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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Ο Ν. 1665/1986 καθιέρωσε για πρώτη φορά στη χώρα µας τη σύµβαση της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης ( ή σύµβαση leasing) διευρύνοντας έτσι τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς στους 

οποίους και προσφεύγουν επιχειρήσεις και επαγγελµατίες προκειµένου να ανανεώσουν, 

εκσυγχρονίσουν ή και να επεκτείνουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, τον 

επιχειρησιακό ή επαγγελµατικό τους εξοπλισµό εξοικονοµώντας παράλληλα τα ιδία 

κεφάλαια τους τα οποία µπορούν να επενδύσουν σε επωφελέστερες οικονοµικά 

δραστηριότητες. 

Το leasing ακινήτων συγκεντρώνει πολλά προτερήµατα, τα οποία και καθιστούν το 

προϊόν ιδιαίτερα ελκυστικό. Ειδικότερα οι εταιρείες - επαγγελµατίες που προσφεύγουν στην 

χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων έχουν την δυνατότητα :  

(i) να αποκτήσουν ιδιόκτητη επαγγελµατική στέγη, αντικαθιστώντας το ενοίκιο µε το 

µίσθωµα του leasing 

(ii)  να επιτύχουν χρηµατοδότηση ως και του 100% της αξίας του ακινήτου 

(iii)  να προσαρµόσουν την αποπληρωµή της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις 

οικονοµικές δυνατότητες και τις ταµειακές ροές τους 

(iv) να αποφύγουν τη δέσµευση κεφαλαίων, τα οποία µπορούν να διοχετευτούν στο 

παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωµα της εταιρείας 

(v) να κάνουν χρήση της φορολογικής ωφέλειας του θεσµού, καθώς τα 

καταβαλλόµενα µισθώµατα εκπίπτουν ως και 100% από τα ακαθάριστα κέρδη 

τους 

(vi) να βελτιώσουν την εικόνα του ισολογισµού και της πιστοληπτικής τους 

ικανότητας 

(vii)  να καταβάλλουν χαµηλά µισθώµατα και ανταγωνιστικά προς τα ενοίκια της 

αγοράς 

(viii)  να αποκτήσουν µόνιµη έδρα µε την καταβολή ενοικίου 

(ix) να πωλούν ( µόνον οι επιχειρήσεις ) στις εταιρείες leasing και να επαναµισθώνουν 

( sale and lease back) ακίνητα που είχαν στη κυριότητά τους, έτσι ώστε να 

ενεργοποιούν αδρανή πάγια και να διοχετεύουν στο παραγωγικό – συναλλακτικό 

τους κύκλωµα πολύτιµους περιουσιακούς πόρους που ήταν δεσµευµένοι 

 

Στην εν λόγω εργασία θα εξετάσουµε τον θεσµό της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων θα 

τον συγκρίνουµε µε τις κλασσικές µορφές χρηµατοδότησης µιας επιχείρησης  και στο τέλος 
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θα µελετήσουµε τις νέες προοπτικές που διαµορφώνονται µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IAS). 

 

 

1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) 

 

1.1 Εισαγωγή 

Οι επιχειρήσεις προκειµένου να προχωρήσουν στην πραγµατοποίηση των 

δραστηριοτήτων τους χρειάζονται πρώτιστα διάφορα πάγια (κινητά και ακίνητα) 

περιουσιακά στοιχεία.  Η επιχειρηµατική απόφαση για την αγορά των παγίων στοιχείων είναι 

ιδιαίτερα κρίσιµη και καθοριστική για την πορεία την επιχείρησης.  Η απόκτηση αυτών 

µπορεί να επιτευχθεί µε τους εξής τρόπους : 

 

� Με αυτοχρηµατοδότηση, δηλαδή αγοράζοντας τα εν λόγω στοιχεία µε ίδιους πόρους. 

δεσµεύοντας ιδία κεφάλαια και µειώνοντας την ρευστότητα της.  

