το Leasing ακινήτου, απαιτείται η αναλυτική περιγραφή και το 

είδος του ακινήτου καθώς και τα γενικά στοιχεία του ακινήτου: 
ü ∆ιεύθυνση ακινήτου 
ü Εµβαδόν κτιρίου 
ü Εµβαδόν οικοπέδου 
ü Αντικειµενική αξία ακινήτου 
ü Εµπορική αξία ακινήτου 
ü Τιµή αγοράς ακινήτου 
Όσον αφορά τα απαιτούµενα έγγραφα ακινήτου για την πραγµατοποίηση 

εκτίµησης αυτά είναι: 
ü Συµβόλαια κτήσης ακινήτου από τον πωλητή που θα καλύπτουν 20-ετία. 
ü Πρόσφατα πιστοποιητικά µεταγραφής / ιδιοκτησίας / βαρών & µη 

διεκδικήσεως για τα συµβόλαια και τους ιδιοκτήτες, τα οποία να 
καλύπτουν την εικοσαετία. 

ü Τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου. 
ü Άδεια οικοδοµής (αντίγραφο). 
ü Κατόψεις ορόφου ή ορόφων αν πρόκειται για πολυώροφο ακίνητο, του 

πωλουµένου ακινήτου θεωρηµένες από την πολεοδοµία. 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο πωλητής του ακινήτου είναι: 
ü Νοµιµοποιητικά έγγραφα στην περίπτωση κατά την οποία έχουµε πωλητή 

νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (εταιρεία κλπ) 
ü Βεβαίωση ∆ήµου για την εξόφληση του τέλους ακίνητης περιουσίας από 

τον πωλητή 
ü Πιστοποιητικό της αρµόδια ∆.Ο.Υ. περί καταβολής του φόρου µεγάλης 

ακίνητης περιουσίας τρέχοντος έτους από τον πωλητή ή σε περίπτωση µη 
υποχρέωσης καταβολής τέτοιου φόρου υπεύθυνη δήλωση αρµοδίως 
υποβληθείσα και θεωρηθείσα από την οικεία ∆.Ο.Υ. 

ü Φορολογική ενηµερότητα του πωλητή για µεταβίβαση ακινήτου 
ü Κτηµατολογικό πίνακα εφόσον υφίσταται στην περιοχή κτηµατολόγιο 
ü Ασφαλιστική ενηµερότητα εφόσον ο πωλητής απασχολεί προσωπικό 

εφόσον είναι επιχειρηµατίας, για µεταβίβαση ακινήτου στις παραµεθόριες 
περιοχές απαιτείται και απόφαση της αρµόδιας επιτροπής Νοµαρχίας περί 
άρσεως της απαγόρευσης µεταβίβασης στο πρόσωπο του αγοραστή 
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ü Επίσηµο αντίγραφο της άδειας οικοδοµής 
ü Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου περί µη πτωχεύσεως και περί 

µη υποβολής αιτήσεως για πτώχευση 
ü Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου (για τις εταιρείες) περί µη 

θέσεως της εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής 
αιτήσεως για θέση της σε αναγκαστική διαχείριση. 

Επίσης, η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος µισθωτής προς την εταιρεία 
Leasing πρέπει να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, στοιχεία για το διοικητικό 
συµβούλιο και τους διαχειριστές, τις τυχόν συγγενείς επιχειρήσεις, τους βασικούς 
πελάτες και προµηθευτές, την ακίνητη περιουσία της επιχείρησης καθώς και 
περιγραφή των προς µίσθωση αντικειµένων. 

Η εταιρεία Leasing προβαίνει ακόµη και σε έρευνα των λογιστικών βιβλίων 
και του τόµου των δυσµενών στοιχείων της επιχείρησης. 

Γίνεται φανερό ότι η επιλογή του αντικειµένου από τον επενδυτή και η 
απόφαση χρηµατοδότησης του από την εταιρεία Leasing έχει ιδιαίτερη σηµασία και 
για τους δύο, προορισµένη να προξενήσει βαρύτατες συνέπειες αν αποδειχθεί 
πλανηµένη, αφού ο µεν πρώτος τότε, όχι µόνο τα µισθώµατα να µη µπορεί να 
πληρώσει, αλλά και επαγγελµατικά να καµφθεί, η δε εταιρεία Leasing να υποστεί τον 
αντίκτυπο από τη µη επιστροφή σε αυτήν του καταβεβληµένου κεφαλαίου της, µε το 
να µη µπορέσει να αξιοποιήσει, ολικά η µερικά, το αντικείµενο που αναλαµβάνει. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η εταιρεία Leasing, όπως και κάθε επιχείρηση, έχει 
σα πρωταρχικό σκοπό το κέρδος, Επιδιώκει να επιβιώσει, να αναπτυχθεί, να γίνει 
ανταγωνιστική, να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της. Έτσι, απευθύνεται προς τις 
µεγάλες και δυναµικές µεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
αγορά µε στόχο την πλήρη κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών τους και την 
στήριξη των επενδυτικών τους σχεδίων. 
 

7.3  ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Πάροδος του χρόνου 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση λήγει και αίρονται τα αποτελέσµατά της µε την 

πάροδο του χρόνου, εφόσον ο µισθωτής δεν άσκησε τα δικαιώµατά του για ανανέωση 
της µίσθωσης. Με τη λήξη ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το πράγµα στον 
εκµισθωτή και παύει να υποχρεούται σε καταβολή µισθώµατος. 

Αγορά του πράγµατος από τον µισθωτή 
Η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης λήγει, επίσης, όταν ο µισθωτής 

αγοράσει το πράγµα ασκώντας το σχετικό δικαίωµα προαιρέσεως που του έχει 
παραχωρηθεί κατά τη συνοµολόγηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού θα γίνει µε µονοµερή δήλωση του µισθωτή προς τον εκµισθωτή 
και την καταβολή του συµφωνηθέντος τιµήµατος. Εφόσον πρόκειται για κινητό, η 
άσκηση του δικαιώµατος αγοράς µπορεί να γίνει εµµέσως ή σιωπηρώς, αφού ο νόµος 
δεν απαιτεί τύπο για την πώληση και µεταβίβαση της κυριότητας κινητού. Αντιθέτως 
για τα ακίνητα απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο. Με τη διαπλαστική δήλωση 
περί ασκήσεως του δικαιώµατος προαιρέσεως λήγει η χρηµατοδοτική µίσθωση και 
ολοκληρώνεται η σύµβαση πώλησης και συγχρόνως µεταβιβάζεται η κυριότητα από 
τον εκµισθωτή στον µισθωτή. 
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Καταγγελία της σύµβασης 
Τονίστηκε παραπάνω ότι η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι 

ορισµένη και σε καµιά περίπτωση βραχύτερη από την ελάχιστη διάρκεια που 
προβλέπει ο νόµος. Ωστόσο ο εκµισθωτής έχει δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης 
πριν από τη λήξη της, αν ο µισθωτής αθετήσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 
κυρίως αν περιέλθει σε υπερηµερία ως προς την πληρωµή του µισθώµατος. Με την 
καταγγελία λύεται η χρηµατοδοτική µίσθωση και ο εκµισθωτής δικαιούται να 
αναζητήσει το πράγµα από τον µισθωτή. Θα µπορούσε να υπάρχει ως όρος σύµβασης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ότι σε περίπτωση υπερηµερίας ως προς την πληρωµή του 
µισθώµατος γίνονται απαιτητές όλες οι υπόλοιπες δόσεις του µισθώµατος (µέχρι το 
τέλος της συµφωνηµένης διάρκειας της σύµβασης). 

Η πτώχευση του µισθωτή 
Η πτώχευση του µισθωτή επιφέρει, κατά ρητή επιταγή του νόµου, λύση της 

σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, χωρίς να απαιτείται καταγγελία ή άλλη 
δικαστική ή εξώδικη ενέργεια του εκµισθωτή. Με τη λύση της σύµβασης δεν 
δικαιούται πλέον ο µισθωτής να κατέχει το πράγµα και υποχρεούται να το παραδώσει 
στον εκµισθωτή. Ο µισθωτής δεν προστατεύεται στην περίπτωση αυτή, καθώς η εν 
λόγω προστασία παρέχεται έως τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Εφόσον ο 
µισθωτής δεν αποδώσει οικειοθελώς το µίσθιο, ο εκµισθωτής δεν έχει απλώς ενοχική 
αξίωση απόδοσης του µισθίου λόγο της λήξης της σύµβασης, αλλά και εµπράγµατη 
αξίωση, ως κύριος και νοµέας. 

Αντίθετα, η πτώχευση του εκµισθωτή δεν συνεπάγεται λύση της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η κυριότητα του πράγµατος και η αξίωση κατά του 
µισθωτή για την καταβολή του µισθώµατος περιλαµβάνονται στην πτωχευτική 
περιουσία, γι αυτό η καταβολή του µισθώµατος θα γίνεται εφεξής στον σύνδικο. Η 
νοµική θέση του µισθωτή παραµένει απέναντι στον σύνδικο, όπως ακριβώς ήταν στην 
εταιρεία που πτώχευσε. Ο σύνδικος έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη χρηµατοδοτική 
µίσθωση και να ζητήσει την απόδοση του πράγµατος, µόνο µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες είχε το δικαίωµα αυτό η εταιρεία, δηλαδή µόνο αν ο 
µισθωτής γίνει υπερήµερος ως προς την καταβολή του µισθώµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

8.1  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ21 
 

1. Το κυριότερο πλεονέκτηµα του leasing είναι η εξασφάλιση της 
χρηµατοδότησης του νέου εξοπλισµού / ακινήτου κατά 100%, η άµεση 
χρησιµοποίηση αυτού του εξοπλισµού / ακινήτου και χωρίς να απαιτείται 
πάντοτε η ιδία συµµετοχή. 

2. Εξοικονοµήσεις από τη φορολογία, αφού η χρηµατοδοτική µίσθωση 
παρέχει 100% φορολογική έκπτωση για τα µισθώµατα µε εξαίρεση τα 
ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα. Τα µισθώµατα που 
καταβάλλονται στην εταιρία leasing για τον εξοπλισµό και το τµήµα των 
µισθωµάτων που αφορά σε κτίριο θεωρούνται δαπάνες και µειώνουν το 
φορολογικό εισόδηµα. 

Για παράδειγµα, ας θεωρήσουµε ότι µια επιχείρηση ενδιαφέρεται να αποκτήσει 
ένα µηχάνηµα αξίας κτήσης 15.000 ευρώ. Στη περίπτωση της αγοράς η 
απόσβεσή του θα πραγµατοποιηθεί σε µια πενταετία µε βάση τη σταθερή µέθοδο 
απόσβεσης, δηλαδή µ΄ έναν ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 20%. Στη περίπτωση 
της µίσθωσης, σύµφωνα µε τον νόµο 1665/1986 η χρηµατοδοτική µίσθωση 
µπορεί να είναι τριετής, οπότε ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης θα είναι 
33,33%. Αν θεωρήσουµε ότι το κόστος του κεφαλαίου της επιχείρησης είναι ίσο 
µε 8%, τότε θα έχουµε τις εξής φορολογικές ελαφρύνσεις, από τα φορολογητέα 
κέρδη, σε όρους παρούσας αξίας : 
 
• Στην περίπτωση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Έτη 
Συντελεστής 
Απόσβεσης 

Ύψος 
Ετήσιας 

Απόσβεσης 
Συντελεστής 
Αναγωγής Παρούσα Αξία 

1 33,33% 5000 0,9259 4629,5 
2 33,33% 5000 0,8573 4286,5 
3 33,33% 5000 0,7938 3969 
4         
5         

Σύνολο 100% 15000   12885 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Π.Μάζης, 1999 
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• Στην περίπτωση της αγοράς 
 

Έτη 
Συντελεστής 
Απόσβεσης 

Ύψος 
Ετήσιας 

Απόσβεσης 
Συντελεστής 
Αναγωγής Παρούσα Αξία 

1 20,00% 3000 0,9259 2777,7 
2 20,00% 3000 0,8573 2571,9 
3 20,00% 3000 0,7938 2381,4 
4 20,00% 3000 0,735 2205 
5 20,00% 3000 0,6806 2041,8 

Σύνολο 100% 15000   11977,8 
 

 
Από το παραπάνω παράδειγµα συνάγεται ότι η φορολογική ελάφρυνση θα είναι 
µεγαλύτερη στη περίπτωση της χρησιµοποίησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
έναντι της αγοράς. Εξ’ άλλου, η διαφορά θα είναι τόσο µεγαλύτερη όσο η 
περίοδος της απόσβεσης, στην περίπτωση της αγοράς, θα είναι µεγαλύτερη και 
εποµένως ο συντελεστής της ετήσιας απόσβεσης θα είναι µικρότερος. Ακόµη 
υπάρχει σταδιακή και όχι άµεση εκταµίευση του ΦΠΑ στην αρχική φάση της 
αγοράς του εξοπλισµού. Ειδικότερα τα µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
ακινήτων επιβαρύνονται ούτε µε ΦΠΑ, µε εξαίρεση τα βιοµηχανοστάσια, ούτε 
µε τέλη χαρτοσήµου. 
 

3. Η διαδικασία υπογραφής µίας σύµβασης leasing είναι ταχύτερη και 
λιγότερο δαπανηρή έναντι της σύµβασης µακροπρόθεσµου δανεισµού. 
Συνήθως δεν χρειάζονται προσηµειώσεις, υποθήκες κ.λπ., ενώ 
προβλέπονται µειωµένα συµβολαιογραφικά δικαιώµατα και απαλλαγή από 
διάφορα τέλη και φόρους. 

4. Ο επενδυτής µπορεί να επιτύχει καλύτερους όρους προµήθειας εξοπλισµού 
ή απόκτησης επαγγελµατικού ακινήτου, καθώς η αξία τους εξοφλείται 
άµεσα τοις µετρητοίς. 

5. Η διάρκεια της µίσθωσης και το ύψος του µισθώµατος ορίζονται σύµφωνα 
µε τις οικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη και 
τυχόν εποχικοί παράγοντες και έτσι δηµιουργούνται σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα για τον προγραµµατισµό της επενδυτικής πολιτικής της 
επιχείρησης. 

6. Υπάρχει ανταπόκριση στις δυνατότητες και στις ανάγκες κάθε 
µικροµεσαίας επιχείρησης. Αν και ο σύγχρονος µηχανισµός του leasing 
µπορεί να εφαρµοσθεί σε όλους τους κλάδους της οικονοµικής 
δραστηριότητας, δηλαδή ακόµη και στη µεγάλη βιοµηχανία, η τεχνική του 
ταιριάζει περισσότερο στη µικρή και µέσου µεγέθους αναπτυσσόµενη 
επιχείρηση. Άλλωστε, πρόκειται για ευέλικτη µορφή χρηµατοδότησης 
προς όφελος κυρίως µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν 
το αναγκαίο κεφάλαιο για την απόκτηση ή ανανέωση του παραγωγικού 
τους εξοπλισµού, παρουσιάζουν κατά συχνά χρονικά διαστήµατα την 
ανάγκη εκσυγχρονισµού και επέκτασής του και έχουν περιορισµένη 
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πιστοληπτική ικανότητα λόγω συνήθως αδυναµίας παροχής εµπράγµατων 
ή προσωπικών ασφαλειών. 

7. Η πραγµατοποίηση επένδυσης σε καινούριο εξοπλισµό µέσω leasing από 
νέες ή υφιστάµενες επιχειρήσεις µπορεί να συνδυαστεί µε τα οφέλη που 
προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόµο, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν. 

8. Μετά τη λήξη της µισθωτικής περιόδου ο επενδυτής αποκτά την κυριότητα 
του παγίου έναντι προσυµφωνηµένου (συνήθως συµβολικού) τµήµατος. Η 
απόκτηση του ακινήτου είναι απαλλαγµένη από το φόρο µεταβίβασης. 

9. Ο επενδυτής προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του 
εξοπλισµού του, τον οποίο µπορεί να ανανεώνει χωρίς να δεσµεύει τα 
διαθέσιµα κεφάλαιά του. 

10. Η χρηµατοδοτική µίσθωση προστατεύει τον µισθωτή από την αύξηση του 
πληθωρισµού, καθώς τα µισθώµατα συµφωνούνται στην αρχή της 
σύµβασης και παραµένουν σταθερά µέχρι τη λήξη της, και έτσι δεν 
επηρεάζονται από µελλοντική ανάπτυξη του πληθωρισµού. 

11. Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισµού της επιχείρησης και της 
κεφαλαιακής της διάρθρωσης.  

Για παράδειγµα, έστω ο ισολογισµός µιας επιχείρησης πριν από την απόκτηση 
ενός µηχανήµατος είναι : 

Ισολογισµός 1 
(σε χιλιάδες ευρώ) 

Πάγια 60 Ίδια Κεφάλαια 35 
Εµπορεύµατα 28 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 45 
Απαιτήσεις 7 Μακροπρόθ. Υποχρεώσεις 25 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 10   
Σύνολο 105 Σύνολο 105 

 
Αν η επιχείρηση αγοράσει το µηχάνηµα αξίας 30 χιλιάδες ευρώ, 30% µε ίδια 
κεφάλαια και το υπόλοιπο µε τραπεζική χρηµατοδότηση, τότε ο ισολογισµός της 
θα γίνει ως εξής : 

Ισολογισµός 2 
(σε χιλιάδες ευρώ) 

Πάγια 90 Ίδια Κεφάλαια 35 
Εµπορεύµατα 28 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 66 
Απαιτήσεις 7 Μακροπρόθ. Υποχρεώσεις 25 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 1   
Σύνολο 126 Σύνολο 126 

 
Μετά τη διαµόρφωση αυτή του ισολογισµού παρατηρείται ότι ο µεν δείκτης της  
άµεσης ρευστότητας [(Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθεµατικά) / 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις] από 0,68 µειώθηκε σε 0,32, ο δε δείκτης της 
χρηµατοδοτικής µόχλευσης (Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια) από 0,67 
αυξήθηκε σε 0,72, δηλαδή σηµειώθηκε επιδείνωση στις τιµές και των δύο 
δεικτών. 
 
Αν η επιχείρηση αποκτήσει το ίδιο µηχάνηµα µε χρηµατοδοτική µίσθωση, αντί 
να το αγοράσει και µε µηνιαίο προκαταβολικό µίσθωµα 500 ευρώ, τότε ο 
ισολογισµός της θα γίνει ως εξής : 
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Ισολογισµός 3 
(σε χιλιάδες ευρώ) 

Πάγια 60,0 Ίδια Κεφάλαια 34,5 
Εµπορεύµατα 28,0 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 45,0 
Απαιτήσεις 7,0 Μακροπρόθ. Υποχρεώσεις 25,0 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 9,5   
Σύνολο 104,5 Σύνολο 104,5 

 
Στη περίπτωση αυτή ο δείκτης της άµεσης ρευστότητας θα είναι 0,66 και αυτός 
της χρηµατοδοτικής µόχλευσης 0,67, δηλαδή παρατηρείται ότι ο µεν δείκτης 
ρευστότητας µειώθηκε κατ΄ ελάχιστο από την αρχική του τιµή, ενώ αυτός της 
χρηµατοδοτικής µόχλευσης παρέµεινε αµετάβλητος. 
 
 

12. Η µισθώτρια επιχείρηση, διατηρεί τα κίνητρα των Αναπτυξιακών Νόµων 
και των Προγραµµάτων της Ε.Ε. 

13. Για τα τραπεζικά συγκροτήµατα το leasing αποτελεί µία τεχνική 
διεύρυνσης της πελατείας τους και πολλαπλών κερδών, αφού, εκτός των 
άλλων αποκτούν διαπραγµατευτική δύναµη έναντι των προµηθευτών του 
εξοπλισµού και προσφέρουν πελατεία στις ασφαλιστικές εταιρείες. 

14. Οι εταιρείες leasing διασφαλίζονται από τον κίνδυνο πτώχευσης του 
µισθωτή, διότι διατηρούν την ιδιοκτησία του εξοπλισµού και επιπλέον 
απολαµβάνουν σοβαρά φορολογικά κίνητρα (αποσβέσεις, σύσταση 
αφορολογήτου αποθεµατικού). 

 
 

Πλεονεκτήµατα προκύπτουν όµως από το θεσµό του leasing και για την 
εθνική οικονοµία. Τα κυριότερα εξ αυτών είναι: 

1. Η χρηµατοδοτική µίσθωση ως µια εναλλακτική ή συµπληρωµατική µορφή 
χρηµατοδότησης αυξάνει τις επενδύσεις και συνεπώς συµβάλλει στην 
ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. Η αύξηση των επενδύσεων µπορεί να 
οφείλεται σε διάφορους λόγους. Με την εµφάνιση και ανάπτυξη του 
θεσµού της χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει διευρεθεί η λίστα µε τις 
επιλογές των µορφών χρηµατοδότησης που έχει δυνατότητα να επιλέξει ο 
επιχειρηµατίας. 

2. Το µονοπώλιο που είχαν µέχρι πριν την εµφάνιση του θεσµού οι τράπεζες 
µε τον χρηµατικό δανεισµό καταρρίπτεται και αναπτύσσεται ένας 
ανταγωνισµός ανάµεσα στους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και στις 
τράπεζες. 

3. Τα διαθέσιµα κεφάλαια των επιχειρήσεων αυξάνονται λόγο των 
περισσοτέρων πηγών χρηµατοδότησης. Προωθείται η επένδυση σε υψηλή 
τεχνολογία λόγο της απαίτησης της σε υψηλή χρηµατοδότηση. 

4. Οι επιχειρήσεις αποκτούν κεφαλαιουχικό εξοπλισµό και αντικαθίσταται ο 
εξοπλισµός που µε άλλες µορφές χρηµατοδότησης θα ήταν αδύνατο. 

5. Βελτιώνεται η απόδοση των επιχειρήσεων καθώς και η ανταγωνιστικότητα 
των προϊόντων τους. 

6. Αυξάνονται οι εξαγωγές και η εισροή συναλλάγµατος. 
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Συµπερασµατικά, η εµφάνιση του θεσµού της χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει σαν 
αποτέλεσµα την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας που εντοπίζεται: στην ανάπτυξη 
της βιοµηχανίας, στην ανάπτυξη του ενικού εισοδήµατος, στην βελτίωση του 
ισοζυγίου πληρωµών, στην αύξηση της απασχόλησης καθώς και στην βελτίωση µιας 
σειράς άλλων µακροοικονοµικών µεγεθών. 

 
 
 

8.2  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ22 
 

1. Το φαινοµενικό κόστος του leasing είναι υψηλότερο από το επιτόκιο 
τραπεζικού δανεισµού. Η βαθύτερη διερεύνηση των φοροαπαλλαγών 
µετριάζει την πρώτη εντύπωση, συνήθως, µάλιστα, δηµιουργεί 
πλεονεκτική κατάσταση. 

2. ∆ιαφεύγει η ωφέλεια από τη φοροαπαλλαγή των αποσβέσεων στην 
περίπτωση του ιδιόκτητου εξοπλισµού, ωφέλεια που συµψηφίζεται µέχρις 
ενός βαθµού από την πλήρη φοροαπαλλαγή των µισθωµάτων. 

3. Παρά τη θετική σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, µπορεί να εκδηλωθεί 
δισταγµός των τραπεζών για χρηµατοδότηση µίας επιχείρησης, όταν ο 
εξοπλισµός της τελευταίας στηρίζεται στη µέθοδο του leasing. 

4. Ο µισθωτής αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους από τυχαία περιστατικά ή 
ανωτέρα βία έναντι του εκµισθωτή και διατρέχει τον κίνδυνο της έκτακτης 
καταγγελίας της σύµβασης αν αθετήσει κάποιον όρο της για σηµαντικό 
διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, ο εκµισθωτής µπορεί να του αφαιρέσει 
τον εξοπλισµό και να απαιτήσει την άµεση πληρωµή όλων των 
µισθωµάτων µέχρι τη λήξη της σύµβασης. 

5. Ο µισθωτής υπόκειται στους ελέγχους του εκµισθωτή για τη διαπίστωση 
της καλής λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισµού. 

6. Η υπολειµµατική αξία του µισθίου ανήκει στον εκµισθωτή. Σε περίπτωση 
που η αξία αυτή είναι σηµαντική στο τέλος της περιόδου της µίσθωσης, ο 
µισθωτής βρίσκεται σε µειονεκτική θέση. Για παράδειγµα, τα οικόπεδα 
ανατιµώνται µε την πάροδο του χρόνου. Έτσι, ο µισθωτής µπορεί να 
αναγκαστεί να πληρώσει σηµαντικά αυξηµένο µίσθωµα για να βρει 
ανάλογο χώρο στο τέλος της περιόδου της µίσθωσης. Αν ο µισθωτής είχε 
προτιµήσει την αγορά αντί της ενοικίασης του οικοπέδου, τότε θα πλήρωνε 
σηµαντικά λιγότερο κόστος. Επίσης, ο µισθωτής χάνει την υπολειµµατική 
αξία του παραγωγικού εξοπλισµού µε τη λήξη της σύµβασης, γιατί δεν του 
ανήκει και είναι υποχρεωµένος να τον αναδιαπραγµατευτεί ή να τον 
επιστρέψει στον εκµισθωτή. 

 
Μεταξύ των µειονεκτηµάτων της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναφέρεται το 
ψυχολογικής φύσης µειονέκτηµά της. Υπάρχουν επιχειρηµατίες ακόµη και σήµερα 
που πιστεύουν ότι η µίσθωση, αντί της αγοράς, αποτελεί στοιχείο προσβολής της 
ισχύος της επιχείρησής τους και ότι αποτελεί µια πολύπλοκη χρονοβόρα διαδικασία. 
 
 
 

                                                           
22 Π.Μάζης, 1999 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ LEASING ΜΕ ΤΟΝ ∆ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ 
 

Προκειµένου ένας επιχειρηµατίας να εκτιµήσει τη σκοπιµότητα προσφυγής 
στη λύση Leasing, θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσει το συνολικό, τελικό γι’ 
αυτόν, κόστος του Leasing και να το συγκρίνει µε το αντίστοιχο κόστος των δύο 
άλλων βασικών εναλλακτικών δυνατοτήτων απόκτησης του απαραίτητου 
µηχανολογικού εξοπλισµού, δηλαδή αφενός της αγοράς από τα ίδια διαθέσιµα και 
αφετέρου της χρηµατοδότησης από το τραπεζικό σύστηµα. 

Η επιλογή της πιο συµφέρουσας λύσης για την χρηµατοδότηση των 
επενδύσεων, εξαρτάται από τα επί µέρους χαρακτηριστικά της κάθε συγκεκριµένης 
περίπτωσης και συνεπώς η τυχόν γενίκευση όσον αφορά το σχετικό κόστος είναι 
αρκετά παρακινδυνευµένη. 

Μερικά από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του Leasing έναντι του 
δανεισµού είναι τα εξής: 

1. ∆υνατότητα χρηµατοδότησης του 100% της επενδύσεως. 
2. Ταχύτερη και απλούστερη διαδικασία έναντι του δανεισµού. 
3. Ευελιξία και εύκολη προσαρµοστικότητα των µισθωµάτων στις ταµειακές 

ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. 
4. Αναγνώριση του µισθώµατος ως λειτουργικής δαπάνης και έκπτωσής του 

εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα του µισθωτή. 
5. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τους όρους σύµβασης κατά 

τη διάρκεια ισχύος της και προσαρµογής της στις ανάγκες της. 
Ο εκµισθωτής χρησιµεύει σαν ένας χρηµατοδοτικός µεσάζων µε τη λογική ότι 

εξευρίσκει κεφάλαια τα οποία ανταλλάσει µε ένα συµβόλαιο χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η διαδικασία της µίσθωσης πάγιου 
περιουσιακού στοιχείου(Leasing) και η διαφορά της από την αγορά του. Στο 
αριστερό µέρος του διαγράµµατος φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία της αγοράς ενός 
περιουσιακού στοιχείου τα κεφάλαια που χορηγούνται από τις αγορές κεφαλαίων 
εξευρίσκονται από τον αγοραστή µε την έκδοση µετοχών ή οµολογιών. Τα κεφάλαια 
αυτά στη συνέχεια χρησιµεύουν για την απόκτηση του τίτλου του περιουσιακού 
στοιχείου του οποίου τις υπηρεσίες χρειάζεται ο αγοραστής του. Από την άλλη 
πλευρά, στο δεξιό µέρος του διαγράµµατος φαίνεται ότι κατά την διαδικασία της 
µίσθωσης, ο εκµισθωτής εξευρίσκει τα κεφάλαια από την αγορά των κεφαλαίων και 
αποκτά τον τίτλο του περιουσιακού στοιχείου. Στη συνέχεια ο εκµισθωτής παραδίδει 
στον µισθωτή το περιουσιακό στοιχείο έναντι µιας σειράς πληρωµών της µίσθωσης, 
όπως καθορίστηκε από τη συµφωνία της µίσθωσης του πάγιου περιουσιακού 
στοιχείου(Leasing). 

Όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήµα, µεταξύ µιας συµφωνίας 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της αγοράς ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου 
υπάρχουν οι εξής δύο βασικές διαφορές: 

1. Στη συµφωνία χρηµατοδοτικής µίσθωσης υπάρχει ένας επιπλέον µεσάζων 
που είναι ο εκµισθωτής, και 

2. Κατά την αγορά παρέχεται στον ιδιοκτήτη τόσο η δυνατότητα 
χρησιµοποίησης του περιουσιακού στοιχείου όσο και της τιµής εκποίησής 
του, ενώ ο µισθωτής κατέχει µόνο το δικαίωµα χρησιµοποίησης του 
περιουσιακού στοιχείου. 
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Το ερώτηµα αν θα πρέπει να προτιµηθεί η µίσθωση από την αγορά ενός 
περιουσιακού στοιχείου αποτελεί ένα σύνηθες πρόβληµα που απασχολεί τις 
επιχειρήσεις όταν καταρτίζουν τα αναπτυξιακά τους προγράµµατα. Η ιδιαιτερότητα 
του προβλήµατος βρίσκεται στο γεγονός ότι περιέχει στοιχεία για την από κοινού 
λήψη της χρηµατοδοτικής και της επενδυτικής απόφασης. Αντίθετα, µε τη σχετική 
απόφαση επένδυσης κεφαλαίων στην περίπτωση της αγοράς στο πρόβληµα της 
επιλογής της µίσθωσης έναντι της αγοράς υποχρεώνεται η επιχείρηση να εξετάσει όχι 
µόνο το εφικτό της απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου αλλά και το κατά πόσο η 
χρηµατοδοτική µίσθωση είναι προτιµότερη από µια αγορά µε κανονική 
χρηµατοδότηση. 

Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η αυτοχρηµατοδότηση αποτελεί την πλέον 
συµφέρουσα επιλογή στην περίπτωση που η ίδια η επιχείρηση διαθέτει αρκετά 
διαθέσιµα κεφάλαια για την απόκτηση ενός επενδυτικού αγαθού, εφόσον τα επιτόκια 
δανεισµού της αγοράς βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. 

Αντίθετα, η επιλογή της καλύτερης λύσης ανάµεσα στο δανεισµό και το 
Leasing αποτελεί µια σύνθετη διαδικασία. 

Εκ πρώτης όψεως το Leasing είναι περισσότερο δαπανηρό δεδοµένου ότι τα 
επιτόκια υπολογισµού των µισθωµάτων είναι αρκετά υψηλότερα από τα επιτόκια 
δανεισµού και αυτό γιατί οι εταιρείες Leasing καθώς δεν έχουν πρόσβαση στα κατά 
τεκµήρια χαµηλότερα κεφάλαια της διατραπεζικής αγοράς, είναι υποχρεωµένες να 
προσφεύγουν στις τράπεζες για την άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων. 

Ωστόσο, το µειονέκτηµα αυτό των συµβάσεων Leasing αντισταθµίζεται από 
το πλεονέκτηµα που διαθέτει ο µισθωτής να εκπίπτει φορολογικά το σύνολο του 
µισθώµατος, σε αντίθεση µε τον τραπεζικό δανεισµό, όπου εκπίπτουν µόνο οι τόκοι. 
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Η διαφορά αυτή συνήθως είναι σηµαντική αν και εν µέρη καλύπτεται από την 
έκπτωση των αποσβέσεων του επενδυτικού αγαθού, που φυσικά διενεργείται µόνο 
στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισµού. Και τούτο γιατί στην Ελλάδα υιοθετείται 
η αρχή της νοµικής κυριότητας, ακόµη και για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους. 
Εφόσον λοιπόν νοµικός κύριος του πράγµατος παραµένει ο εκµισθωτής (εταιρεία 
Leasing), ο πελάτης-µισθωτής δεν είναι δυνατόν να προβεί σε αποσβέσεις. 

Γενικά, τα βασικά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του 
Leasing ή του τραπεζικού δανεισµού από τις επιχειρήσεις για την χρηµατοδότηση 
µιας επένδυσης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η διάρκεια της µίσθωσης 
2. Ο φορολογικός συντελεστής της επιχείρησης 
3. Ο συντελεστής απόσβεσης του εξοπλισµού 
4. Η κερδοφορία της επιχείρησης. 
Για την συγκριτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης, 

χρησιµοποιείται η µέθοδος του Εσωτερικού Επιτοκίου Απόδοσης και κυρίως η 
µέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Με την πρώτη µέθοδο, ορίζεται το επιτόκιο 
εκείνο που µηδενίζει τη διαφορά µεταξύ της παρούσας αξίας του συνολικού κόστους 
της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της παρούσας αξίας του συνολικού κόστους της 
αγοράς. Αν το επιτόκιο αυτό είναι µεγαλύτερο από το επιτόκιο του δανεισµού τότε 
προτιµάται το Leasing, αν όχι, τότε προτιµάται η αγορά. 

Με βάση τη µέθοδο της Παρούσας Αξίας, υπολογίζεται η σηµερινή αξία 
(δηλαδή η αξία σε τρέχουσες τιµές) όλων των καθαρών εκροών (δαπανών) που 
συνεπάγεται για την ενδιαφερόµενη επιχείρηση η προσφυγή σε καθεµιά από τις 
προαναφερθείσες τρεις εναλλακτικές δυνατότητες. 

Είναι προφανές ότι συµφερότερη λύση είναι εκείνη της οποίας το συνολικό 
καθαρό κόστος (µετά το συνυπολογισµό των φορολογικών απαλλαγών) είναι 
µικρότερο. Για την αναγωγή των µελλοντικών αξιών σε αντίστοιχες παρούσες αξίες 
χρησιµοποιούνται οι συντελεστές παρούσας αξίας, για τον προσδιορισµό των οποίων 
λαµβάνεται υπόψη το λεγόµενο κόστος ευκαιρίας. Αυτό εξισώνεται µε την ετήσια 
απόδοση (σαν ποσοστό επί τοις εκατό) της καλύτερης δυνατής, από πλευράς 
αποδοτικότητας και ασφάλειας, εναλλακτικής τοποθέτησης κεφαλαίων που είναι 
διαθέσιµη στην αγορά, κατά τον χρόνο της απόφασης. Το κόστος ευκαιρίας δηλαδή 
αντιπροσωπεύει την οικονοµική απώλεια την οποία υφίσταται ο κάτοχος κεφαλαίων, 
που αποφασίζει να επενδύσει σε µηχανικό εξοπλισµό ή οτιδήποτε άλλο, λόγω 
παραίτησης του από την παραπάνω δυνατότητα τοποθέτησης των κεφαλαίων του, 
που όπως ήδη αναφέρθηκε είναι η καλύτερη δυνατή, µε τις δεδοµένες κάθε φορά 
συνθήκες της αγοράς. 

Με τα σηµερινά δεδοµένα στη χώρα µας σαν καλύτερη δυνατή, λόγω 
απόδοσης και ασφάλειας, τοποθέτηση κεφαλαίων θεωρείται η αγορά εντόκων 
γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Αυτό σηµαίνει ότι το κόστος ευκαιρίας 
εξισώνεται µε το επιτόκιο των εν λόγω εντόκων γραµµατίων διάρκειας ενός έτους. 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα σύγκρισης δανείου - χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 
στο οποίο ο πελάτης πιστοδοτείται για το ίδιο χρονικό διάστηµα (3 έτη). Τα δεδοµένα 
είναι τα εξής: 

ü Μίσθωση 1000 € (επιτόκιο 7%) 
ü ∆ανεισµός 1000 € (επιτόκιο 6%) 
ü Καταβολή µισθώµατος και δόσης στο τέλος εκάστου τριµήνου 
ü Συντελεστής απόσβεσης παγίου 15% ετησίως 
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Παράδειγµα 1 
 
 

LEASING ∆ΑΝΕΙΟ 
1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 

1ο Μίσθωµα/∆όση 93,11 93,11 93,11 98,33 93,33 88,33 
2ο Μίσθωµα/∆όση 93,11 93,11 93,11 97,08 92,08 87,08 
3ο Μίσθωµα/∆όση 93,11 93,11 93,11 95,83 90,83 85,83 
4ο Μίσθωµα/∆όση 93,11 93,11 93,11 94,58 89,58 84,58 
Ετήσια επιβάρυνση 372,44 372,44 372,44 385,82 365,82 345,82 

Τόκος 
Μισθωµάτων/∆όσεων 61,97 39,65 15,74 52,5 32,5 12,5 

Κεφάλαιο Μισθ./ 
Απόσβεση 310,47 332,80 356,71 150 150 150 

Ετήσια µείωση 
κερδών 372,44 372,45 372,45 202,5 182,5 162,5 

 

Φορολογικό κέρδος 
(ετήσια 
επιβάρυνση*37,5%) 139,67 139,67 139,67 75,94 68,44 60,94 

Ετήσια επιβάρυνση 372,44 372,45 372,45 385,82 365,82 345,82 
Φορολογικό κέρδος -139,67 -139,67 -139,67 -75,94 -68,44 -60,94 
Καθαρή ετήσια 
δαπάνη 232,77 232,77 232,77 309,88 297,38 284,88 

 
Συµπέρασµα : σε αυτό το παράδειγµα, υφίσταται χαµηλός συντελεστής 

απόσβεσης, µε αποτέλεσµα το φορολογικό κέρδος να ισοσκελίζει σε µεγάλο βαθµό 
το κόστος από την καταβολή των µισθωµάτων και η χρηµατοδοτική µίσθωση να είναι 
πολύ ελκυστική. 
 

Παράδειγµα 2 
 

Η όλη διαδικασία υπολογισµού και σύγκρισης του κόστους του Leasing και 
των άλλων δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων απεικονίζεται αναλυτικά παρακάτω. 

Προηγουµένως πρέπει να διευκρινιστούν κάποια πράγµατα: 
• Τα µισθώµατα και τα τοκοχρεολύσια (στην περίπτωση της 

χρηµατοδότησης) υπολογίζονται µε τη µέθοδο της ράντας. 
• Ο φορολογικός συντελεστής 0.49 σηµαίνει ότι η επιχείρηση καταβάλλει το 

49% των φορολογητέων εσόδων της ως φόρο. 
• Η ίδια συµµετοχή στην επένδυση στην περίπτωση της τραπεζικής 

χρηµατοδότησης είναι 3.210 γιατί εκτός από το 30% της επένδυσης που 
καταβάλλεται τοις µετρητοίς από την επιχείρηση, υπάρχει και µια 
επιβάρυνση 3% για το χαρτόσηµο της σύµβασης χρηµατοδότησης 
(ΕΦΤΕ). 
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• Τα µισθώµατα δεν επιβαρύνονται µε ΕΦΤΕ σε αντίθεση µε τους τόκους 
των τραπεζικών δανείων, επί των οποίων υπολογίζεται ΕΦΤΕ 8%. 

 
Ποια από τις τρεις εναλλακτικές δυνατότητες είναι η συµφερότερη για τον επενδυτή, 
προσδιορίζεται από το σύνολο της τελευταίας στήλης των πινάκων, δηλαδή της 
στήλης "χρηµατικές ροές-παρούσα αξία". Είναι ευνόητο ότι η συµφερότερη λύση 
είναι εκείνη στην οποία το σύνολο αυτό (που αντιπροσωπεύει το συνολικό καθαρό 
κόστος) είναι το µικρότερο. 
 