� ∆ανειζόµενες  τα αναγκαία κεφάλαια για την αγορά τους από µία τράπεζα ή άλλο 

χρηµατοδοτικό οργανισµό µε προσωπικές ή εµπράγµατες εξασφαλίσεις. 

� Αγοράζοντας τα πάγια στοιχεία µε τον όρο της επιφύλαξης της κυριότητας από τον 

πωλητή και 

� Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) 

 

Οι αγορές των παγίων αποτελούν συνήθως ένα µεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις και το 

κόστος αυτό η εταιρεία καλείται να το αναλάβει κατανέµοντας το παράλληλα σε διάρκεια 

τόσο ετών όσο και η διάρκεια απόσβεσης του εν λόγω παγίου, πραγµατοποιώντας παράλληλα 

κέρδη που θα δικαιολογούν εκ των υστέρων και την ορθότητα της συγκεκριµένης απόφασης. 

 

Το leasing ( χρηµατοδοτική µίσθωση ) αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση απόκτησης 

παγίων στοιχείων, παρέχοντας µια σειρά πλεονεκτηµάτων έναντι της παραδοσιακή 

χρηµατοδότησης. Το γεγονός αυτό εξηγεί και την αλµατώδη ανάπτυξη του θεσµού διεθνώς 

αλλά και στην χώρα µας.  

 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση αποτελεί έναν πιστοδοτικό αναπτυξιακό µηχανισµό ο οποίος 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανανεώσουν, να εκσυγχρονιστούν και να επεκτείνουν τις 
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παραγωγικές εγκαταστάσεις χωρίς να απαιτείται η διάθεση ίδιων κεφαλαίων ή η προσφυγή 

στον δανεισµό. 

 

Πρόκειται για τη σύγχρονη µορφή χρηµατοδότησης, βάσει της οποίας η εταιρία leasing 

αγοράζει τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό που επιλέγει η επιχείρηση (µισθωτής) και στη 

συνέχεια τον  µισθώνει σε αυτόν για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, έναντι 

προσυµφωνηµένων µισθωµάτων που καταβάλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (Γ. 

Λαζαρίδης, 2001)    

 

 

1.2 Ιστορική αναδροµή 

 

Η πρώτη µορφή µίσθωσης εµφανίστηκε στην Αίγυπτο την τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ  υπό 

µορφή µίσθωσης µιας µικρής  έκτασης µαζί µε όλα τα υπάρχοντα σε αυτήν(δούλοι, ζώα, 

εξοπλισµός) έναντι περιοδικών καταβολών του µισθώµατος και για χρονική περίοδο ίση µε 

επτά πληµµύρες του Νείλου. Αυτή η µορφή µίσθωσης µοιάζει περισσότερο µε τη µορφή της 

λειτουργικής (διαχειριστικής) µίσθωσης. Όµως την πρώτη µορφή µίσθωσης πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων , περίπου σαν την σηµερινή µορφή της, τη συναντούµε µια 

χιλιετηρίδα µετά στους Σουµέριους, όπου σαν εκµισθωτές εµφανίζονταν οι ιερείς και ως 

µισθωτές οι αγρότες. 

 

Παρόµοιες µορφές χρηµατοδοτικής µίσθωσης εµφανίστηκαν στον Κώδικα του 

Χαµουραµπί,  στην εποχή του Ιουστινιανού και µέχρι τον Μεσαίωνα. Αργότερα οι Ρωµαίοι 

ανέπτυξαν περαιτέρω τον θεσµό καταρτίζοντας λεπτοµερείς διατάξεις ( εισηγήσεις ) που 

ενσωµατώθηκαν στο Ρωµαϊκό ∆ίκαιο, για την ρύθµιση της µίσθωσης αυτής της µορφής. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα µεγάλη υπήρξε η ανάπτυξη του θεσµού στην Αγγλία και 
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µάλιστα η γεωργική ανάπτυξη της χώρας αυτής κατά τον 17ο αιώνα αποδίδεται από πολλούς 

στη δυνατότητα µακροχρόνιας εκµίσθωσης γεωργικών εκτάσεων. 