Αγορά µε Ίδια ∆ιαθέσιµα 
Φορολογικός 
Συντελεστής 
0,49     

Κόστος 
Ευκαιρίας 0,23     

Συντελεστής 
Αποσβέσεων 
0,20     

Έντοκα 
Γραµµάτια 
Ελληνικού 
∆ηµοσίου     

Περίοδος Επένδυση Αποσβέσεις 

Ετήσια Ταµειακή 
Εισροή λόγω 
Φορολογίας 

Συντελεστ
ής 
Παρούσας 
Αξίας 23% 

Χρηµατικέ
ς Εκροές 
σε 
Παρούσα 
Αξία 

0 -10.000,00 2.000,00 -10.000,00 1,0000 -10.000,00 
1   2.000,00 980,00 0,8130 796,74 
2   2.000,00 980,00 0,6610 647,78 
3   2.000,00 980,00 0,5374 526,65 
4   2.000,00 980,00 0,4369 428,16 
5   2.000,00 980,00 0,3552 348,10 

Σύνολο   10.000,00 -5.100,00   -7.252,57 
 

 

 

 

Έτη

Συµµετοχ
ή στην 
επένδυση

Τοκοχρεολύ
σιο Κεφάλαιο

Τόκος και 
Ειδικός 
Φόρος 8%

Αποσβέσεις 
20%

Ετήσια 
Ταµειακή 
Εισροή 
Φορολογίας

Χρηµ/κες 
Ροές µετά 
από 
Φόρους

Συντελεστής 
Παρούσας 
Αξίας

Χρηµ/κές 
Εκροές σε 
Παρούσα 
Αξία

0 -3.210,00 -3.210,00 1,0000 -3.210,00
1 -2.802,00 -825,00 -1.977,00 -2.000,00 -1.948,73 -853,27 0,8130 -693,71
2 -2.786,00 -1.036,00 -1.750,00 -2.000,00 -1.837,50 -948,50 0,6610 -626,96
3 -2.764,00 -1.308,00 -1.456,00 -2.000,00 -1.693,44 -1.070,56 0,5374 -575,32
4 -2.736,00 -1.653,00 -1.083,00 -2.000,00 -1.510,67 -1.225,33 0,4369 -535,35
5 -2.694,00 -2.178,00 -516,00 -2.000,00 -1.232,84 -1.461,16 0,3552 -519,00

Σύνολο -13.782,00 -7.000,00 -6.782,00 -10.000,00 -8.223,18 -5.558,82 -6.160,34

Τραπεζικός ∆ανεισµός 7000€ και Ίδια ∆ιαθέσιµα 3000€ 
Φορολογικός Συντελεστής 0,49
Συντελεστής Αποσβέσεων 0,20

Κόστος Ευκαιρίας 0,23
Κόστος ∆ανεισµού 0,26
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Παράδειγµα 3 
 

Συγκρίνουµε το κόστος µίσθωσης (Leasing) ύψους 5 εκ. € µε ισόποσο και της 
ίδιας διάρκειας τραπεζικό δανεισµό, όταν ο συντελεστής απόσβεσης είναι 20%. Το 
επιτόκιο µίσθωσης είναι 30% ετησίως, του δανεισµού είναι 25% ετησίως και η 
διάρκεια τους τρία έτη. 

Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγµατος δίνονται οι τύποι της 
µίσθωσης και του δανεισµού αντίστοιχα: 

 
NPV (Leasing)= nΣt~1 [(1-T) (St -Ct)] / (1+K)t - nΣt~1 [(1-T) Lt / (1+r)t 
Όπου: 
NPV = Καθαρή Παρούσα Αξίας του κόστους του Leasing 
t = Χρόνος (1,2,3…n) 
Lt = Ετήσια µισθώµατα 
St = Απόδοση µηχανήµατος (από τις πωλήσεις των προϊόντων) 
Ct = Κόστος παραγωγής (εργατικό, πρώτων υλών, ενέργειας κλπ) 
K = Κόστος κεφαλαίων µεταφορών 
r = Προεξοφλητικό επιτόκιο 
T = Φορολογικός συντελεστής 
 
 
 
 
 
 

Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου

Έτη

Μίσθωµα 
& ∆ιαχ/κή 
Προµήθεια Κόστος Εξαγοράς

Αποσβέσεις 
20%

Ετήσια 
Ταµειακή 
Εισροή 
Φορολογίας

Χρηµ/κες 
Ροές µετά 
από 
Φόρους

Συντελεσ
τής 
Παρούσα
ς Αξίας

Χρηµ/κές 
Εκροές σε 
Παρούσα 
Αξία

1 -4.105,00 -2.011,45 -2.093,55 0,8130 -1.702,06
2 -4.105,00 -2.011,45 -2.093,55 0,6610 -1.383,84
3 -4.105,00 -2.011,45 -2.093,55 0,5374 -1.125,07
4 -4.105,00 -2.011,45 -2.093,55 0,4369 -914,67
5 -4.105,00 -500,00 -2.011,45 -2.593,55 0,3552 -921,23
6 -100,00 -49,00 49,00 0,2888 14,15
7 -100,00 -49,00 49,00 0,2348 11,51
8 -100,00 -49,00 49,00 0,1909 9,35
9 -100,00 -49,00 49,00 0,1552 7,60
10 -100,00 -49,00 49,00 0,1262 6,18

Σύνολο -20.525,00 -10.302,25 -10.722,75 -5.998,07

Χρηµατοδοτική Μίσθωση Leasing 10000€
Φορολογικός Συντελεστής 0,49
Συντελεστής Αποσβέσεων 0,20

Κόστος Ευκαιρίας 0,23
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NPV (Borrowing)= nΣt~1 [(1-T) (St -Ct)] / (1+K)t - nΣt~1 [(TDt )(1+r)t] - Ι 
Όπου: 
NPV = Καθαρή Παρούσα Αξίας του κόστους του δανεισµού 
t = Χρόνος (1,2,3…n) 
St = Απόδοση µηχανήµατος 
Ct = Κόστος παραγωγής 
K = Κόστος του κεφαλαίου µετά φόρων 
r = Προεξοφλητικό επιτόκιο 
T = Φορολογικός συντελεστής 
TDt = Ετήσιες φορολογικές αποσβέσεις 
Ι = Αξία αγοράς µηχανήµατος 
 

LEASING ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
Κεφάλαιο 5.000.000,00 Κεφάλαιο 5.000.000,00 
∆ιάρκεια 3 έτη ∆ιάρκεια 3 έτη 
Καταβολή µισθωµάτων 3µηνιαία Καταβολή µισθωµάτων 3µηνιαία 
Επιτόκιο 30% Επιτόκιο 25% 
Μίσθωµα 601.290,00 ∆όση 604.585,00 
Ετήσια µισθώµατα 2.405.160,00 Ετήσιες δόσεις 2.416.340,00 
Συντελεστής φόρου 35% Συντελεστής φόρου 35% 
Ετήσιο µίσθωµα   Ετήσιες αποσβέσεις Ετήσιοι τόκοι 
1 2.405.160,00 1.000.000,00 1.136.830,00 
2 2.405.160,00 1.000.000,00 783.375,00 
3 2.405.160,00 1.000.000,00 335.325,00 
4 0,00 1.000.000,00 0,00 
5 0,00 1.000.000,00 0,00 
Σύνολο 7.215.480,00 5.000.000,00 2.255.530,00 

τα ετήσια µισθώµατα εκπίπτουν 
φορολογικά επιτρέποντας συνολική 
εξοικονόµηση φόρου στην τριετία 

οι ετήσιοι τόκοι και αποσβέσεις 
εκπίπτουν φορολογικά επιτρέποντας 
συνολική εξοικονόµηση φόρου στην 
τριετία 

7.214.480*0,35=2.525.416 5.255.030*0,35=1.839.261 
 

Στη δεύτερη περίπτωση σύγκρισης των δύο µορφών χρηµατοδότησης, ισχύει 
ότι και προηγουµένως µε τη διαφορά ότι µεταβάλλεται η συχνότητα καταβολής των 
µισθωµάτων και του τοκοχρεολυσίου από τριµηνιαία σε εξαµηνιαία. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η λύση της µίσθωσης επιφέρει οικονοµικό όφελος δεδοµένου ότι η 
εξοικονόµηση φόρου στην τριετία ανέρχεται σε 2.358.323 € έναντι 1.890.140 € της 
λύσης το δανεισµού. Ακόµη, αν στην µέθοδο του δανεισµού υπολογίσουµε (λόγω του 
αυξηµένου χρόνου απόσβεσης) το φορολογικό όφελος στο σύνολο της πενταετίας και 
µετατρέψουµε την εξοικονόµηση φόρου σε τιµές παρούσης αξίας, τότε και πάλι η 
λύση της µίσθωσης κρίνεται ως η συµφερότερη, διότι τα φορολογικά οφέλη είναι 
σηµαντικά µεγαλύτερα στα πρώτα έτη της σύµβασης. 
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Καταβολή 
µισθωµάτων 6µηνιαία 

Καταβολή 
µισθωµάτων 6µηνιαία 

Επιτόκιο 30% Επιτόκιο 25% 
Μίσθωµα 601.290,00 ∆όση 1.233.400,00 
Ετήσια µισθώµατα 2.246.022,00 Ετήσιες δόσεις 2.466.800,00 
Συντελεστής φόρου 35% Συντελεστής φόρου 35% 
Ετήσιο µίσθωµα   Ετήσιες αποσβέσεις Ετήσιοι τόκοι 
1 2.246.022,00 1.000.000,00 1.173.950,00 
2 2.246.022,00 1.000.000,00 830.537,00 
3 2.246.022,00 1.000.000,00 395.913,00 
4 0,00 1.000.000,00 0,00 
5 0,00 1.000.000,00 0,00 
Σύνολο 6.738.066,00 5.000.000,00 2.400.400,00 

 
 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι τόσο 
συµφερότερη σε σχέση µε ισόποσο τραπεζικό δανεισµό όσο είναι: 

• χαµηλότερος ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του µισθωµένου 
εξοπλισµού 

• υψηλότερος ο συντελεστής φόρου αδιανέµητων κερδών 
• βραχύτερη η διάρκεια µίσθωσης (δεδοµένου ότι τα µισθώµατα που 

εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη είναι µεγαλύτερα) 
• αραιότερη η συχνότητα καταβολής των µισθωµάτων (π.χ. τριµηνιαία 

µισθώµατα αντί µηνιαίων) 
• πλησιέστερη προς το τέλος του οικονοµικού έτους η έναρξη της µίσθωσης 

(και αυτό γιατί η φορολογική απαλλαγή που αντιστοιχεί στα 
καταβαλλόµενα µισθώµατα υλοποιείται σε συντοµότερο χρονικό 
διάστηµα, δηλαδή υπάρχει υπέρ του µισθωτή ένα όφελος τόκου). 

Από πλευράς κόστους η απόκτηση ενός από τα παραπάνω αντικείµενα µέσω 
Leasing είναι συνήθως φτηνότερη λύση απ’ ότι η απόκτησή του µέσω τραπεζικού 
δανείου, ή µέσω ιδίων κεφαλαίων ή µέσω απλής ενοικίασης. Έτσι, σύµφωνα µε 
µελέτη της Εµπορικής Leasing και ανάλογα µε τα συγκεκριµένα δεδοµένα µιας 
επιχείρησης, η απόκτηση π.χ. ενός ακινήτου µέσω Leasing είναι συνήθως 23% 
φτηνότερη λύση από τη χρηµατοδότηση µέσω τραπεζικού δανείου, 35% φτηνότερη 
λύση από τη χρησιµοποίηση ιδίων κεφαλαίων και 60% φτηνότερη λύση από την 
απλή ενοικίαση. Αντίστοιχα οφέλη προκύπτουν και στην περίπτωση απόκτησης ενός 
µηχανήµατος ή εξοπλισµού µέσω Leasing ανάλογα µε τα συγκεκριµένα δεδοµένα της 
επιχείρησης και του εξοπλισµού. 

Τούτο συµβαίνει διότι µόνον µέσω του Leasing, η επιχείρηση εκµεταλλεύεται 
πλήρως τα φορολογικά οφέλη που προσφέρει η σχετική νοµοθεσία, ενώ στις άλλες 
περιπτώσεις, τα οφέλη αυτά είτε χάνονται, είτε δεν αξιοποιούνται επαρκώς. 

 Έτσι, µέσω του Leasing µία επιχείρηση µπορεί να αποσβέσει µία επένδυση σε 
πολύ µικρότερο χρονικό διάστηµα (απ’ ότι µέσω απευθείας αγοράς µε ίδια διαθέσιµα 
ή µε τραπεζικό δανεισµό) εξοικονοµώντας φόρους που µειώνουν το κόστος της 
επένδυσης. 

Επίσης, στην περίπτωση της απλής ενοικίασης, µία επιχείρηση εξοικονοµεί 
µόνον το ποσό του µισθώµατος που αναλογεί στην φορολογική της κλίµακα ενώ το 
υπόλοιπο ποσό "χάνεται", κάτι που καθιστά την απλή ενοικίαση πολύ πιο ακριβή 
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λύση, εφόσον πρόκειται για επένδυση που θα χρησιµοποιηθεί τουλάχιστον για ένα 
χρονικό διάστηµα ίσο µε τη χρονική διάρκεια του Leasing. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 
για πολλές νέες και µικρές, ως επί τω πλείστων, επιχειρήσεις, που κάτω από 
κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν καµία πρόσβαση σε δανεισµό, αφού δεν έχουν 
περιουσιακά στοιχεία να υποθηκεύσουν, το Leasing παρέχει αξιόλογες δυνατότητες. 

Είναι εποµένως εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι το Leasing είναι ο 
συµφερότερος τρόπος χρηµατοδότησης επενδύσεων για µια κερδοφόρα και υγιή 
επιχείρηση. Αποτελεί µία ελκυστική λύση, προκειµένου µία επιχείρηση να αποκτήσει 
τους δικούς της επαγγελµατικούς χώρους ή οποιοδήποτε µηχάνηµα, εξοπλισµό, 
µεταφορικό µέσο κλπ. εξυπηρετεί τις επαγγελµατικές της ανάγκες. 

 
 
 
Μετά από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, παραθέτονται οι παράγοντες που 

επηρεάζουν το τελικό κόστος του µισθωτή και αποτελούν τα κριτήρια επιλογής του 
καλύτερου τρόπου πιστοδότησης µιας νέας επένδυσης (βασικά επιλογή µεταξύ 
Leasing και τραπεζικού δανεισµού): 

1. Συντελεστής απόσβεσης: Το ύψος του κυµαίνεται µεταξύ 8% και 20% 
ανάλογα µε το συνολικό χρόνο απόσβεσης του αντικειµένου, που 
προβλέπεται από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις. 

2. Συντελεστής φόρου αδιανέµητων: Προβλέπεται από τον εκάστοτε 
φορολογικό νόµο. 

3. Συνολική διάρκεια της µίσθωσης: Κατώτατο όριο χρονικής διάρκειας 
καθορίζεται από το νόµο η τριετία, το ανώτατο όµως θα πρέπει, για την 
προστασία των συµφερόντων του εκµισθωτή, να µη ξεπερνά το χρόνο 
οικονοµικής ζωής του µισθίου. 

4. Η συχνότητα καταβολής των µισθωµάτων, δηλαδή αν τα µισθώµατα είναι 
µηνιαία, τριµηνιαία κλπ. 

5. Η έναρξη καταβολής των µισθωµάτων, δηλαδή εάν αυτή γίνεται το 
δεύτερο ή το πρώτο εξάµηνο. 

6. Η καταβολή των µισθωµάτων στην αρχή της περιόδου την οποία αφορούν 
(προκαταβλητέα) ή στο τέλος (ληξιπρόθεσµα). 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κατά κριτήρια, οι δύο οριακές 

περιπτώσεις ( η ευνοϊκότερη και η δυσµενέστερη). 
  ΕΥΝΟΪΚΟΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ∆ΥΣΜΕΝΗΣ 
Συντελεστής 
απόσβεσης 8%   20% 

Συντελεστής φόρου 
αδιανέµητων 46%   35% 
∆ιάρκεια τριετής   πενταετής 
Συχνότητα τριµηνιαία   µηνιαία 
Έναρξη δεύτερο εξάµηνο   πρώτο εξάµηνο 
Μισθώµατα προκαταβλητέα   ληξιπρόθεσµα 

∆ιαφορά καθαρού 
χρηµ/κού κόστους σε 
παρούσα αξία 14,83%   -3,48% 
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Στην πράξη είναι πιθανότερη η συνύπαρξη σε µια δεδοµένη περίπτωση 
ευµενών και δυσµενών στοιχείων δηλαδή η αντιµετώπιση περιπτώσεων που 
βρίσκονται στο χώρο µεταξύ των δύο ακραίων συνδυασµών. Εποµένως είναι 
αναγκαία η χρησιµοποίηση ειδικών µηχανογραφικών προγραµµάτων που παρέχουν 
άµεσα το αποτέλεσµα της σύγκρισης του κόστους των δύο εναλλακτικών τρόπων 
πιστοδότησης µιας επένδυσης (του Leasing και του δανεισµού) µε βάση τα 
συγκεκριµένα δεδοµένα που εκφράζουν τις παραµέτρους που αναφέρθηκαν 
προηγουµένως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 
 

10.1  ΓΕΝΙΚΑ 
 

Σε µοχλό ανάπτυξης της αγοράς των επαγγελµατικών ακινήτων εξελίσσεται ο 
θεσµός του leasing (µακροχρόνια µίσθωση ακινήτου η οποία συνήθως οδηγεί στην 
απόκτησή του από τον µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης), καθώς ενισχύει τις 
δυνατότητες της αγοράς και πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες επιλογών τόσο του πωλητή 
όσο και του αγοραστή. H ζήτηση για υπηρεσίες leasing ακινήτων προέρχεται είτε 
απευθείας από τους ενδιαφερόµενους µισθωτές (αγοραστές) είτε από τους ιδιοκτήτες 
(κατασκευαστές) ή µεσίτες για λογαριασµό των πελατών τους (αγοραστών / 
µισθωτών). Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών του leasing ακινήτων είναι ότι το 
ακίνητο καλύπτει αποκλειστικά και µόνο επαγγελµατικές ανάγκες του µισθωτή, µε 
αποτέλεσµα να εξαιρείται η κατοικία.23 

Η σηµαντικότερη καινοτοµία, που εισήγαγε στην χρηµατοδοτική µίσθωση ο 
νόµος 2367/1995, ήταν η επέκτασή της στα ακίνητα. ∆εν περιελήφθησαν όµως και τα 
οικόπεδα γεγονός που δηµιούργησε πολλά προβλήµατα. Ένα εκ των οποίων είναι ότι 
τα µισθώµατα εκπίπτουν πλήρως φορολογικά πλην του ποσοστού του οικοπέδου που 
αναλογεί στο κτίριο, διότι οι αποσβέσεις γίνονται µόνο επί της αξίας του κτιρίου και 
όχι επί της αξίας γης. Η αντιµετώπιση των φορολογικών δυσχερειών ή 
αποθαρρύνσεων αποτελεί το σηµείο εκκίνησης για την εφαρµογή του leasing 
ακινήτων, το οποίο είναι απαραίτητο για να προωθηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα 
των ελληνικών επιχειρήσεων ή για να γίνει ελκυστικότερη η χώρα στην εγκατάσταση 
αλλοδαπών επιχειρήσεων. 

Ο ενδιαφερόµενος µισθωτής επιλέγει µε βάση τις ανάγκες του το ακίνητο που 
χρειάζεται. Ελέγχει την αντικειµενική του αξία, την εµπορική του αξία καθώς επίσης 
και την τιµή αγοράς του, στοιχεία που τα θέτει υπόψη της εταιρείας Leasing. Στη 
συνέχεια η εταιρεία Leasing προβαίνει σε νοµικό, τεχνικό και όποιον άλλο έλεγχο 
θέλει. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον έλεγχο του ακινήτου ‘εχουν 
αναφερθεί λεπτοµερώς σε προηγούµενο κεφάλαιο. 

Η εταιρεία Leasing µετά τον έλεγχο, αφού συνεννοηθεί µε τον υποψήφιο 
πελάτη της και αφού προηγουµένως έχει εξετασθεί το αίτηµά του και έχει εγκριθεί, 
υπογράφει τη σχετική σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Αγοράζει στο όνοµά της 
το ακίνητο και στη συνέχεια το εκµισθώνει στον πελάτη της µε όρους και 
προϋποθέσεις που συµφωνούνται. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο µισθωτής 
καταβάλλει κάποια µισθώµατα, ενώ στο τέλος, µπορεί είτε να ανανεώσει τη σύµβαση 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης είτε να εξαγοράσει το ακίνητο έναντι κάποιου συµβολικού 
τιµήµατος, το οποίο έχει προσυµφωνηθεί. 

Τέλος, υπάρχει περίπτωση η εταιρεία Leasing να αγοράσει το ακίνητο από τον 
πελάτη της και στη συνέχεια να του το µισθώσει, τουλάχιστον για 10 χρόνια µε 
προκαθορισµένα µισθώµατα. Στο τέλος της µίσθωσης ο πελάτης αγοράζει ξανά το 
ακίνητο σε προσυµφωνηµένη τιµή. Αυτή η µορφή είναι το sale and lease back που 
χρησιµοποιείται για να επιβιώσει και να βοηθηθεί µια επιχείρηση. Υποχρέωση του 
µισθωτή είναι να συντηρεί και να φροντίζει το ακίνητο που έχει µισθώσει και να το 

                                                           
23 Δασκάλου Γ., 1999 



58 
 

διατηρεί πάντοτε σε άριστη κατάσταση, στοιχεία που αποδέχεται µε την υπογραφή 
της σύµβασης Leasing. 

Ο ενδιαφερόµενος µισθωτής εξετάζει το leasing µεταξύ άλλων πιθανών 
επιλογών που συνήθως είναι είτε η ενοικίαση είτε η απόκτηση µέσω τραπεζικής 
χρηµατοδότησης. H εξ ιδίων διαθεσίµων απόκτηση ακινήτου είναι εξαιρετικά σπάνια 
αφού συνεπάγεται τη δέσµευση ζωντανού χρήµατος σε περιουσιακό στοιχείο 
ιδιαίτερα µακροπρόθεσµης απόδοσης και χαµηλής σχετικά ρευστότητας. Η ελάχιστη 
αξία για σύναψη συµβάσεως χρηµατοδοτικής µισθώσεως ακινήτου διαµορφώνεται 
περίπου στα 75.000 ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωµής ξεκινά από 10 έτη και φτάνει 
µέχρι τα 15. 

∆εν γίνονται συµβάσεις leasing σε µεµονωµένα οικόπεδα παρά µόνο στο 
µέρος του οικοπέδου που µε βάση τον συντελεστή δόµησης αντιστοιχεί στο κτίριο 
έτσι ώστε κτίριο και οικόπεδο να συναποτελούν το αντικείµενο του leasing. Ακίνητα 
που µπορούν να γίνουν leasing είναι γραφεία µεµονωµένα ή συγκροτήµατα 
γραφείων, καταστήµατα, πολυκαταστήµατα, σουπερµάρκετ, αποθήκες, 
βιοµηχανοστάσια, σταθµοί αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, πρατήρια βενζίνης, κέντρα 
διασκεδάσεως, κινηµατογράφοι, θέατρα, εκπαιδευτήρια, ιατρεία, φαρµακεία, και 
γενικά κάθε χώρος που εξυπηρετεί επαγγελµατικές ανάγκες του µισθωτή. 

H διάρκεια του leasing ακινήτων είναι µε βάση τον νόµο τουλάχιστον 10 έτη, 
ο µισθωτής µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής και το 
µέρος του µισθώµατος που αφορά το κτίριο εκπίπτει 100% από το εισόδηµα του 
µισθωτή. Μετά τη συµβατική ή και πρόωρη λήξη της σύµβασης leasing ακινήτου, το 
ακίνητο µεταβιβάζεται έναντι προσυµφωνηµένου τιµήµατος στον µισθωτή. H πράξη 
αυτή (κανονική ή πρόωρη λήξη) απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης. Αντίθετα, 
δεν απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης η αρχική αγορά του ακινήτου από την 
εταιρεία leasing. H αξία της συναλλαγής leasing µπορεί να προσδιορισθεί σε 
οποιοδήποτε ποσό, εµπορικά αποδεκτό, από τα συναλλασσόµενα µέρη (εταιρεία 
leasing - µισθωτής). Αν η αξία αυτή είναι µικρότερη ή ίση της αντικειµενικής, ο 
φόρος µεταβίβασης υπολογίζεται επί της αντικειµενικής, αν την υπερβαίνει 
υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής, ενώ τα µισθώµατα leasing ακινήτων 
απαλλάσσονται από ΦΠΑ. 

Σε αντίθεση µε το leasing κινητών, όπου το µίσθωµα υπάγεται σε Φ.Π.Α., στο 
leasing αστικών ακινήτων (χώροι και κτήρια γραφείων, καταστήµατα, τουριστικές 
µονάδες) τα µισθώµατα δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α. ούτε και χαρτόσηµο. Εξαίρεση, 
αποτελούν τα βιοµηχανοστάσια (βιοµηχανικά και βιοτεχνικά κτήρια) που υπάγονται 
σε Φ.Π.Α. (19%), ο οποίος και συµψηφίζεται µόνο κατά την αναλογία του κτηρίου.H 
εταιρεία leasing διενεργεί αποσβέσεις ανάλογα µε τη διάρκεια σύµβασης, αλλά µόνο 
για την αξία του κτιρίου. H αξία του οικοπέδου δεν αποσβένεται. 

Πρόβληµα στην εφαρµογή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης στα ακίνητα 
δηµιουργεί η αδυναµία µετασκευών ή επεκτάσεων στο µισθωµένο ακίνητο, διότι η 
οικοδοµική άδεια πρέπει να εκδοθεί στο όνοµα του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι 
ουσιαστικώς αποξενωµένος απ’ αυτό, ιδιαιτέρως όταν υπάρχει η πρόβλεψη εξαγοράς. 

Τα έξοδα που επιβαρύνουν την σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου 
(αρχική αγορά και εκµίσθωση του ακινήτου) υπολογίζονται περίπου στο 14% της 
αξίας της σύµβασης (11% Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου + 3% λοιπά έξοδα), εκτός 
των εξόδων διαχείρισης. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα είδη των εξόδων. 
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ΕΞΟ∆Α ΣΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΞΟ∆Α ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 

Φόρος µεταβίβασης ακινήτου Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου 
Συµβολαιογραφικά έξοδα 
αγοροπωλησίας του ακινήτου 

Αµοιβή Υποθηκοφυλακείου για την 
σύµβαση µίσθωσης του ακινήτου 

Συµβολαιογραφικά έξοδα µίσθωσης του 
ακινήτου 

Έξοδα διαχείρισης της σύµβασης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Αµοιβή Υποθηκοφυλακείου για την 
σύµβαση αγοροπωλησίας του ακινήτου 

 

∆ικαιώµατα ∆ικηγορικού Συλλόγου  
 
Στην λήξη της µίσθωσης, το ακίνητο µεταβιβάζεται στον µισθωτή έναντι 

συµβολικού τιµήµατος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, και δεν καταβάλλεται 
φόρος µεταβίβασης ακινήτου. Στην διάρκεια της µίσθωσης, η αξία του ακινήτου δεν 
αναπροσαρµόζεται. Τέλος στο Sale & Lease Back ακινήτου δεν καταβάλλεται 11% 
Φόρος µεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ) ούτε στην αρχή της µίσθωσης, άρα τα 
συνολικά έξοδα περιορίζονται µόνο στο 3%   (+ έξοδα διαχείρισης). Επίσης, δεν 
φορολογείται η υπεραξία που εισπράττει η επιχείρηση από την πώληση του 
αποσβεσµένου ακινήτου της, η οποία µπορεί να διατηρηθεί σε τριετές αφορολόγητο 
αποθεµατικό. 

Η δεκαετία του 2000 ξεκίνησε µε το leasing των ακινήτων το οποίο πλέον 
αντιπροσωπεύει το 50% των εργασιών των περισσότερων εταιριών του κλάδου. Μια 
καινούρια δεκαετία έχει ξεκινήσει, όπου κυρίαρχο στοιχείο φαίνεται να είναι πλέον ο 
ανταγωνισµός των spreads και που αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει τον κλάδο σε νέο 
κύκλο εξαγορών και συγχωνεύσεων, όπως έχει δείξει η πραγµατικότητα σε άλλες 
χώρες όπου ξεκίνησε πόλεµος επιτοκίων και στο τέλος όπως συνέβη σε κάποια 
αναπτυγµένη χώρα του νοτίου ηµισφαιρίου από τις 200 εταιρίες leasing που υπήρχαν 
την δεκαετία του 70 έµειναν µόνο 4. 

 
 

10.2  ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

  
Με το Ν.1665 της 27-11/4-12-1986, η κατά το άρθρο 2 αυτού του νόµου 

εταιρεία, µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης υποχρεούται να παραχωρεί 
έναντι µισθώµατος τη χρήση µόνο κινητού που προοριζόταν για την επιχείρηση ή το 
επάγγελµα του αντισυµβαλλοµένου της, παρέχοντας του συγχρόνως το δικαίωµα είτε 
να αγοράσει το πράγµα είτε να ανανεώσει τη µίσθωση. Στη συνέχεια, µε νέα 
νοµοθετήµατα, το ισχύον Νοµικό Καθεστώς, ειδικά όσον αφορά τη χρηµατοδοτική 
µίσθωση επαγγελµατικών ακινήτων, διαµορφώθηκε ως εξής: 

• Η διάρκεια της σύµβασης είναι πάντοτε ορισµένη και δε µπορεί να είναι 
µικρότερη από 10 έτη σύµφωνα µε το Ν.2367/1995. 

• Με τον ίδιο νόµο, απαλλάσσονται από τυχόν φόρο αυτόµατου 
υπερτιµήµατος που θα επιβληθεί, καθώς και από το φόρο µεταβίβασης 
ακινήτων: α) µεταβίβασης ακινήτου από την εκµισθώτρια εταιρεία προς το 
µισθωτή κατά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, β) εξαγοράς του 
µισθίου ακινήτου πριν από τη λήξη της σύµβασης από τι µισθωτή, 
σύµφωνα µε τους όρους της. 
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• Ακολούθως, ο πρόσφατος Ν.2682/5-2-1999 (ΦΕΚ 16/1999, Τεύχος Α΄) 
"∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχηµάτων και άλλες 
διατάξεις", επέφερε σηµαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις στην ισχύουσα 
νοµοθεσία της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Έτσι, µε το άρθρο 27 
αυτού του νόµου αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του 
Ν.1665/1986 ως εξής: αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να 
είναι κινητό ή ακίνητο που αγόρασε προηγουµένως η εταιρεία Leasing από 
το µισθωτή. Στην έννοια των ακινήτων πραγµάτων συµπεριλαµβάνονται, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και 
κάθετες ιδιοκτησίες µε κτίσµατα µετά του ποσοστού του γηπέδου και 
γενικά τα κτίσµατα ή το συγκρότηµα κτισµάτων µετά των λοιπών 
εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του γηπέδου που αναλογεί στα 
συγκεκριµένα κτίσµατα. Επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται 
από τις πολεοδοµικές διατάξεις ως χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. 

• Στον ίδιο νόµο ορίζεται ότι: "Ακίνητα που αποτελούν αντικείµενο 
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξαιρούνται της αναπροσαρµογής 
της αξίας τους για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η σύµβαση". 

• Επίσης ορίζεται ότι: "Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείµενο 
σύµβασης Leasing του Ν.1665/1986 και µεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης 
της σύµβασης αυτής ή εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της µίσθωσης από 
το µισθωτή, ως αξία πώλησης αυτών λαµβάνεται αυτή που καθορίζεται 
από τους όρους της σύµβασης Leasing που είχε υπογραφεί. Η διάταξη του 
προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο 
µεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο πλην του µισθωτή ή των κληρονόµων 
του. 

• Η εταιρεία Leasing ενεργεί τις αποσβέσεις τόσο για τα κινητά όσο και για 
τα ακίνητα, εκτός των οικοπέδων, σε ίσα µέρη ανάλογα µε τα χρόνια που 
διαρκεί η σύµβαση. Για να είναι όµως συµφέρουσα µια χρηµατοδοτική 
µίσθωση, η διάρκεια σύµβασης πρέπει να είναι µικρότερη της διάρκειας 
απόσβεσης των παγίων στοιχείων, σύµφωνα µε τους συντελεστές 
απόσβεσης. Αν δηλαδή συµφωνηθεί η απόκτηση ενός ακινήτου µε τη 
µέθοδο του Leasing και έχουµε συντελεστή απόσβεσης 8% τότε συµφέρει 
η συνολική διάρκεια της σύµβασης να είναι µικρότερη των 12,5 ετών µε 
ελάχιστη, κατά το νόµο 10 χρόνια. 

• Στη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου, ο µισθωτής πληρώνει το 
συµφωνηθέν µίσθωµα το οποίο αποτελεί λειτουργική δαπάνη και εκπίπτει 
100% από το φορολογικό εισόδηµα. 

Έπειτα από τις παραπάνω τροποποιήσεις ήδη οι εταιρείες Leasing µπορούν να 
προχωρήσουν σε αγορές επαγγελµατικών ακινήτων και στη συνέχεια να τα 
εκµισθώσουν µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η οποία θα πρέπει 
απαραιτήτως να περιβάλλεται στο συµβολαιογραφικό τύπο. 
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10.3  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων είναι ένα προϊόν, που παρά το γεγονός 

ότι θεσµοθετήθηκε πρόσφατα στην χώρα µας, γίνεται γρήγορα αποδεκτό από την 
πλειονότητα των επιχειρήσεων, λόγω των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων και 
ωφελειών που προσφέρει. Αυτά εν ολίγοις είναι τα εξής: 

1. Χρηµατοδοτείται µέχρι και το 100% της αξίας πώλησης του ακινήτου 
συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών φόρων και εξόδων απόκτησης 
του ακινήτου, σε αντίθεση µε τον τραπεζικό δανεισµό που η 
χρηµατοδότηση φτάνει το 70% - 80%. 

2. Το τελικό κόστος του Leasing, δηλαδή µετά τον υπολογισµό της 
φορολογικής ωφέλειας, είναι σε µακροχρόνια βάση, µικρότερο και από το 
ενοίκιο που θα κατέβαλε εάν επέλεγε την ενοικίαση αντί της αγοράς. 

3. Τα µισθώµατα, κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στο κτίριο, εκπίπτονται 
φορολογικά 100% και έτσι µειώνουν το κόστος της επένδυσης. 

4. ∆εν επιβαρύνεται ο ισολογισµός της επιχείρησης µε πάγια στοιχεία και 
αντίστοιχες υποχρεώσεις. 

5. Η τελική µεταβίβαση του ακινήτου από την εταιρεία Leasing στον 
µισθωτή, απαλλάσσεται του φόρου µεταβίβασης και του φόρου υπεραξίας. 
H ρύθµιση αυτή αποβλέπει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που έχουν 
προβλήµατα ρευστότητας, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
θεσµού της πώλησης µε επαναµίσθωση (sale and lease back), 
συµπληρώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το κίνητρο της απαλλαγής από τον 
φόρο µεταβίβασης που είχε χορηγηθεί µε άλλες πρόσφατες διατάξεις. Ετσι 
η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε 
εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα 
συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ της ίδιας εταιρείας 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται 
από τον φόρο εισοδήµατος, µε την προϋπόθεση ότι θα εµφανισθεί σε 
ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο 
φορολογείται, σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισµό της ανωτέρω 
υπεραξίας, ως τιµή πώλησης λαµβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύµβαση. 

6. Τα µισθώµατα προσαρµόζονται στο cash-flow της εταιρείας και στις 
φορολογικές της υποχρεώσεις, ενώ απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. τα 
µισθώµατα που εισπράττονται από την χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων 
µε εξαίρεση τα µισθώµατα που εισπράττονται από την χρηµατοδοτική 
µίσθωση βιοµηχανοστασίων. 

7. Αποφεύγονται ανεπιθύµητες αναπροσαρµογές στο ύψος του ενοικίου από 
τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως επίσης και ο κίνδυνος της ιδιόχρησης, η 
καταβολή αέρα, κλπ. 

8. Με το sale and lease back ξεκλειδώνονται κρυµµένες αξίες των παγίων της 
επιχείρησης, απελευθερώνοντας σηµαντικά κεφάλαια τα οποία µπορούν να 
διοχετευθούν σε άλλες παραγωγικές και αποδοτικότερες επενδύσεις. 

9. H απελευθέρωση χρηµατοδοτικών πόρων στην περίπτωση του leaseback 
ακινήτων. Οπως προκύπτει από στοιχεία το 1999, (χρονιά που 
διαµορφώθηκε το σχετικό θεσµικό πλαίσιο και άνοιξε η συγκεκριµένη 
αγορά) η αγορά leasing συνολικά υπερδιπλασιάστηκε εντός τεσσάρων 
ετών, ενώ το leasing ακινήτων φαίνεται να σταθεροποιείται σε ποσοστό 
υψηλότερο του 30% επί του συνόλου. Ειδικότερα το 2003 ο τοµέας των 
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ακινήτων ενισχύθηκε περαιτέρω από την κατάργηση του φόρου 
µεταβίβασης στις συναλλαγές leaseback. Προτεραιότητα στις εργασίες 
leasing ακινήτων έχουν τα αστικά ακίνητα (γραφεία, καταστήµατα, κτλ.) 
και µάλιστα στα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ενώ το 
ενδιαφέρον για βιοµηχανικούς χώρους, κυρίως από την πλευρά των 
εταιρειών leasing, είναι υποτονικό. 

10. Συνήθως δεν απαιτούνται άλλες εµπράγµατες εξασφαλίσεις γιατί η 
κυριότητα των ακινήτων ανήκει στην εταιρεία Leasing. 

11. Η αποπληρωµή της σύµβασης Leasing ακινήτου µπορεί να προσαρµοστεί 
στις οικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης. 

12. ∆εν απαιτείται αιτιολόγηση της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων για την 
απόκτηση του ακινήτου. 

13. Η µικροµεσαία επιχείρηση αποκτά πρόσβαση στο χρηµατοπιστωτικό χώρο 
µε ευνοϊκότερους όρους χρηµατοδότησης. 

 
 
Με τον εν λόγω θεσµό οι επιχειρήσεις µπορούν να εξασφαλίσουν τους χώρους 

εγκατάστασής τους εύκολα και οικονοµικά, και αν ήδη διαθέτουν ακίνητα µπορούν 
να τα ρευστοποιήσουν χωρίς να απολέσουν τη χρήση τους, µέσω του leaseback 
ακινήτων (αντίστροφη χρηµατοδοτική µίσθωση), ενώ η απαλλαγή από τον φόρο 
µεταβίβασης των leaseback ακινήτων θα ενισχύσει περαιτέρω την τάση αυτή. Tο 
Lease back ακινήτων βελτιώνει τους χρηµατοοκονοµικούς δείκτες µιας επιχείρησης 
ως εξής: 

1. Βελτίωση των δεικτών άµεσης ρευστότητας (διαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις) λόγω αυξήσεως των διαθεσίµων. 

2. βελτίωση του δείκτη δανειακής επιβαρύνσεως (ίδια κεφάλαια / ξένα 
κεφάλαια) λόγω µειώσεως βραχυπροθέσµου ή µακροπροθέσµου 
δανεισµού. 

3. Bελτίωση του δείκτη γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό / 
υποχρεώσεις). 

4. Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων καθώς η υπεραξία που θα προκύψει από την 
πώληση θα µετατραπεί σε αποθεµατικό. 

5. Ενίσχυση της εσωτερικής αξίας της µετοχής της εταιρίας λόγω της 
αυξήσεως των ιδίων κεφαλαίων. 

Πέρα όµως από τα πιο πάνω πλεονεκτήµατα, το Leasing ακινήτων, όπως και 
στην περίπτωση του κινητού εξοπλισµού, αποτελεί για τις περισσότερες επιχειρήσεις 
τον πιο πρόσφορο τρόπο απόκτησης ακινήτου, λόγω του ότι είναι συνήθως η 
οικονοµικότερη δυνατή λύση. 

 
 

10.4  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Οι καινοτοµίες που εισάγει στην ελληνική αγορά η επέκταση του Leasing στα 

επαγγελµατικά ακίνητα θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι είναι οι ακόλουθες: 
• Απόκτηση επαγγελµατικής στέγης από νέες επιχειρήσεις, καθώς το κόστος 

αγοράς της οποίας είναι ιδιαίτερα υψηλό για τους ίδιους και επιπλέον 
δεσµεύει πολύτιµους πόρους στην έναρξη της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
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• Το Leasing ακινήτων ανάγεται σε µακροπρόθεσµο (διάρκεια άνω των 10 
ετών) χρηµατοδοτικό εργαλείο, σε σχέση µε το µεσοµακροπρόθεσµο 
χαρακτήρα (3-5 έτη) του Leasing κινητών. 

• ∆ιεύρυνση της χρήσης του Leasing και από άλλους τοµείς επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας πέραν της βιοµηχανίας, η οποία υπήρξε ο κατεξοχήν 
χρήστης του Leasing. 

• Εξάλειψη φαινοµένων απαίτησης καταβολής ποσών ως "αέρα", χωρίς 
αντίστοιχη απεικόνιση στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων, δεδοµένου 
ότι οι χρηµατοδοτικές εταιρείες Leasing δεν ακολουθούν παρόµοιες 
τακτικές. 

• Βελτίωση της ρευστότητας των µισθωτών-επιχειρήσεων και της εικόνας 
του ισολογισµού, ιδιαίτερα µε πράξεις sale and lease back και δεδοµένης 
της συνήθως µεγάλης αξίας του ακινήτου. 