 

Η βιοµηχανική επανάσταση συντέλεσε στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση του 

θεσµού της µίσθωσης. Ιδιαίτερης εφαρµογής έτυχε η µίσθωση στην πράξη στον τοµέα των 

µεταφορών και κυρίως στους σιδηροδρόµους µε τη µίσθωση βαγονιών για τη µεταφορά 

εµπορευµάτων.  Με τον τρόπο αυτό καλύφθηκε το κενό που δηµιουργήθηκε από την 

αδυναµία των σιδηροδροµικών εταιρειών να ανταποκριθούν µε την αγορά βαγονιών στην 

ραγδαία αυξανόµενη ζήτηση υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς.  Από τα τέλη του 

προηγούµενου αιώνα και τις αρχές του 20ου παρατηρήθηκε επέκταση της µίσθωσης σε 

πολλούς βιοµηχανικούς κλάδους π.χ κλωστοϋφαντουργία, τηλεπικοινωνίες κ.α. 

 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση στη σύγχρονη µορφή της πρωτοεµφανίστηκε το 1952 , στις 

ΗΠΑ µε την ίδρυση της εταιρίας U.S Leasing από τον Henry Schonfeld, µε κεφάλαιο 

20.000$ και δάνειο 500.000 $ από την Bank of America. Το παράδειγµα του Schonfeld, 

ακολούθησαν και πολλές άλλες µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Επιπλέον πολλά χρηµατοδοτικά ιδρύµατα χρησιµοποίησαν την χρηµατοδοτική µίσθωση για 

να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους και να επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών τους. 

 

H διεθνοποίηση του θεσµού άρχισε µια δεκαετία µετά από την πρώτη εµφάνισή του στις 

ΗΠΑ. Στην περίοδο 1960-1962 εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης δηµιουργήθηκαν στην Μ. 

Βρετανία, στον Καναδά, στη Σουηδία, στην Ελβετία και τη Γαλλία. Ακολούθησε η Ιαπωνία, 

η Ισπανία, η Ιταλία  ενώ αργότερα το leasing διαδόθηκε στη Λατινική Αµερική, στην Ασία , 

την  Αυστραλία και σε κάποιες γαλλόφωνες χώρες της Αφρικής. 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια τάση εξειδίκευσης των επιχειρήσεων leasing. 

Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του θεσµού είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες στις Η.Π.Α  

πάνω από το 30% όλου του νέου κεφαλαιουχικού εξοπλισµού των επιχειρήσεων προέρχονται 

από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Επίσης, σύµφωνα µε γενικές εκτιµήσεις σε 

παγκόσµια κλίµακα το 15-20% περίπου του συνόλου των επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισµό 

χρηµατοδοτείται µε τη µέθοδο του Leasing (Γ. Λαζαρίδης, 2001)    
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1.3 Το leasing στην Ελλάδα 

 

Η µέθοδος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καθιερώθηκε στην Ελλάδα, µε τον 

Ν.1665/1986 ως µία σύγχρονη µέθοδος µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης επιχειρήσεων 

και επαγγελµατιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων (δηλαδή εξοπλισµού και ακινήτων) 

για επαγγελµατική χρήση.  

 

Είναι µια σύγχρονη µέθοδος χρηµατοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελµατιών για την 

απόκτηση πάγιων στοιχείων δηλαδή εξοπλισµού και ακινήτων για επαγγελµατική χρήση. 

Κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από την νοµική µορφή και το µέγεθος της καθώς και κάθε 

επαγγελµατίας µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτή την µορφή χρηµατοδότησης.  Η επιχείρηση ή 

ο επαγγελµατίας επιλέγει τον εξοπλισµό ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες 

του.  Η εταιρεία αγοράζει τον εξοπλισµό αυτό από τον προµηθευτή ή το ακίνητο από τον 

ιδιοκτήτη του και στην συνέχεια ενοικιάζει τον µεν εξοπλισµό για µια περίοδο τριών ετών 

τουλάχιστον το δε ακίνητο για 10 χρόνια.  Στο τέλος της µισθωτικής περιόδου ο µισθωτής 

µπορεί είτε να προχωρήσει σε εξαγορά του εν λόγω παγίου έναντι προσυµφωνηµένου 

τιµήµατος είτε να προχωρήσει σε ανανέωση της σύµβασης για ορισµένο χρόνο.  

 

Οι προοπτικές του  leasing στην Ελλάδα είναι θετικές και µάλιστα ιδιαίτερα σε σχέση µε 

τα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν.2601/1998, σύµφωνα µε τον οποίο παρέχονται ενισχύσεις : 

 

α) στην επιδότηση που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο, τµήµατος των 

καταβαλλοµένων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση της 

χρήσης καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού και 

 

 β) στην φορολογική απαλλαγή ύψους µέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας 

της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού του οποίου 

αποκτάται η χρήση. 

 

Πρώτες εταιρίες που λειτούργησαν στην Ελλάδα ήταν η ΕΤΒΑ Leasing, η CITY Leasing  

και η ALPHA Leasing. Το 1996 ο ΟΤΕ  ίδρυσε τη θυγατρική ΟΤΕ leasing µε µετοχικό 

κεφάλαιο 6 δις.δραχµές και µε σκοπό να καλυφθεί το κενό που υπήρχε στην αγορά για 

εξειδικευµένες υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, της 

πληροφορικής της καλωδιακής τηλεόρασης και των συνδεδεµένων  µε τις δραστηριότητες 
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αυτές επιχειρήσεων. Η εταιρία αυτή αγοράστηκε το 2001 από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ Leasing. (Γ. 

Λαζαρίδης, 2001)    

Στην Πειραιώς ανήκει πλέον και η ΕΤΒΑ Leasing µετά από την εξαγορά της ΕΤΒA bank 

από την τράπεζα Πειραιώς, συγχωνευµένη πλέον ως ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. 

 

Σήµερα  λειτουργούν στην Ελλάδα οι εξής εταιρίες leasing :  

ALPHA ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Α.Ε., 
ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε 
EΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Α.Ε., 
EΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Α.Ε. 
ATE ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Α.Ε. 
ASPIS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Α.Ε. 
EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Α.Ε., 
ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Α.Ε. 
MARFIN ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.   
PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ 
HVBFF INTERNATIONAL GREECE GmbH 
 

 

∆εδοµένου ότι το leasing στην Ελλάδα καλύπτει µόνο το 9,8% των ετήσιων νέων 

επενδύσεων σε κινητά πάγια του ιδιωτικού τοµέα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη 

κυµαίνεται κατά µέσο όρο στα επίπεδα του 20%, εκτιµάται ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να 

αναπτύσσεται µε γρηγορότερους πλέον ρυθµούς από ότι στο παρελθόν αλλά  κάτω από 

περισσότερο ανταγωνιστικές συνθήκες λαµβανοµένων υπόψη και των προσαρµογών που 

πρέπει να γίνουν στις εκτιµήσεις για την εξέλιξη των διαφόρων βασικών οικονοµικών 

µεγεθών για την Ελλάδα σε σχέση µε την Ευρώπη. ( I. Αποστολόπουλος, 2004 ) 

 

1.4 Γενικά χαρακτηριστικά του Leasing 

 

Σύµφωνα µε τον Ν.1665/1986, η χρηµατοδοτική µίσθωση , όπως ήδη αναφέρθηκε, 

ορίζεται ως η σύµβαση βάσει της οποίας η εταιρία Leasing (εκµισθωτής) αγοράζει τον 