• Σηµαντικά οφέλη για τα δηµόσια έσοδα από την είσπραξη του ΦΠΑ επί 
των µισθωµάτων, δεδοµένου ότι το Leasing των ακινήτων θα 
υποκαταστήσει κυρίως την απλή µίσθωση, για τον απλό λόγο ότι τα 
ακίνητα συνήθως µισθώνονται από τις επιχειρήσεις αντί να αγοραστούν, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από αυτές. Αυτό γίνεται εξόχως 
κατανοητό αν ληφθεί υπόψη η επιβάρυνση της απλής µίσθωσης µε τέλη 
χαρτοσήµου 3,6% έναντι ΦΠΑ 19% που επιβάλλεται επί των µισθωµάτων 
Leasing. Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται η ωφελεία που προκύπτει 
για το Ελληνικό ∆ηµόσιο από το Leasing ακινήτων. 

• Τόνωση της κτηµαταγοράς, λόγω της δυνατότητας απόκτησης µε Leasing 
µεγάλων κτιρίων, διατηρητέων κλπ, που θα χρησιµοποιηθούν ως 
επαγγελµατική στέγη, µε εύλογες ευνοϊκές επιπτώσεις τόσο στην αύξηση 
των συναλλαγών όσο και στην είσπραξη των αντίστοιχων χώρων.  

Μετά από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών καθορίσθηκε ότι 
απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα έξοδα µεταβίβασης, µεταγραφής, κλπ. που 
καταβάλλει η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και είναι άµεσα συνδεόµενα και 
παρεπόµενα της µισθωτικής σχέσης που συνδέει την εταιρεία χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης και τον µισθωτή του ακινήτου και δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α. Τα έξοδα που 
πραγµατοποιούν οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά την αγορά ακινήτου 
που πρόκειται να αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν 
προσαυξάνουν το κόστος κτήσης των παγίων και αποσβένονται είτε εφάπαξ είτε µέσα 
σε µία πενταετία. Σε περίπτωση που ο µισθωτής εξοφλεί εφάπαξ όλα τα έξοδα που η 
εταιρεία Leasing έχει καταβάλει για την απόκτηση του ακινήτου που προορίζεται για 
χρηµατοδοτική µίσθωση οι δαπάνες αυτές δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά 
του καθόσον δεν θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες. 

 
 

10.5  10 ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΣΤΟ LEASING ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
1. H αξία του οικοπέδου δεν µπορεί να συµπεριληφθεί στην υπολειµµατική 

αξία της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
2. Eκπίπτει φορολογικά µόνο το ποσοστό του µισθώµατος που αντιστοιχεί 

στο κτίριο και όχι εκείνο που αντιστοιχεί στο οικόπεδο. 
3. Στις αποδείξεις του µισθώµατος η εταιρεία leasing οφείλει να διαχωρίζει 

το µίσθωµα του κτιρίου και το µίσθωµα του οικοπέδου, να αναγράφει 
δηλαδή το ακριβές ποσό που µπορεί να εκπέσει φορολογικά. 
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4. Kατά κανόνα, το leasing µπορεί να γίνει µόνο σε υπάρχον κτίριο. 
5. Kατά κανόνα, δεν µπορεί να γίνει leasing σε ήδη µισθωµένα κτίρια. Σε µία 

τέτοια περίπτωση, το κτίριο πρέπει να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί ότι, 
στον σκοπό αξιοποίησης του συγκεκριµένου ακινήτου, περιλαµβάνεται η 
εκµίσθωση ή υποµίσθωσή του. 

6. Eπίσης, δεν επιτρέπεται leasing σε ακίνητο για χρήση που δεν επιτρέπει η 
Πολεοδοµία. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να γίνει χρηµατοδοτική µίσθωση 
σε ένα διαµέρισµα που ο µισθωτής θέλει να ασκήσει χρήση καταστήµατος. 

7. H σύµβαση leasing πρέπει να µεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο. 
Συνήθως οι εταιρείες leasing που περιλαµβάνουν αυτό το έξοδο στο 
συνολικό µίσθωµα, διαµορφώνουν τη σύµβαση έτσι ώστε η εξόφλησή του 
να γίνεται στο πρώτο µίσθωµα. Tο ποσό αυτό εκπίπτει φορολογικά. 

8. Oρισµένες εταιρείες leasing δεν περιλαµβάνουν τα έξοδα µεταγραφής στο 
συνολικό κόστος της σύµβασης, µε αποτέλεσµα αυτή να φαίνεται 
φθηνότερη από κάποια άλλη που το έχει ήδη ενσωµατώσει. Σε αυτήν την 
περίπτωση, ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από το έξοδο αυτό, αντιθέτως 
θα το πληρώσει στη λήξη της σύµβασης και θα στερηθεί το πλεονέκτηµα 
της φορολογικής απαλλαγής. 

9. H χρηµατοδοτική µίσθωση για αγροτικές εκτάσεις έχουν πλήρη απαλλαγή 
του φόρου µεταβίβασης. 

10. Mε απόφαση της Tραπέζης της Eλλάδος γίνεται και leasing ακινήτου µε 
ρήτρα ξένου νοµίσµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΧ 
 

11.1  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 
 

Υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης παρουσιάζει η Ελληνική αγορά leasing στον 
κλάδο του αυτοκινήτου, διαθέτοντας ταυτόχρονα πολύ καλές προοπτικές. Tο µέγεθος 
της αγοράς εκτιµάται ότι είναι περί τα 30.000 αυτοκίνητα χρονοµίσθωσης ετησίως, 
ενώ η ετήσια µεγέθυνση της αγοράς leasing είναι 20%, ρυθµός αύξησης που 
αναµενόταν να διατηρηθεί και στο µέλλον, αλλά λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 
που έχει ξεσπάσει γνωρίζει µια µικρή κάµψη, µε τις προβλέψεις όµως να είναι 
ιδιαίτερα αισιόδοξες. Μέχρι σήµερα, το leasing έχει διεισδύσει αποτελεσµατικά στην 
αγορά των επαγγελµατικών αυτοκινήτων βαρέος τύπου σε ποσοστά που πλησιάζουν 
ακόµα και το 80% της συνολικής αγοράς. H κατηγορία των επιβατικών εταιρικών 
αυτοκινήτων αναπτύσσεται µε ρυθµούς πάνω από 14%.  

Οι εταιρείες leasing αυτοκινήτων χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: 
στην οµάδα των µεγάλων ανεξάρτητων διεθνών σηµάτων (Hertz, Avis, Master Lease, 
Leaseplan κ.λπ.), στην οµάδα των θυγατρικών εταιρειών τραπεζικών οµίλων 
(Πειραιώς Best Leasing, Emporiki Rent, Autorental κ.λπ.) και στην πολυπληθή οµάδα 
των µικρών εταιρειών, που είτε είναι συνδεδεµένες µε εµπόρους αυτοκινήτων είτε 
είναι ανεξάρτητες. Οι µισθωτές είναι ιδιώτες που επιλέγουν συνήθως αυτοκίνητα 
αξίας µεγαλύτερης των 30.000 ευρώ ή εταιρείες που επιλέγουν συνήθως αυτοκίνητα 
από 8.000 έως 50.000 ευρώ, καλύπτοντας ανάγκες πωλητών, στελεχών και 
διευθυντών. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις µισθώνονται και µεταχειρισµένα οχήµατα. 
Κυριότερη από αυτές είναι η ηλικία του αυτοκινήτου να µην ξεπερνά τα τρία έτη, από 
την ηµεροµηνία κατασκευής κατά την έναρξη της µίσθωσης, και τα οχτώ έτη κατά τη 
λήξη της σύµβασης. Επιπλέον, στην περίπτωση της µίσθωσης µεταχειρισµένου 
αυτοκινήτου, η εξαγορά του είναι υποχρεωτική κατά τη λήξη της σύµβασης και 
περιλαµβάνει αποκλειστικά υπηρεσίες ασφάλισης, τελών κυκλοφορίας και οδικής 
βοήθειας. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
αγορά κάποιες εταιρείες που υπόσχονται να κάνουν ακόµα ευκολότερη την αγορά και 
κυρίως τη συντήρηση ενός αυτοκινήτου. Οι εταιρείες αυτές είναι ευρύτερα γνωστές 
ως «εταιρείες leasing» και το αντικείµενό τους είναι οι µισθώσεις µακράς διαρκείας. 

Συµφέρει η απόκτηση επαγγελµατικού οχήµατος µέσω xρηµατοδοτικής 
µίσθωσης για τους εξής λόγους: 

Ø Ταχεία ανάπτυξη. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του leasing 
οχηµάτων στη χώρα µας αγγίζει το 20%. Σήµερα, συµβάσεις 
χρονοµίσθωσης γίνονται για περίπου 30.000 επαγγελµατικά αυτοκίνητα το 
χρόνο. 

Ø Λειτουργική δαπάνη. Τα µισθώµατα του leasing αναγνωρίζονται από την 
εφορία ως λειτουργική δαπάνη, η οποία εκπίπτει από το φορολογητέο 
εισόδηµα. Έτσι, το πραγµατικό κόστος ενός αυτοκινήτου για όποιον έχει 
κάνει χρήση του θεσµού είναι ουσιαστικά µικρότερο. 

Ø Ρευστότητα. Με το θεσµό της χρηµατοδοτικής µίσθωσης µια επιχείρηση ή 
ένας ελεύθερος επαγγελµατίας δεν δαπανά κεφάλαια για την αγορά 
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µεταφορικών µέσων. Με τον τρόπο αυτό διατηρεί τη ρευστότητά του και 
µπορεί να καλύψει άλλες επείγουσες ανάγκες. 

Ø Φορολογικά και άλλα οφέλη. Προφανώς, η ταχεία ανάπτυξη της 
συγκεκριµένης µεθόδου δεν είναι τυχαία. Είναι σίγουρα αποτέλεσµα των 
σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που εξασφαλίζει σε όσους αποφασίσουν να 
χρησιµοποιήσουν το leasing για την αγορά αυτοκινήτου.Tο leasing είναι 
ένας σύγχρονος τρόπος χρηµατοδότησης επαγγελµατικών αυτοκινήτων, 
που δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες να 
αποκτήσουν ή να ανανεώσουν τα µεταφορικά τους µέσα χωρίς να 
καταβάλουν ίδια κεφάλαια ή να προσφύγουν σε αύξηση του δανεισµού 
τους. Πιο συγκεκριµένα, τα βασικά πλεονεκτήµατα της χρηµατοδότησης 
της αγοράς επαγγελµατικού αυτοκινήτου µέσω leasing είναι τα εξής 
φορολογικά οφέλη λόγω της αναγνώρισης των µισθωµάτων ως 
λειτουργικής δαπάνης που εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα, µε 
αποτέλεσµα τη τελική µείωση του πραγµατικού κόστους απόκτησης του 
οχήµατος. Συνήθως, το leasing είναι φθηνότερο από εναλλακτικές µορφές 
χρηµατοδότησης, λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά στοιχεία της 
επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελµατία, αλλά και τον τρόπο που 
δοµείται κάθε συναλλαγή. 

Ø Στη χρηµατοδοτική µίσθωση, λόγω της κυριότητας του οχήµατος από τον 
εκµισθωτή, δεν απαιτείται επιπλέον εξασφάλιση. 

Ø Γρήγορες διαδικασίες διεκπεραίωσης, καθώς η εταιρεία leasing 
αναλαµβάνει την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας. 

Ø ∆εν δεσµεύονται κεφάλαια από την επιχείρηση ή τον επαγγελµατία, µε 
συνέπεια τη διατήρηση της ρευστότητάς του. Έτσι, τα κεφάλαια µπορούν 
να καλύψουν άλλες ανάγκες της επιχείρησης ή να επενδυθούν σε 
αποδοτικότερες χρήσεις. 

Ø ∆εν επιβαρύνονται τα στοιχεία του ισολογισµού (δείκτης ξένα/ίδια 
κεφάλαια, δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας, απόδοση ενεργητικού 
κ.ά.), αφού το leasing δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία του ενεργητικού και 
παθητικού, σε αντίθεση µε τον κλασικό τραπεζικό δανεισµό. 

 
 

11.2  ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ 
 
Το 1986 µε το νόµο 1665/1986 καθιερώθηκε στην Ελλάδα η χρηµατοδοτική 

µίσθωση ( Financial Leasing ). Οι συµβάσεις που συνάπτονται αφορούν καθαρά την 
αξία του µισθίου και όσον αφορά την δαπάνη, δεν αναγνωρίζεται στο σύνολό της 
αλλά κλιµακωτά ανάλογα µε τα κυβικά του αυτοκινήτου. Για την χρηµατοδοτική 
µίσθωση ΕΙΧ ισχύουν τα εξής : 

• Για κυβισµό µέχρι 1600cc ο πελάτης έχει δικαίωµα να δικαιολογεί σαν 
έξοδο και να εκπίπτει φορολογικά το 60% του µηνιαίου µισθώµατος και 
δεν συµψηφίζει τον ΦΠΑ επί των µισθωµάτων (δηλαδή το 60% του 
συνόλου του τιµολογίου περνάει σαν έξοδο). 

• Για κυβισµό πάνω από 1600cc ο πελάτης έχει δικαίωµα να δικαιολογεί σαν 
έξοδο και να εκπίπτει φορολογικά το 25% του µηνιαίου µισθώµατος και 
δεν συµψηφίζει τον ΦΠΑ επί των µισθωµάτων (δηλαδή το 25% του 
συνόλου του τιµολογίου περνάει σαν έξοδο). Το υπόλοιπο είναι δικό του 
έξοδο. 
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• Επίσης, όλες οι λειτουργικές δαπάνες του οχήµατος (service, ασφάλεια, 
τέλη κυκλοφορίας, λάδια κτλ), βαρύνουν τον πελάτη. 

• Στην λήξη της µίσθωσης, αποκτά το όχηµα έναντι συµβολικού τιµήµατος 
συν τα έξοδα µεταβίβασης. 

• Η χρηµατοδοτική µίσθωση ΕΙΧ δεν είναι καθόλου συµφέρουσα για 
επαγγελµατίες οι οποίοι εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, όπως 
γιατροί, δικηγόροι, ασφαλιστές, κτλ, διότι, βάση νόµου, επιτρέπεται σε 
ετήσια βάση να δικαιολογούν ως έξοδο από µισθώµατα (και να εκπίπτουν 
φορολογικά), µόνο το 3% του δηλωθέντος κύκλου εργσιών τους. Όλο το 
υπόλοιπο είναι δικό τους έξοδο. 

 
Λόγω των ανωτέρω µειονεκτηµάτων στην χρηµατοδοτική µίσθωση ΕΙΧ, τα 

τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει πολύ µεγάλη ανάπτυξη ο θεσµός της χρονοµίσθωσης 
ΕΙΧ. Σ΄ αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται πλήρης φορολογική έκπτωση του 
µισθώµατος και δεν συµψηφίζεται ο ΦΠΑ επί των µισθωµάτων (δηλαδή το 100% του 
συνόλου του τιµολογίου περνάει σαν έξοδο), ενώ στο µίσθωµα περιλαµβάνονται όλες 
οι λειτουργικές δαπάνες που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Στην λήξη της µίσθωσης, ο 
πελάτης είτε αποκτά το όχηµα έναντι της τότε εµπορικής αξίας του οχήµατος 
(προϋπολογίζεται και είναι γνωστή από την αρχή στην σύµβαση της µίσθωσης), είτε 
παραδίδει το όχηµα και µισθώνει εκ νέου ένα καινούργιο όχηµα της ίδιας ή 
µεγαλύτερης κατηγορίας, µε νέους όρους. 

Η Λειτουργική Μίσθωση (Operating Leasing) ή αλλιώς Μακροχρόνια 
Μίσθωση αφορά την µίσθωση της αξίας του αυτοκινήτου και των λειτουργικών 
δαπανών όπως τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειας, service, λάστιχα και οποιαδήποτε άλλη 
υπηρεσία σχετίζεται µε το όχηµα. Τα τιµολόγια που αφορούν τα έξοδα του οχήµατος 
τιµολογούνται στο όνοµα της εταιρείας που διαθέτει προς µίσθωση το όχηµα και 
επιβαρύνουν την ίδια. Η διαφορά µε το Financial Leasing έγκειται στο γεγονός ότι 
δεν ανήκει στο νόµο περί χρηµατοδοτικής µίσθωσης αλλά καλύπτεται από τον αστικό 
κώδικα. Έπειτα από µια σειρά σχετικών νοµοθεσιών (Ν. 2238/94, Ν. 2459/97, Ν 
2753/99, Ν. 2789/2000) τα µισθώµατα µιας σύµβασης Operating Leasing εκπίπτουν 
από τα έσοδα της επιχείρησης σε ποσοστό 100%. Η µίσθωση αφορά καινούργιο ή 
µεταχειρισµένο αυτοκίνητο και η µέγιστη διάρκεια καθορίζεται στα 5 χρόνια. Εκτός 
από τις υποχρεωτικές καλύψεις, όπως τέλη κυκλοφορίας και µικτή ασφάλεια, ο 
πελάτης µπορεί να επιλέξει µια σειρά από υπηρεσίες που µπορούν ενσωµατωθούν 
στο µηνιαίο µίσθωµα. 

Τα πλεονεκτήµατα µιας εταιρίας / επιχείρησης από την µακροχρόνια µίσθωση 
αυτοκινήτου είναι τα εξής: 

ü Φορολογικά οφέλη, καθώς, αναγνωρίζονται τα µισθώµατα ως λειτουργικές 
δαπάνες και εκπίπτουν κατά 100% από τα ακαθάριστα έξοδα. 

ü Ενσωµάτωση των εξόδων κίνησης (εκτός βενζίνης και προστίµων) του 
αυτοκινήτου στα µηνιαία µισθώµατα µε αποτέλεσµα να θεωρούνται 
λειτουργικές δαπάνες. 

ü Ταµειακά οφέλη καθώς, η απόκτηση αυτοκινήτου γίνεται χωρίς να 
χρειάζεται καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου από τον πελάτη. 

ü Ο Φ.Π.Α. αποδίδεται κατά την διάρκεια της σύµβασης και όχι άµεσα. 
ü Το µίσθιο (όχηµα) δεν αποτελεί πάγιο. 
ü ∆εν αλλοιώνεται η εικόνα του ισολογισµού καθώς διατηρείται η 

πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. 
ü Ευκολία στην κατάρτιση του προϋπολογισµού καθώς αποφεύγονται τα 

απρόβλεπτα έξοδα. 
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ü Η επιλογή του αυτοκινήτου γίνεται από τον πελάτη σύµφωνα µε τις 

εταιρικές του ανάγκες. 
ü Ευελιξία όσον αφορά την αντικατάσταση του οχήµατος κατά την διάρκεια 

της µισθωτικής περιόδου. 
 
 

Παράδειγµα 1 
 
Στο παράδειγµα που ακολουθεί συγκρίνεται η απόκτηση αυτοκινήτου αξίας 16.484€ 
1400cc από µια εταιρία. Στο παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι αξίες του  
αυτοκινήτου µε Τραπεζικό δανεισµό, µε Leasing και µε απλή µακροχρόνια µίσθωση. 
 

Τραπεζικός 
∆ανεισµός Leasing 

Μακροχρόνια 
Μίσθωση 

Προκαταβολή 
10% 

1.649,00 1.649,00 1.649,00 

Μηνιαία ∆όση 
533,39 404,59 621,34 

Ετήσια Ασφάλεια 
855,00 855,00 Συµπεριλβάνεται 

στο µίσθωµα 

Σύνολο 22.882,65 18.419,67 23.398,66 
 
 
Παράδειγµα 224 
 
Έστω ένας ασφαλιστής ο οποίος δηλώνει ετήσιο εισόδηµα 30.000€ και έχει διάφορα 
έξοδα 3.000€. Εποµένως τα κέρδη για τα οποία θα φορολογηθεί είναι 27.000€ και ο 
φόρος που θα κληθεί να πληρώσει θα είναι 5.190€. 
Έστω ότι ο ασφαλιστής προβαίνει σε µακροχρόνια µίσθωση ΕΙΧ αυτοκινήτου αξίας 
25.000€ για 3 έτη και πληρώνει µηνιαίο µίσθωµα 800€. Σύνολο για κάθε χρόνο 
12*800=9.600€, στα οποία περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας και 
συντήρησης εκτός βενζίνης (ασφάλιστρα, οδική βοήθεια, τέλη κυκλοφορίας, 
ελαστικά, services, αυτοκίνητο αντικαταστάσεως κλπ.). Αν αφαιρέσουµε από τα 
καθαρά κέρδη τις ετήσιες δαπάνες µίσθωσης τότε τα φορολογητέα κέρδη µειώνονται 
σε 17.400€ και ο φόρος που καλείται να πληρώσει µειώνεται στα 1.950€.  
Άρα, υπάρχει κατ’έτος φορολογική ωφέλεια 3.240€ και για τη διάρκεια της µίσθωσης 
9.720€.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
24 Πηγή Roborent 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ 2190/20 ΚΑΙ ∆ΛΠ 17 
 

12.1  ΝΟΜΟΣ 2190/20 
 

Με βάση το ελληνικό νοµικό πλαίσιο, χρηµατοδοτικές µισθώσεις µπορούν να 
κάνουν, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, συγκεκριµένες εταιρείες οι 
οποίες αγοράζουν τα πάγια και τα µισθώνουν µε χρηµατοδοτική µίσθωση σε 
επιχειρήσεις. Στον Ισολογισµό τους, επειδή κατέχουν ακόµα τα πάγια, τα εµφανίζουν 
στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις και διενεργούν κανονικά τις αποσβέσεις. Αν η 
διάρκεια της µίσθωσης είναι µικρότερη από τη διάρκεια που αποσβένονταν µε βάση 
τους φορολογικούς συντελεστές τα πάγια, τα αποσβένουν µε µεγαλύτερους 
συντελεστές. Κάθε χρόνο εµφανίζουν στα έσοδά τους σαν ενοίκια, τα ποσά που 
λογίζουν σαν µισθώµατα από τις εταιρείες στις οποίες έχουν νοικιάσει τον εξοπλισµό. 
Όταν λήγει η συµβατική περίοδος, ο µισθωτής καταβάλλει στην εταιρεία Leasing την 
υπολλειµατική αξία και αποκτά την κυριότητα του παγίου. Τότε αυτό διαγράφεται 
από τα βιβλία της εταιρείας Leasing, η οποία µεταφέρει στα έσοδά της και αυτό το 
ποσό. 

Ο µισθωτής από την άλλη πλευρά, στα βιβλία του, δεν καταχωρεί στα πάγια 
κανένα στοιχείο όταν αποκτά ένα ένα πάγιο µε χρηµατοδοτική µίσθωση. Στη 
συνέχεια και για φορολογικούς λόγους, ανάλογα µε το ενοίκιο που κατέβαλε, κατά το 
µέρος που αντιστοιχούσε στο οικόπεδο ενός κτιρίου, µεταφέρει το ποσό αυτό στα 
«έργα υπό εκτέλεση», επειδή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Ο µισθωτής εποµένως, 
µε την εξαίρεση του τµήµατος που αφορά οικόπεδο, καταχωρεί στα έξοδά του το 
µίσθωµα που καταβάλλει κάθε χρήση. Στο τέλος της µισθωτικής περιόδου, 
καταβάλλει και το συµβολικό ποσό της απόκτησης του παγίου και τότε µπορεί να το 
εµφανίσει στα πάγιά του, αλλά µε την αξία µε το οποίο το απέκτησε. Έτσι στο τέλος 
της περιόδου, εάν η περίοδος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι πολύ µικρότερη 
από την ωφέλιµη διάρκεια ζωής του παγίου, ο µισθωτής θα εµφανίσει µια πολύ µικρή 
αξία για το πάγιο που απέκτησε σε σχέση µε την τρέχουσα αξία του. 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα δηµιουργήθηκε στο Sale and Leaseback και 
ιδιαίτερα στα χρόνια της έκρηξης του χρηµατιστηρίου, όπου υπήρχε η ανάγκη να 
εµφανιστούν τα µεγαλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Πουλιούνταν και στη συνέχεια 
µισθώνονταν πάγια σε πολύ µεγαλύτερες αξίες από τις πραγµατικές και εµφανίζονταν 
κέρδη τα οποία ήταν πλασµατικά, αλλά νόµιµα µε βάση το νοµικό πλαίσιο. Στη 
συνέχεια και για να µην επιβάλλεται σε αυτά φορολογία, έγιναν ρυθµίσεις και ένα 
τµήµα τους και αργότερα ολόκληρο το σύνολο της υπεραξίας µεταφερόταν σε 
αφορολόγητα αποθεµατικά. 

Μια άλλη στρέβλωση είναι ο τρόπος αντιµετώπισης της φορολογίας των 
µισθώσεων των αυτοκινήτων. Ενώ για τις εταιρείες  leasing, οι φόροι είναι αυξηµένοι 
γιατί δεν εκπίπτεται ένα µεγάλο µέρος των µισθωµάτων, ενώ για τις εταιρείες που 
κάνουν λειτουργικές µισθώσεις εκπίπτεται όλο το σχετικό έξοδο. Σαν αποτέλεσµα, 
δηµιουργήθηκαν οι συνθήκες χρηµατοδοτικές µισθώσεις να βαφτιστούν λειτουργικές, 
ώστε να επιτυγχάνεται µικρότερη επιβάρυνση για φόρους για τις εταιρείες ενοικίασης 
και τους πελάτες τους. 
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Σε ότι αφορά τις λειτουργικές µισθώσεις τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν 
προβλέπουν κάτι συγκεκριµένο. Ο µισθωτής λογίζει σαν έξοδο το ενοίκιο που 
καταβάλλει και ο εκµισθωτής αντίστοιχα το λογίζει σαν έσοδο. 

12.2  ∆ΛΠ 17 
 
Το ∆ΛΠ 17 εξετάζει κάθε φορά την ουσία της συναλλαγής. Αν µε την 

παράδοση του παγίου στο µισθωτή στην ουσία µεταβιβάζονται και οι κίνδυνοι που 
αφορούν το πάγιο, τότε είναι χρηµατοδοτική µίσθωση. Αν δεν µεταβιβάζονται οι 
κίνδυνοι ή το ποσό που χρειάζεται στο τέλος της µίσθωσης για την απόκτησή του 
είναι κοντά στην εύλογη αξία του, είναι λειτουργική µίσθωση.25 

Στην πράξη, οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις συνεπάγονται τελικά τη 
µεταβίβαση της κυριότητας του παγίου στο µισθωτή. Σε όλο το διάστηµα της 
µίσθωσης ο µισθωτής αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήµατα που του δίνει η χρήση του 
παγίου και έχει όλες τις επιβαρύνσεις που αφορούν στη χρήση του. Είναι κάτι 
αντίστοιχο µε τη χορήγηση ενός µακροπρόθεσµου δανείου, όπου ο δανειστής 
παρακρατεί την κυριότητα πάνω στο ακίνητο σαν ένα µηχανισµό νοµικής 
εξασφάλισης. Ο µισθωτής όταν αποκτάει το πάγιο το καταχωρεί στα δικά του πάγια. 
Χρεώνει δηλαδή ενσώµατες ακινητοποιήσεις και πιστώνει τις υποχρεώσεις για την 
εξόφληση των χρεολυσίων για το Leasing. Αν έχει κάνει και άλλα έξοδα για το πάγιο 
τα αντιµετωπίζει σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 και θα αυξήσει αντίστοιχα την αξία του 
παγίου. Η κάθε δόση που είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει χωρίζεται σε δύο 
στοιχεία. Στο στοιχείο που αφορά χρεολύσιο, δηλαδή εξόφληση της αρχικής αξίας 
κτήσης παγίου και στο τµήµα που αφορά τόκους ή άλλα χρηµατοοικονοµικής φύσης 
έξοδα. Έτσι, κατά το λογισµό αυτό το ένα τµήµα θα χρεώνει την υποχρέωση για 
χρεολύσια και θα τα µειώνει ώσπου να µηδενιστούν και το άλλο τµήµα θα 
µεταφέρεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Επίσης είναι αυτός που διενεργεί τις 
αποσβέσεις για το πάγιο. 

Η εταιρεία Leasing µε το που θα παραδώσει το πάγιο στον µισθωτή, θεωρείται 
ότι δεν της ανήκει και το διαγράφει από τα πάγιά της. Εµφανίζει στις απαιτήσεις της 
την αξία του, η οποία χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Στο τµήµα που αφορά 
µακροπρόθεσµη απαίτηση και στο τµήµα που αφορά βραχυπρόθεσµη απαίτηση και 
αναµένεται να εισπραχθεί τον ίδιο χρόνο. Αν γίνουν έξοδα που αφορούν τη σύµβαση 
αυτά θα πρέπει να τα µεταφέρει σε µεταβατικούς λογαριασµούς και να επιβαρύνει 
σταδιακά τα έξοδά της. Τα µισθώµατα που εισπράττει τα διαχωρίζει σε δύο τµήµατα. 
Το ένα αφορά την κάλυψη της απαίτησης και άρα πιστώνει την απαίτηση από το 
µισθωτή και τη µειώνει και το άλλο αφορά χρηµατοοικονοµικά έσοδα τα οποία 
πιστώνονται στα αποτελέσµατα.  

Για την περίπτωση του Sale and Leaseback, το κέρδος που δηµιουργείται για 
το µισθωτή, θα πρέπει να µεταφερθεί σε µεταβατικό λογαριασµό του παθητικού και 
στη συνέχεια να µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης ισοµερώς για τη διάρκεια 
της σύµβασης.  

Για τις λειτουργικές µισθώσεις δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Ο 
µισθωτής χρεώνει κανονικά στη διάρκεια της µίσθωσης και ισοµερώς τα µισθώµατα 
στα έξοδά του και ο εκµισθωτής αντίστοιχα πιστώνει τα έσοδά του. Αν ο εκµισθωτής 
κάνει αρχικά έξοδα για τη µίσθωση, πρέπει να τα µερίζει στη διάρκεια της µίσθωσης. 

Οι συνέπειες της εφαρµογής του ∆ΛΠ 17 στις οικονοµικές καταστάσεις, για 
πάρα πολλές εταιρείες είναι εξαιρετικά σηµαντικές. Σε εταιρείες που έχουν πάρα 

                                                           
25 Δ.Ντζανάτος, 2008 
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πολλά πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση θα αυξηθεί σηµαντικά η αξία των παγίων 
τους, αλλά θα αυξηθούν και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις τους. Θα µειωθούν τα 
λειτουργικά τους έξοδα, αλλά θα αυξηθούν σηµαντικά τα χρηµατοοικονοµικά τους 
έξοδα. Οι εταιρείες που κάνουν χρηµατοδοτικές µισθώσεις σαν εκµισθωτές, θα 
πρέπει να αλλάξουν εντελώς την εικόνα των οικονοµικών τους καταστάσεων. Αντί 
για µια τεράστια αξία παγίων που εµφάνιζαν, τώρα θα εµφανίζουν απαιτήσεις το 
µεγαλύτερο µέρος των οποίων θα είναι µακροπρόθεσµες. Αντί για τις σηµαντικές 
αποσβέσεις που εµφάνιζαν, τώρα δεν θα διενεργούν καθόλου αποσβέσεις. Τέλος τα 
έξοδά τους που εµφανίζονταν πολύ µεγάλα µέχρι τώρα, επειδή περιελάµβαναν και το 
χρεολύσιο και τους τόκους, τώρα θα εµφανίζονται µικρότερα επειδή θα 
περιλαµβάνουν µόνο τα έσοδα από τους τόκους, ενώ το χρεολύσιο θα µειώνει τις 
απαιτήσεις τους.  

 

12.3  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 

Κατά την περίοδο της νηπιακής ηλικίας του κλάδου, ο νόµος του leasing 
λειτουργούσε κάπως περίεργα στην κερδοφορία των εταιριών. Από τη µια πλευρά οι 
αποσβέσεις των εξοπλισµών δεν γινόταν όπως σήµερα, ανάλογα µε τη διάρκεια της 
σύµβασης, αλλά εφαρµόζονταν οι αποσβέσεις που προέβλεπε ο νόµος περί 
αποσβέσεων, π.χ. ένα µηχάνηµα αποσβένονταν µε 15% ετησίως. Εποµένως σε ένα 
τριετές leasing, η εταιρία leasing µπορούσε να αποσβέσει µόνο το 45% της αξίας του 
µηχανήµατος που είχε αγοράσει και στον 4ο χρόνο, όταν πουλούσε το µηχάνηµα 
στον µισθωτή, µετά το πέρας της µίσθωσης, έδειχνε ζηµία στα βιβλία της ύψους 55% 
(100-45). 

Από την πλευρά οι εταιρίες leasing εκείνη την εποχή έδειχναν κύκλο εργασιών 
το σύνολο των µισθωµάτων δηλαδή κεφάλαιο και τόκους. Εάν λάβουµε υπόψη ότι 
εκείνη την εποχή το πρώτο µίσθωµα ήταν αυξηµένο και αντιπροσώπευε το 10% ή το 
20% του κεφαλαίου, ότι τα µισθώµατα ήταν συνήθως προκαταβαλλόµενα, ότι το 
πρώτο µίσθωµα δεν περιείχε καθόλου τόκους αλλά ήταν µόνο κεφάλαιο και όλα αυτά 
αν συνδυαστούν µε τον τρόπο των αποσβέσεων που ίσχυε τότε, γίνεται αντιληπτό ότι 
οι κύκλοι εργασιών (τζίροι) των εταιριών leasing εκείνης της εποχής ήταν αυξηµένοι 
και δεν µπορούν να συγκριθούν κατ’ αναλογία µε το σήµερα. 

Αργότερα, στα µέσα της δεκαετίας του 1990, η ανισορροπία της νοµοθεσίας 
θεραπεύτηκε κατά το ένα µέρος. ∆ηλαδή οι αποσβέσεις αντιστοιχούσαν πλέον στο 
χρονικό διάστηµα της σύµβασης π.χ. η τριετής σύµβαση είχε ετήσιες αποσβέσεις 
33,3%, ενώ η πενταετής σύµβαση 20%. 

Χρειάστηκε όµως να περάσουν άλλα 10 χρόνια και να εφαρµοστούν τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα , για να θεραπευτεί και η δεύτερη ανισορροπία, δηλαδή να µην 
περιέχει ο κύκλος εργασιών του κλάδου το κεφάλαιο των µισθωµάτων , αλλά µόνο 
τους τόκους. Στα µέσα όµως εκείνης της δεκαετίας (του 1990), άλλο ένα γεγονός 
επηρέασε αρνητικά την βιοµηχανία του leasing, ευτυχώς όµως για σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. Εφαρµόστηκε µια τροποποίηση της νοµοθεσίας και οι εταιρίες leasing 
παρακρατούσαν το ΦΠΑ των αγορών τους και ήταν αυτές οι εταιρίες του κλάδου που 
απέδιδαν το ΦΠΑ στο κράτος, αντί του πωλητή του εξοπλισµού, ο οποίος βέβαια τον 
συµψήφιζε λογιστικά µε τις δικές του αγορές, αλλά ταµειακά υπήρχε ανισορροπία 
µεταξύ εισροών και των εκροών του. 

Σήµερα, παρατηρείται επιτάχυνση των αποσβέσεων µέσω του µισθώµατος, 
συγκεκριµένα η απόσβεση ενός τυχαίου εξοπλισµού που αγοράζεται µέσω leasing για 
µια σύµβαση τριών χρόνων ανέρχεται σε 33,33% ενώ στην περίπτωση αγοράς µε 
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δάνειο ο εξοπλισµός ακολουθεί συνήθως συντελεστή απόσβεσης που κυµαίνεται από 
15% ως 20% και εξαρτάται από το είδος του. Με βάση τη γρήγορη απόσβεση δίνεται 
στην επιχείρηση η δυνατότητα αντικατάστασης του εξοπλισµού της σε µικρότερο 
χρόνο, προστατεύοντάς την µε αυτόν τον τρόπο από την τεχνολογική απαξίωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 

13.1 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΛΠ26 
 
Έστω ότι µεταξύ της ξενοδοχειακής εταιρείας ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. (µισθωτής) και της ∆ΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (εκµισθωτής) συµφωνείται την 01/01/2009 η 
εκµίσθωση από τη δεύτερη δέκα ηλεκτρονικών υπολογιστών για 4 έτη µε µίσθωµα 5.000 
ευρώ καταβλητέο την 01/01 κάθε έτους. Η υπολειµµατική αξία των µηχανηµάτων στο τέλος 
των 4 ετών είναι 3.000 ευρώ, ενώ το επιτόκιο µε το οποίο υπολογίζει η εκµισθώτρια εταιρεία 
τα µισθώµατα είναι 10%. 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ο παρακάτω πίνακας για τον µισθωτή: 

 
Εγγραφές στα βιβλία του µισθωτή 

 
 

                                                           
26 Κόντος Γ., 2007 

Περίοδος

Υποχρεώσεις από 
χρηµ/κή µίσθωση 

στην αρχή της 
περιόδου Μισθώµατα Κεφάλαιο Τόκοι

Υποχρεώσεις από 
χρηµ/κή µίσθωση 

στο τέλος της 
περιόδου

01/01/2009-01/01/2010 15.849,32 5.000,00 3.415,07 1.584,93 12.434,25
01/01/2010-01/01/2011 12.434,25 5.000,00 3.756,57 1.243,43 8.677,68
01/01/2011-01/01/2012 8.677,68 5.000,00 867,77 867,77 4.545,45
01/01/2012-01/01/2013 4.545,45 5.000,00 454,55 454,55 0,00

Χ 14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 15.849,32
Π 45.98 Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 15.849,32
Αιτιολογία : Σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με την ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

Χ 65 Τόκοι έξοδα 1.584,93
Π 45.98 Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.584,93

Χ 45.98 Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.000,00
Π 53.98 Λοιπές βραχ/σµες υποχρεώσεις 5.000,00

Δεδουλευμένοι και πληρωτέοι τόκοι έτους 2009, χρηματοδοτικής μίσθωσης 
με την ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

Αιτιολογία : 

 Μεταφορά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της δόσης 01/01/2010 που 
οφείλεται στην ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

Αιτιολογία :

1/1/2009

31/12/2009

31/12/2009
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Χ 53.98 Λοιπές βραχ/σµες υποχρεώσεις 5.000,00
Π 38 ∆ιαθέσιµα 5.000,00
Αιτιολογία : Καταβολή μισθώματος στην ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

Χ 65 Τόκοι έξοδα 1.243,43
Π 45.98 Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.243,43

Χ 45.98 Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.000,00
Π 53.98 Λοιπές βραχ/σµες υποχρεώσεις 5.000,00

Χ 53.98 Λοιπές βραχ/σµες υποχρεώσεις 5.000,00
Π 38 ∆ιαθέσιµα 5.000,00
Αιτιολογία : Καταβολή μισθώματος στην ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

Χ 65 Τόκοι έξοδα 867,77
Π 45.98 Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 867,77

Χ 45.98 Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.000,00
Π 53.98 Λοιπές βραχ/σµες υποχρεώσεις 5.000,00

Δεδουλευμένοι και πληρωτέοι τόκοι έτους 2010, χρηματοδοτικής μίσθωσης 
με την ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

Αιτιολογία : 

Αιτιολογία : Μεταφορά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της δόσης 01/01/2011 που 
οφείλεται στην ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

Αιτιολογία : Δεδουλευμένοι και πληρωτέοι τόκοι έτους 2011, χρηματοδοτικής μίσθωσης 
με την ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

Αιτιολογία : Μεταφορά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της δόσης 01/01/2012 που 
οφείλεται στην ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

1/1/2011

31/12/2010

31/12/2010

1/1/2010

31/12/2011

31/12/2011

Χ 53.98 Λοιπές βραχ/σµες υποχρεώσεις 5.000,00
Π 38 ∆ιαθέσιµα 5.000,00
Αιτιολογία : Καταβολή μισθώματος στην ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

1/1/2012
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Ο αντίστοιχος πίνακας που προκύπτει για τον εκµισθωτή είναι ο παρακάτω: 

 
 
 
Εγγραφές στα βιβλία του εκµισθωτή: 
 

 
  

Χ 65 Τόκοι έξοδα 454,55
Π 45.98 Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 454,55

Χ 45.98 Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.000,00
Π 53.98 Λοιπές βραχ/σµες υποχρεώσεις 5.000,00

Χ 53.98 Λοιπές βραχ/σµες υποχρεώσεις 5.000,00
Π 38 ∆ιαθέσιµα 5.000,00
Αιτιολογία : Καταβολή μισθώματος στην ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

Δεδουλευμένοι και πληρωτέοι τόκοι έτους 2012, χρηματοδοτικής μίσθωσης 
με την ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

Μεταφορά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της δόσης 01/01/2013 που 
οφείλεται στην ΔΙΑΣ Η/Υ Α.Ε.

Αιτιολογία : 

Αιτιολογία : 

1/1/2013

31/12/2012

31/12/2012

Περίοδος

Αξία καθαρής 
επένδυσης στην 

αρχή της 
περιόδου Μισθώµατα Κεφάλαιο Τόκοι

Αξία καθαρής 
επένδυσης στην 

αρχή της 
περιόδου

01/01/2009-01/01/2010 17.898,36 5.000,00 3.210,16 1.789,84 14.688,20
01/01/2010-01/01/2011 14.688,20 5.000,00 3.531,18 1.468,82 11.157,02
01/01/2011-01/01/2012 11.157,02 5.000,00 3.884,30 1.115,70 7.272,72
01/01/2012-01/01/2013 7.272,72 5.000,00 4.272,72 727,28 3.000,00

Χ 14.03 Η/Υ προς χρηµατοδοτική µίσθωση 17.898,36
Π 38 ∆ιαθέσιµα 17.898,36

Αιτιολογία : 

Χ 18.13 Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 17.898,36
Π 14.03 Η/Υ προς χρηµατοδοτική µίσθωση 17.898,36

Σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με την ΔΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.

Αναγνώριση αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών προς χρηματοδοτική 
μίσθωση

1/1/2009

1/1/2009

Αιτιολογία : 
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Χ 18.13 Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.789,84
Π 70 Τόκοι έσοδα 1.789,84

Χ 30 Πελάτες/ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. 5.000,00
Π 18.13 Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.000,00
Αιτιολογία : Μεταφορά δόσης που λήγει 01/01/2010 στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ 38 ∆ιαθέσιµα 5.000,00
Π 30 Πελάτες/ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. 5.000,00

Είσπραξη µισθώµατος από την ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.

Χ 18.13 Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.468,82
Π 70 Τόκοι έσοδα 1.468,82

Χ 30 Πελάτες/ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. 5.000,00
Π 18.13 Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.000,00
Αιτιολογία : Μεταφορά δόσης που λήγει 01/01/2011 στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ 38 ∆ιαθέσιµα 5.000,00
Π 30 Πελάτες/ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. 5.000,00

Είσπραξη µισθώµατος από την ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.

Χ 18.13 Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.115,70
Π 70 Τόκοι έσοδα 1.115,70

Χ 30 Πελάτες/ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. 5.000,00
Π 18.13 Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.000,00
Αιτιολογία : Μεταφορά δόσης που λήγει 01/01/2012 στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λογισµός τόκων έτους 2009, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την 
∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.

Λογισµός τόκων έτους 2010, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την 
∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.

Λογισµός τόκων έτους 2011, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την 
∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2009

31/12/2009

1/1/2010

31/12/2010

31/12/2010

1/1/2011

Αιτιολογία : 

Αιτιολογία : 

Αιτιολογία : 

Αιτιολογία : 

Αιτιολογία : 
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Όπως παρατηρήσαµε στο παράδειγµα, ο µισθωτής καταχωρεί κατά την αρχική 
αναγνώριση της µίσθωσης, ως υποχρέωση, την παρούσα αξία των µισθωµάτων 
(15.849,32 ευρώ), χωρίς να λάβει υπόψη την µη εγγυηµένη υπολειµµατική αξία των 
Η/Υ στο τέλος της µίσθωσης. Αντιθέτως, ο εκµισθωτής αναγνωρίζει ως απαίτηση το 
σύνολο της καθαρής επένδυσής του από τη συµφωνία µίσθωσης (17.898,36 ευρώ), 
στην οποία εξ ορισµού περιλαµβάνεται και η παρούσα αξία της υπολειµµατικής αξίας 
που θα έχουν οι Η/Υ στο τέλος της µίσθωσης. 

 

 

 

 

Χ 38 ∆ιαθέσιµα 5.000,00
Π 30 Πελάτες/ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. 5.000,00

Είσπραξη µισθώµατος από την ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.

Χ 18.13 Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 727,28
Π 70 Τόκοι έσοδα 727,28

Χ 30 Πελάτες/ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. 5.000,00
Π 18.13 Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5.000,00
Αιτιολογία : Μεταφορά δόσης που λήγει 01/01/2013 στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ 38 ∆ιαθέσιµα 5.000,00
Π 30 Πελάτες/ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. 5.000,00

Είσπραξη µισθώµατος από την ∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.

Χ 14.03 Η/Υ προς πώληση 3.000,00
Π 18.13 Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 3.000,00

Αιτιολογία : 
Μεταφορά υπολειµµατικής αξίας Η/Υ στα στοιχεία ενεργητικού προς 

πώληση

1/1/2013

Λογισµός τόκων έτους 2012, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την 
∆ΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.

1/1/2012

31/12/2012

31/12/2012

1/1/2013

Αιτιολογία : 

Αιτιολογία : 

Αιτιολογία : 
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13.2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ27 
 

Έστω µια επιχείρηση η οποία επιθυµεί την απόκτηση ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου 
για κάποιο από τα στελέχη της µε λειτουργική µίσθωση. Η επιχείρηση αφού επιλέξει 
το Ι.Χ. που επιθυµεί, απευθύνεται στην εταιρεία µακροχρόνιων µισθώσεων που 
επέλεξε και υπογράφει ένα συµφωνητικό µίσθωσης µε τους όρους που έχουν 
συµφωνηθεί και από τις δύο πλευρές (βλ. Παράρτηµα). Το επόµενο βήµα είναι η 
παραλαβή του οχήµατος και η καταβολή του µισθώµατος κάθε µήνα όπως αυτό έχει 
συµφωνηθεί. 

Η εταιρεία µακροχρόνιων µισθώσεων από την πλευρά της υπογράφει ένα 
συµφωνητικό µε κάποια τράπεζα Leasing και πληρώνει τα αντίστοιχα µισθώµατα. 
Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι λογιστικές εγγραφές που κάνει η εταιρεία 
µακροχρόνιων µισθώσεων στα βιβλία της. 

Έστω, λοιπόν, ότι το αυτοκίνητο που επιλέγει είναι µία Lexus RX 400-H 
Boulevard. Τόσο τα µισθώµατα που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ εταιρείας 
µακροχρόνιων µισθώσεων και της επιχείρησης, όσο και τα µισθώµατα που έχουν 
συµφωνηθεί µεταξύ της εταιρείας leasing και της εταιρείας µακροχρόνιων 
µισθώσεων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα. 

 
                                                           
27 Πηγή Roborent, τα νούμερα είναι από πραγματικό παράδειγμα και ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα 

Χ 64.07.25.19 Ενοίκια αυτοκινήτων 555,23
Χ 54.00.60.19 ΦΠΑ 105,49
Π 50(......) Προµηθευτής ΑΛΦΑ 660,72
Αιτιολογία Καταχώριση τιµολογίου µισθωµάτων

Χ 64.05.00.00 Ασφάλεια αυτοκινήτου 1.100,00
Π 50(......) Προµηθευτής BHTA 1.100,00
Αιτιολογία Ασφάλεια αυτοκινήτου

Χ 63.03.02.00 Τέλη κυκλοφορίας 580,00
Π 50(......) Προµηθευτής ΓΑΜΜΑ 580,00
Αιτιολογία Τέλη κυκλοφορίας

Χ 62.07.25.19 Συντήρηση - Επισκευή αυτοκινήτου 205,32
Χ 54.00.60.19 ΦΠΑ 39,01
Π 50(......) Προµηθευτής ∆ΕΛΤΑ 244,33
Αιτιολογία Συντήρηση - Επισκευή αυτοκινήτου

Χ 62.04.03.19 Έξοδα αντ/σης αυτοκινήτου 140,00
Χ 54.00.60.19 ΦΠΑ 26,60
Π 50(......) Προµηθευτής ΕΨΙΛΟΝ 166,60
Αιτιολογία Αντικατάσταση αυτοκινήτου

1/5/2009

1/5/2009

28/9/2009

28/9/2009

1/5/2009
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Για την πληρωµή των προµηθευτών οι αντίστοιχες εγγραφές που θα κάνει η 

εταιρεία µακροχρόνιων µισθώσεων θα είναι της µορφής: 

 
 

Όσον αφορά τις εγγραφές που έχουν σχέση µε την επιχείρηση στην οποία 
µισθώνει τα όχηµα αυτές είναι: 

 
 
Όταν θα λήξει η σύµβαση µε την εταιρεία leasing και θα κληθεί να αγοράσει το 
όχηµα στην προσυµφωνηµένη υπολειµµατική αξία (καθώς η σύµβαση µεταξύ των 
δύο είναι χρηµατοδοτική), οι εγγραφές που θα γίνουν στα βιβλία της θα είναι: 

 

Χ 50(......) Προµηθευτής .... xxx
Π 38 ∆ιαθέσιµα xxx
Αιτιολογία Πληρωµή προµηθευτή

Χ 30(......) Πελάτης ΛΑΜ∆Α 1.021,19
Π 73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.021,19
Αιτιολογία Τιµολόγηση µισθώµατος

Χ 38 ∆ιαθέσιµα 1.021,19
Π 30(......) Πελάτης ΛΑΜ∆Α 1.021,19
Αιτιολογία Πληρωµή µισθώµατος

1/5/2009

6/5/2009

Χ 13.21.00.19 Μεταφορικά µέσα 3.000,00
Χ 54.00.10.19 ΦΠΑ 570,00
Π 50(......) Προµηθευτής ΑΛΦΑ 3.570,00
Αιτιολογία Καταχώριση τιµολογίου αγοράς αυτοκινήτου

Χ 50(......) Προµηθευτής ΑΛΦΑ 3.570,00
Π 38 ∆ιαθέσιµα 3.570,00
Αιτιολογία Πληρωµή προµηθευτή

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

LEASING ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
 

14.1  ΓΕΝΙΚΑ 
 
Αναφέρεται ότι για την εγχώρια αγορά leasing οι ξένοι όµιλοι έχουν δείξει 

ενδιαφέρον από τις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας, όταν ακόµη ο θεσµός ήταν 
στα σπάργανα. Αγγλοσαξονικές εταιρείες, όπως η City Leasing και η AΒΝ Amro, 
έκαναν πρώτες το βήµα να αναπτύξουν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα 
και στη συνέχεια ακολούθησαν οι γαλλικές. Ωστόσο, αν και πρώτες οι 
αγγλοσαξονικές εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποχώρησαν από την εγχώρια 
αγορά, οι γαλλικές παρέµειναν στην Ελλάδα. και ενισχύουν τη θέση τους στην 
ελληνική αγορά χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η αυτόνοµη δραστηριοποίηση του BNP 
Parribas Lease Group στην Ελλάδα, αλλά και η συγχώνευση της Εµπορικής Leasing 
από τη θυγατρική leasing του οµίλου Credit Agricole, συνιστούν τις αποφάσεις των 
γαλλικών οµίλων για την ενίσχυση της θέσης τους στην ελληνική αγορά 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

Το 1972 ιδρύθηκε η LEASEYROPE, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 
Εταιριών Leasing. Έτσι, παρατηρείται η ύπαρξη πολυεθνικών εταιριών leasing, οι 
οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα σε πολλές χώρες. Η κατάσταση αυτή 
δηµιουργήθηκε από την ύπαρξη πολλών πολυεθνικών εταιριών στις περισσότερες 
γνωστές χώρες. Ακόµη σηµαντική είναι η συµβολή στη δηµιουργία των διεθνών 
εταιριών leasing των πολυεθνικών τραπεζικών συγκροτηµάτων, όπως είναι η 
Citicrop, η Bank of America, κ.α. που ανέπτυξαν σε πολλές χώρες θυγατρικές 
εταιρίες. 

Σήµερα η χρηµατοδοτική µίσθωση έχει πλέον ξεπεράσει τα στενά εθνικά 
πλαίσια των διαφόρων χωρών. Πολλές διεθνείς επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την 
τεχνική αυτή για την προώθηση των προϊόντων τους. Εξ άλλου πολλά χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα (Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες κ.α.) χρησιµοποιούν τη χρηµατοδοτική 
µίσθωση για να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους και να επεκτείνουν τον κύκλο των 
εργασιών τους. Τα τελευταία έτη παρατηρείται µία τάση εξειδίκευσης των 
επιχειρήσεων leasing. Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του θεσµού είναι το ότι τις 
τελευταίες δεκαετίες στις Η.Π.Α πάνω από το 30% όλου του νέου κεφαλαιουχικού 
εξοπλισµού των επιχειρήσεων προέρχονται από συµβάσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης. Την δεκαετία του ’70, οι µισθώσεις σπάνια ήταν διάρκειας µεγαλύτερης 
της πενταετίας, ενώ σήµερα είναι συνήθεις και µισθώσεις που φτάνουν τα δέκα ή/και 
δεκαπέντε έτη. 

Υπενθυµίζεται ότι η AΒΝ Amro Leasing αποχώρησε τον Νοέµβριο του 2002, 
ενώ νωρίτερα είχε πωληθεί η City Leasing στη Γενική Τράπεζα και µετονοµάστηκε 
σε Γενική Leasing. Η Credit Lyonnais ήταν η πρώτη γαλλική leasing στη χώρα, η 
οποία ωστόσο έκλεισε λόγω προβληµάτων της µητρικής στη Γαλλία, που εν τέλει την 
οδήγησαν στην πώλησή της στις τράπεζες Credit Agricole και BNP Parribas. 

Στα 306,5 δις ευρώ ανήλθε η συνολική αγορά leasing στην Ευρώπη το 2008, 
καθιστώντας την Γηραιά Ήπειρο πρώτη στον κόσµο, µε την αγορά των ΗΠΑ να 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση µε συνολικό τζίρο 185,2 δις ευρώ. Ακολουθούν η 
Ιαπωνία µε 58,6 δις ευρώ, ο Καναδάς µε 21,3 δις ευρώ, η Αυστραλία µε 19,8 δις ευρώ 
και η Βραζιλία µε 8,1 δις ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τα συνολικά κεφάλαια 
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της ευρωπαϊκής αγοράς τα 250,7 δις ευρώ αφορούσαν leasing για εξοπλισµό. Στην 
Ευρώπη, η χώρα που πραγµατοποίησε το 2008 τις περισσότερες νέες συµβάσεις είναι 
η Αγγλία µε 58 δις ευρώ, ακολουθεί η Γερµανία µε 52,4 δις ευρώ, η Ιταλία µε 48,6 
δις ευρώ και η Γαλλία µε 36,6 δις ευρώ. Η Ελλάδα µε την Ισπανία έχουν συνολικά 
νέες συµβάσεις αξίας 27,9 δις ευρώ. Οι αγορές Benelux πραγµατοποίησαν 29,8 δις 
ευρώ και οι νορβηγικές χώρες 18,7 δις ευρώ, ενώ οι νέες συµβάσεις στις CEE 
ανέρχονται στα 33,9 δις ευρώ.28 

 
ΤΟ LEASING ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟ 

2008 
ΕΥΡΩΠΗ 306,5 δις ευρώ 
ΗΠΑ 185,2 δις ευρώ 
ΙΑΠΩΝΙΑ 58,6 δις ευρώ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 19,8 δις ευρώ 
ΚΑΝΑ∆ΑΣ 21,3 δις ευρώ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 8,1 δις ευρώ 

 
 

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
UK 58,0 δις ευρώ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 52,4 δις ευρώ 
ΙΤΑΛΙΑ 48,6 δις ευρώ 
ΓΑΛΛΙΑ 36,6 δις ευρώ 
BENELUX 29,8 δις ευρώ 
ΙΣΠΑΝΙΑ+ΕΛΛΑ∆Α 27,9 δις ευρώ 
NORDIC 18,7 δις ευρώ 
CEE 33,9 δις ευρώ 

 
 
 

14.2  ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΟ∆ΟΥ ΤΟΥ LEASING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

«Η χρηµατοδοτική µίσθωση αποτελεί έναν από τους αναπτυσσόµενου τοµείς 
της ελληνικής οικονοµίας. Ωστόσο, µεγαλύτερη θα είναι η άνοδος του κλάδου αν το 
leasing παρέχεται µέσω ανεξάρτητης εταιρίας» Γιώργος Προβόπουλος, Αντιπρόεδρος 
του οµίλου τράπεζας Πειραιώς. 

«Για τη χώρα µας υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης τόσο 
για τον ιδιωτικό όσο και για τον δηµόσιο τοµέα. Ιδίως για τον δηµόσιο τοµέα και 
παρότι υφίσταται θεσµικό πλαίσιο τόσο για τα ακίνητα όσο και για τον κινητό 
εξοπλισµό, καθυστερεί η αξιοποίησή του» Τηλέµαχος Παλαιολόγος, Αντιπρόεδρος 
της Ένωσης Εταιριών Leasing και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Leasing. 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση αποτελεί ουσιαστικά ένα συγκεκριµένο προϊόν 
χρηµατοδότησης. Από ένα λοιπόν και µόνο προϊόν δηµιουργήθηκε ολόκληρος 
κλάδος, προφανώς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, που το καθιστούν 
απαραίτητο εργαλείο για τον επιχειρησιακό κόσµο. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη του, 

                                                           
28 Πηγή Leaseurope 
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έχοντας ήδη φτάσει υψηλά επίπεδα, εξαιτίας κυρίως του Sale & Lease Back 
ακινήτων, αναµένεται να συνεχιστεί, αλλά µε βραδύτερου ρυθµούς. 

Σε εγχώριο επίπεδο, ο συγκεκριµένος κλάδος κινείται σε ανοδική τροχιά, 
καθώς η πιστωτική επέκταση αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 1,5 δισ. ευρώ. Το σηµερινό 
εύρος της αγοράς ως προς τα ενεργά υπόλοιπα ανέρχεται σε 8 δισ. ευρώ, ενώ η αξία 
των νέων συµβάσεων υπολογίζεται στα 3 δισ. ευρώ. Στις αξίες αυτές δεν 
περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών των ελληνικών 
εταιρειών Leasing, που εδρεύουν σε πολλές χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Μεσογείου. Επίσης, τα περιθώρια ανάπτυξής της είναι µεγάλα, αν 
συγκρίνει κανείς το µερίδιο ανάπτυξης µέσα στην ελληνική αγορά, που είναι περίπου 
7%, µε τον µέσο όρο του ευρωπαϊκού µεριδίου που πλησιάζει το 20%. 

Αύξηση των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Από 8-10% υπολογίζεται 
να αυξηθούν οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης φέτος, ενώ η είσοδος νέων 
εταιρειών του εξωτερικού αλλά και η «µάχη» για τη διεκδίκηση µεριδίων, αναµένεται 
την επόµενη χρονιά να διαφοροποιήσουν τόσο τα µεγέθη όσο και το προφίλ του 
κλάδου. 

Ώριµο χαρακτηρίζουν επίσης, το ελληνικό leasing οι εταιρίες µέλη της 
Leaseurope. Ωστόσο, ο αγώνας για τη διεκδίκηση νέων µεριδίων είναι σε καθηµερινή 
βάση τόσο των εταιριών όσο και των µητρικών τραπεζών και το ενδιαφέρον έχει 
στραφεί πλέον και στο εξωτερικό. Έτσι οι ελληνικές µητρικές τράπεζες µέσω 
εξαγορών τοπικών τραπεζών, προετοιµάζονται ολοταχώς για τη διείσδυσή τους στο 
leasing και σε άλλες χώρες όπως η Ουκρανία και η Πολωνία (EFG Eurobank) η 
Ρωσία (Τράπεζα Κύπρου) και η Αίγυπτος (Τράπεζα Πειραιώς). Βεβαίως, η παρουσία 
τους είναι ήδη ισχυρή στα Βαλκάνια µέσω θυγατρικών εταιρειών. 

Η ανάγκη και η πρόθεση όλων των εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι 
να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στον τοµέα του operating leasing. Πρόκειται 
για µία υπηρεσία που στο εξωτερικό εφαρµόζεται κατά κόρον και βρίσκει µεγάλη 
απήχηση από το πελατειακό κοινό, ενώ στην Ελλάδα δεν ισχύει ακόµη κάτι τέτοιο. Η 
σοβαρή είσοδος των εταιριών στο χώρο των λειτουργικών µισθώσεων θα δώσει 
ακόµη µία ώθηση στον κλάδο. 

Επίσης ένα σηµαντικό θέµα είναι η εφαρµογή του leasing στον δηµόσιο τοµέα, 
όπου ακόµη οι χρηµατοδοτήσεις µέσω αυτού του τύπου είναι ελάχιστες. Πιο ώριµη 
σχέση µε τη χρηµατοδότηση µε leasing έχουν οι δήµοι οι οποίοι από το 2006 και µετά 
την τροποποίηση του νόµου που τους δίνει το δικαίωµα να κάνουν χρήση του leasing 
ανταποκρίθηκαν άµεσα και ήδη έχουν χρηµατοδοτήσει αρκετές επενδύσεις τους µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση. Η αξιοποίηση των ακινήτων του δηµοσίου τοµέα µε leasing 
ή sale and leaseback, η χρηµατοδότηση για την αγορά όλου του ιατρικού εξοπλισµού 
από τα κρατικά νοσοκοµεία, τα τροχοφόρα οχήµατα του δηµοσίου είναι ορισµένες 
ενδεικτικές επενδύσεις όπου θα µπορούσε να εφαρµοστεί το leasing. Επισηµαίνεται 
δε η περίπτωση των ∆ΕΚΟ και κυρίως του ΟΣΕ, καθώς η αγορά των βαγονιών θα 
µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί µε leasing όπως γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό. 
Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Leasing στην Ελλάδα αναµένεται να παίξει η 
δυνατότητα που παρέχεται στη Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου (ΚΕ∆) να 
εφαρµόσει τις πλέον σύγχρονες και διεθνώς αποδεκτές χρηµατοδοτικές δοµές (Sale & 
Lease Back, operating leasing κ.λπ.) στα προγράµµατα στέγασης του ∆ηµοσίου. Τα 
µηνύµατα που λαµβάνονται από την αγορά του Leasing συγκλίνουν στην άποψη ότι 
το νοµοσχέδιο για την αξιοποίηση των ακινήτων µε Leasing είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση, καθώς ήδη εφαρµόζεται σε ανεπτυγµένες χώρες του εξωτερικού και έχει 
αποδώσει τόσο στο ∆ηµόσιο όσο και στους εµπλεκόµενους φορείς. 



83 
 

Και φυσικά, ας µην ξεχνάµε ότι µέχρι σήµερα στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται η 
χορήγηση leasing σε ιδιώτες, οι οποίοι αποτελούν µια νέα και δυναµική αγορά. Αν 
τελικά η συγκεκριµένη αγορά απελευθερωθεί, τότε η πορεία ανάπτυξης της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα αποκτήσει µια περαιτέρω δυναµική. 
 

14.3  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ LEASING ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
 

Ισχυροποιούν την παρουσία τους στις βαλκανικές χώρες οι ελληνικές εταιρείες 
leasing, εκµεταλλευόµενες την πολιτική και οικονοµική σταθεροποίηση των αγορών 
αυτών, αλλά και την αυξηµένη ζήτηση για υπηρεσίες leasing. Σήµερα, οι 
περισσότερες µεγάλες εταιρείες διαθέτουν θυγατρικές στις αγορές κυρίως της 
Ρουµανίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας, ακολουθώντας πάντα τα χνάρια των 
µητρικών τους τραπεζών. Επιπλέον, η ΕFG Leasing αναµένεται να διεισδύσει στην 
Πολωνία, η Κύπρου Leasing στην αγορά της Ρωσίας, ενώ µεσοπρόθεσµα την 
επέκτασή της στα Βαλκάνια εξετάζει και η Probank Leasing. 

Aρχικώς οι χρήστες του leasing το αντιµετωπίζουν περισσότερο σαν εµπορικό 
προϊόν παρά σαν τραπεζικό, όπως ισχύει στην Ελλάδα. Μεγάλο ενδιαφέρον 
παρατηρείται κυρίως για την αγορά αυτοκινήτων και δευτερευόντως για την 
προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού, ενώ σταδιακά αυξάνεται και η ζήτηση για 
leasing ακινήτων. 

Mεταξύ των σηµαντικών διαφορών που παρουσιάζει η χρηµατοδοτική 
µίσθωση στην Eλλάδα και στις βαλκανικές αγορές είναι αφενός ότι αφορά και τους 
ιδιώτες, ενώ στην Eλλάδα απευθύνεται µόνο σε επιχειρήσεις ή ελεύθερους 
επαγγελµατίες. Επιπλέον, ενώ στη χώρα µας αποτελεί ένα φορολογικό εργαλείο λόγω 
των φοροαπαλλαγών που προσφέρει, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στα Bαλκάνια. 

H χρηµατοδοτική µίσθωση στα Bαλκάνια αποτελεί ένα πολύ δηµοφιλές 
προϊόν, το οποίο όµως επικεντρώνεται στα αυτοκίνητα. Yπό τις ισχύουσες συνθήκες, 
οι οποίες ωστόσο µεταλλάσσονται ταχύτατα, το leasing στα Bαλκάνια υποκαθιστά το 
δάνειο αγοράς αυτοκινήτων γιατί είναι σύντοµη η έγκρισή του, ενώ οι όροι δεν είναι 
τόσο αυστηροί συγκριτικά µε το δάνειο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µια αίτηση για 
leasing αυτοκινήτου εγκρίνεται εντός 24ώρου, όταν στην Ελλάδα απαιτείται µία 
εβδοµάδα περίπου. 

Στη Ρουµανία δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές των Αlpha Leasing, EFG 
Leasing, Κύπρου Leasing, Πειραιώς Leasing, Marfin Leasing. Πρόκειται για µια 
αγορά µε έντονη ανάπτυξη και υπολογίζεται ότι στην επόµενη τετραετία θα 
αναδειχθεί ως ισχυρός παίκτης στην ευρύτερη αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Στη Bουλγαρία, ηγετική θέση ως προς το µερίδιο αγοράς κατέχει η Interlease, η 
οποία είναι θυγατρική της Eθνικής Tράπεζας και ακολουθούν η HVB Hebros Leasing 
(εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση της αυστριακής HVB Bank µε τη Hebros 
Bank), η EFG Leasing και η AFIN Leasing, η οποία εξειδικεύεται στη χρηµατοδοτική 
µίσθωση φορτηγών, καθώς είναι θυγατρική της κατασκευαστικής εταιρείας 
φορτηγών EVECO. Η ζήτηση στη Σερβία είναι ακόµη περιορισµένη και αφορά 
κυρίως εξοπλισµό και οχήµατα, ενώ παρουσία έχει µόνο η EFG Leasing. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

H χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) καθιερώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 
1665/1986, ως µία σύγχρονη µέθοδος µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης 
επιχειρήσεων και επαγγελµατιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων (δηλαδή 
εξοπλισµού και ακινήτων) για επαγγελµατική χρήση. H χρηµατοδοτική µίσθωση 
εστιάζει στη σύµβαση µιας εταιρείας leasing (εκµισθωτής) και µιας επιχείρησης ή 
ενός ελεύθερου επαγγελµατία (µισθωτής) για την απόκτηση κινητού πάγιου ή 
επαγγελµατικού εξοπλισµού, ή ακόµη και επαγγελµατικής στέγης.  

O µισθωτής, για ορισµένη χρονική περίοδο, αποπληρώνει σε τακτά 
διαστήµατα το πάγιο όφελος προς την εταιρεία leasing µε την καταβολή ποσού, που 
καθορίζεται έπειτα από συµφωνία (µίσθωµα). Όταν αποπληρωθεί το πάγιο, ο 
µισθωτής έχει το δικαίωµα επιλογής (Option) για την τελική εξαγορά του πράγµατος 
από τον ενοικιαστή σε γνωστή από την έναρξη του συµβολαίου τιµή, για την 
παράταση της ενοικιάσεως µε νέο συµβόλαιο ή για τη µη ανανέωση και επιστροφή 
του πράγµατος. 

Στη χρηµατοδοτική µίσθωση εµφανίζονται ο πάντοτε απαραίτητος χρήστης 
και η ειδική εταιρεία leasing, ως χρηµατοδοτικός µεσάζων, ενώ πίσω από αυτήν 
ενδέχεται να υπάρχει σειρά εναλλακτικών συνεργασιών. Αυτοί οι τρίτοι συνεργάτες, 
εγγυώνται την καλή κατασκευή του πράγµατος και αναλαµβάνουν την παροχή σειράς 
υπηρεσιών προς το χρήστη υπό πρόσθετους όρους. 

Σε αυτό το σηµείο το leasing παρέχει πραγµατικές δυνατότητες σε 
επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται για άµεση ανανέωση του εξοπλισµού τους. O 
νόµος ορίζει ότι το αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου µπορεί να είναι 
είτε η ιδιοκτησία µε κτίσµα ή κτίσµατα, είτε η συνολική δοµήσιµη επιφάνεια του 
οικοπέδου και ο ακάλυπτος χώρος του µαζί µε τον εξοπλισµό. Ως εξοπλισµός 
ορίζεται κάθε αντικείµενο που δεν είναι εµπεπηγµένο στο έδαφος. Όσον αφορά τον 
χρόνο σύµβασης leasing ακινήτων δεν µπορεί να διαρκεί λιγότερο από 10 έτη και 
κινητών λιγότερο από 3 έτη µε την επισήµανση ότι η σύναψη του ενός είδους δεν 
αποκλείει την άλλη. Για παράδειγµα, ένας επιχειρηµατίας µπορεί να καταφύγει σε 
καταβολή χρηµατοδοτικής µίσθωσης κινητών και ακινήτων ταυτόχρονα, αρκεί να 
πληρούνται όλες οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. 

Σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να συνάψει µόνο ανώνυµη εταιρία 
που έχει συσταθεί µε αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια τέτοιων εργασιών και µετά 
από ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Με ειδική διάταξη νόµου επιτρέπεται να 
συνάπτουν συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης και δηµόσιοι οργανισµοί, 
ασφαλιστικοί φορείς και Ν.Π.∆.∆. Από τον νόµο όπου ορίζεται ότι αντικείµενο 
χρηµατοδοτικής. µίσθωσης πρέπει να είναι κινητό ή ακίνητο που προορίζεται 
αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση του αντισυµβαλλοµένου συνάγεται ότι 
µισθωτής µπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό που ασκεί κάποια 
επιχείρηση (ιδιωτική ή δηµόσια) ή κάποιο επάγγελµα, οποιασδήποτε ιθαγένειας και 
τόπου εγκατάστασης. Η χρηµατοδοτική µίσθωση ως µια εναλλακτική και 
συµπληρωµατική µορφή χρηµατοδότησης έχει αναπτυξιακό και εκσυγχρονιστικό 
σκοπό. Ο αναπτυξιακός της σκοπός φαίνεται από το γεγονός ότι προσφέρει στο 
µισθωτή ακόµη µια µορφή χρηµατοδότησης. 

Ο εκσυγχρονιστικός σκοπός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποδίδεται στη 
δυνατότητα που έχει η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης να προµηθεύει και να 
µισθώνει στον µισθωτή, διαρκώς ανανεωµένο και σε µεγάλη «γκάµα» τεχνολογικό 
εξοπλισµό. Οι επενδυτικές δραστηριότητες µέσω του θεσµού της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης µπορούν να επεκταθούν είτε στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα κυρίως 
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στον βιοµηχανικό και γεωργικό τοµέα καθώς επίσης στις µικροµεσαίες και 
µεταποιητικές επιχειρήσεις. 

Ιδιαίτερα εφαρµόσιµη είναι η χρηµατοδοτική µίσθωση στις γεωργικές 
βιοµηχανίες, στους γεωργικούς συνεταιρισµούς και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
γιατί δε διαθέτουν ίδια κεφάλαια αρκετά για τεχνολογικό εξοπλισµό και ακόµη γιατί 
δεν απαιτούν πολλές φορές εµπράγµατες ασφάλειες ή γιατί δεν έχουν προσβάσεις 
στους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και πολλές φορές δεν διαθέτουν δανειοληπτική 
ικανότητα. 

Η χρήση του leasing παρέχει στον επενδυτή µια σειρά σηµαντικών 
πλεονεκτηµάτων, όπου τα κυριότερα είναι τα εξής: 

• Το κυριότερο πλεονέκτηµα είναι η φορολογική ωφέλεια, καθώς ο νόµος 
περιλαµβάνει τη χρηµατοδοτική µίσθωση σαν λειτουργική δαπάνη της 
επιχείρησης και έτσι τα µισθώµατα εκπίπτουν εξ' ολοκλήρου από τα έξοδα 
του µισθωτή. Eίναι γνωστό άλλωστε, ότι στην ελληνική νοµοθεσία 
υιοθετείται η αρχή της νοµικής κυριότητας για λογιστικούς ή 
φορολογικούς λόγους. 

• Ένα από τα αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά που καθιστούν ιδιαίτερα 
ελκυστική την χρηµατοδοτική µίσθωση είναι ότι επιτρέπει την πλήρη 
χρηµατοδότηση της επένδυσης (µέχρι και 100%). Αντίθετα, όπως είναι 
γνωστό τα τραπεζικά δάνεια χρηµατοδοτούν µόνο ένα µέρος της 
επένδυσης. 

• H ευελιξία είναι ένα ακόµη από τα πλεονεκτήµατα του leasing. Όλοι οι 
όροι της σύµβασης (µίσθωµα, τρόπος καταβολής κ.τ.λ.) 
διαπραγµατεύονται και προσαρµόζονται στις ανάγκες της κάθε 
επιχείρησης (η αποπληρωµή των µισθωµάτων δεν απαιτεί κατ' ανάγκη τη 
µηνιαία καταβολή όπως θα συνέβαινε µε τις αποπληρωµές των τραπεζικών 
δανείων). 

• H αποπληρωµή µπορεί να οριστεί ανά τρίµηνο ή εποχιακά, στην 
περίπτωση που µια χρονική περίοδος είναι περισσότερο προσοδοφόρα για 
την επιχείρηση κάτι που για παράδειγµα, ισχύει για τις τουριστικές 
επιχειρήσεις, που λειτουργούν κυρίως τη θερινή περίοδο και κατά τη 
διάρκειά της παρουσιάζουν κερδοφορία. 

 Έτσι η χρηµατοδοτική µίσθωση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους 
µισθωτές να ξεπερνούν το αδιέξοδο του δανεισµού και να µπορούν να αποκτούν τον 
απαραίτητο εξοπλισµό για να προωθούν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες. 

 
Η χρήση, όµως, του leasing περιέχει και ορισµένα µειονεκτήµατα, όπως: 
• Το φαινοµενικό κόστος του leasing είναι υψηλότερο από το επιτόκιο 

τραπεζικού δανεισµού. Η βαθύτερη διερεύνηση των φοροαπαλλαγών 
µετριάζει την πρώτη εντύπωση, συνήθως, µάλιστα, δηµιουργεί 
πλεονεκτική κατάσταση. 

• ∆ιαφεύγει η ωφέλεια από τη φοροαπαλλαγή των αποσβέσεων στην 
περίπτωση του ιδιόκτητου εξοπλισµού, ωφέλεια που συµψηφίζεται µέχρις 
ενός βαθµού από την πλήρη φοροαπαλλαγή των µισθωµάτων. 

 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση ως µια εναλλακτική ή συµπληρωµατική µορφή 

χρηµατοδότησης αυξάνει τις επενδύσεις και συνεπώς συµβάλλει στην ανάπτυξη της 
εθνικής οικονοµίας. Το µονοπώλιο που είχαν µέχρι πριν την εµφάνιση του θεσµού οι 
τράπεζες µε τον χρηµατικό δανεισµό καταρρίπτετε και αναπτύσσετε ένας 
ανταγωνισµός ανάµεσα στους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και στις τράπεζες. 
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Συµπερασµατικά, η εµφάνιση του θεσµού της χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει σαν 
αποτέλεσµα την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας που εντοπίζεται: στην ανάπτυξη 
της βιοµηχανίας, στην ανάπτυξη του ενικού εισοδήµατος, στην βελτίωση του 
ισοζυγίου πληρωµών, στην αύξηση της απασχόλησης καθώς και στην βελτίωση µιας 
σειράς άλλων µακροοικονοµικών µεγεθών. 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση λήγει και αίρονται τα αποτελέσµατά της µε την 
πάροδο του χρόνου, εφόσον ο µισθωτής δεν άσκησε τα δικαιώµατά του για ανανέωση 
της µίσθωσης. Με τη λήξη ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το πράγµα στον 
εκµισθωτή και παύει να υποχρεούται σε καταβολή µισθώµατος. Η σύµβαση 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης λήγει, επίσης, όταν ο µισθωτής αγοράσει το πράγµα 
ασκώντας το σχετικό δικαίωµα που του έχει παραχωρηθεί κατά τη συνοµολόγηση της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Ωστόσο ο εκµισθωτής έχει δικαίωµα καταγγελίας της 
σύµβασης πριν από τη λήξη της, αν ο µισθωτής αθετήσει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις, κυρίως αν περιέλθει σε υπερηµερία ως προς την πληρωµή του 
µισθώµατος. Με την καταγγελία λύεται η χρηµατοδοτική µίσθωση και ο εκµισθωτής 
δικαιούται να αναζητήσει το πράγµα από τον µισθωτή. 

Η πτώχευση του µισθωτή επιφέρει, κατά ρητή επιταγή του νόµου, λύση της 
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και υποχρεούται να παραδώσει το πράγµα στον 
εκµισθωτή. Αντίθετα, η πτώχευση του εκµισθωτή δεν συνεπάγεται λύση της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η κυριότητα του πράγµατος και η αξίωση κατά του 
µισθωτή για την καταβολή του µισθώµατος περιλαµβάνονται στην πτωχευτική 
περιουσία, γι αυτό η καταβολή του µισθώµατος θα γίνεται εφεξής στον σύνδικο. 

Έναντι της παραδοσιακής µίσθωσης, η χρηµατοδοτική µίσθωση διαφέρει ως 
προς την ελευθερία του ενοικιαστή να επιλέξει το πράγµα, που υποδεικνύει για 
εξαγορά στην εταιρεία µισθώσεως, από την οποία στη συνέχεια το ενοικιάζει. 
Ειδικότερα, στην κοινή µίσθωση ακινήτου ο εκµισθωτής έστω και για µικρό χρονικό 
διάστηµα έχει στη χρήση και την κατοχή του το προς εκµίσθωση ακίνητο, ενώ στο 
leasing η εκµισθώτρια εταιρία δεν το έχει στη χρήση και την κατοχή της .Αντιθέτως 
αυτή µεσολαβεί για την κτήση της χρήσης και της κατοχής του από τον µισθωτή καθ’ 
υπόδειξη του τελευταίου διατηρώντας µόνο το δικαίωµα κυριότητας. Ένα ακόµη 
χαρακτηριστικό που διακρίνει τη σύµβαση leasing από την κοινή µίσθωση είναι ότι 
στην τελευταία η λήψη του µισθώµατος βρίσκεται σε αναλογία προς το χρόνο χρήσης 
του ακινήτου από τον εκµισθωτή, ενώ αντίθετα στη χρηµατοδοτική µίσθωση 
ακινήτου ο καθορισµός του µισθώµατος πρέπει να ανταποκρίνεται στην κάλυψη του 
ποσού αγοράς του ακινήτου από την εκµισθώτρια, επιπλέον των τόκων του, των 
εξόδων και της αµοιβής για τη µεσολάβησή της. 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση συµφέρει, διότι η επιχείρηση, έχει τη δυνατότητα 
να χρεώσει στα αποτελέσµατά της συνολικά µεγαλύτερο ποσό µειώνοντας αντίστοιχα 
τη φορολογική της επιβάρυνση.  

Η χρηµατοδοτική µίσθωση καλύπτει συνήθως το 100% της εµπορικής-
πραγµατικής αξίας του πάγιου στοιχείου. Ενώ οι άλλοι τρόποι χρηµατοδότησης όπως 
ο τραπεζικός δανεισµός (για την αγορά του ίδιου παγίου στοιχείου) καλύπτουν 
συνήθως µέχρι το 65% της σκοπούµενης επένδυσης, που σηµαίνει ότι η επιχείρηση 
πρέπει να διαθέσει εξ΄ ιδίων ή να αντλήσει το 35% από άλλη πηγή.  

Ακόµα, τα φορολογικά πλεονεκτήµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και η 
δυνατότητα πληρωµής του µισθώµατος από την εκµετάλλευση του πάγιου στοιχείου 
επιτρέπουν στην επιχείρηση να ανταποκριθεί πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις της, 
παρά αν προσέφευγε σε ανάλογο δανεισµό.  
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Επιπροσθέτως, η αδυναµία αποπληρωµής ενός δανείου µπορεί να σηµαίνει 
πτώχευση για την επιχείρηση. Γενικά, ο κίνδυνος πτώχευσης λόγω µη εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων από τη χρηµατοδοτική µίσθωση, είναι µικρότερος από εκείνον που 
δηµιουργείται από την αδυναµία αποπληρωµής ενός δανείου. Επιπλέον, δεν 
απαιτούνται µεγάλες εγγυήσεις, όπως συµβαίνει µε τον τραπεζικό δανεισµό, διότι οι 
διαδικασίες του leasing είναι απλούστερες, τόσο για τον εκµισθωτή, όσο και για το 
µισθωτή και διεκπεραιώνονται ταχύτερα. Η γρήγορη και αποτελεσµατική διαδικασία 
της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν συγκρίνεται µε τις χρονοβόρες διαδικασίες που 
απαιτούνται στον δανεισµό. 

Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν στον οικονοµικά αδύναµο µισθωτή να 
ανταποκριθεί καλύτερα στις υποχρεώσεις του, παρά αν προσέφευγε σε αντίστοιχο 
δανεισµό. 
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