κεφαλαιουχικό εξοπλισµό (µίσθιο) και στη συνέχεια τον µισθώνει στην επιχείρηση (µισθωτή) 

για συγκεκριµένη χρονική περίοδο έναντι προσυµφωνηµένων µισθωµάτων που 

καταβάλλονται σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Πρόκειται δηλαδή για µια  µορφή 

χρηµατοδότησης που επιτρέπει στον επιχειρηµατία-επενδυτή να επεκτείνει και να 

εκσυγχρονίσει το παραγωγικό δυναµικό του χωρίς να χρησιµοποιήσει ίδια κεφάλαια ή να 

δανεισθεί ξένα για το σκοπό αυτό. 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά της  τεχνικής του leasing είναι: 

 

� Ο εκµισθωτής αναπτύσσει κατά κύριο λόγο την δραστηριότητά του, στον τοµέα των 

χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 

� Η επιλογή του πάγιου στοιχείου, σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές, την τιµή και 

τον χρόνο παράδοσης γίνεται από τον µέλλοντα εκµισθωτή. 

� Η διάρκεια της συµβάσεως συνδέεται µε την οικονοµική διάρκεια ζωής του 

εκµισθωµένου πάγιου στοιχείου. 

� Τα µισθώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου εκµισθώσεως καλύπτουν την αξία  

κτήσεως του πάγιου στοιχείου, πλέον των τόκων και των άλλων εξόδων του 

εκµισθωτή. 

� Ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα βάσει σχετικής ρήτρας να αποκτήσει το πάγιο 

στοιχείο στο τέλος της µισθώσεως έναντι προκαθορισµένου ποσού.  Ο µισθωτής 

εξάλλου έχει εναλλακτικό δικαίωµα είτε να προβεί σε εξαγορά του µισθίου είτε να 

παρατείνει το χρόνο της µίσθωσης ( δεύτερη µισθωτική περίοδος ). 

 

Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά µιας εταιρίας Leasing όπως ορίζονται από τον Ν.1665/1986 

είναι τα ακόλουθα: 

 

� Ανώνυµη εταιρία µε ονοµαστικές µετοχές 

� Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών leasing απαιτείται να είναι ίσο 

προς το κεφάλαιο σύστασης ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας (4 δις δρχ. ή 12 εκ. €) ή 

προς το ήµισυ αυτού, όταν την πλειοψηφία του κατέχουν µία ή περισσότερες 

τράπεζες. 

� Άδεια για την ίδρυση της εταιρίας δίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδας  που ασκεί 

και κατασταλτικό έλεγχο. 

� Αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να είναι κινητός εξοπλισµός και 

ακίνητα για επαγγελµατική χρήση.  

 

Ως προς τη διάρκεια της σύµβασης δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των τριών ετών 

όσο αφορά τον κινητό-µηχανολογικό εξοπλισµό και δεκαετής όσο αφορά τα ακίνητα. Για τον 

λόγο αυτό θα πρέπει κατά αναλογία και τα διαθέσιµα που χρησιµοποιεί η εταιρία µίσθωσης 

να είναι ανάλογης διάρκειας. 
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 Οι συµβαλλόµενοι έχουν την ευχέρεια να λύσουν τη σύµβαση πριν από τη λήξη  του 

χρόνου µίσθωσης εφόσον προκύψει κάποιος λόγος (π.χ γρήγορη απαξίωση του εξοπλισµού, 

κόστος ευκαιρίας των διαθεσίµων του µισθωτή µικρότερο του κόστους leasing κλπ).Εφόσον 

η λύση της σύµβασης γίνει πριν την 3ετία, θα πρέπει ο µισθωτής να καταβάλει τις τυχόν 

πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις που είχε. 

 

Σχετικά µε τα µισθώµατα, υπολογίζονται έτσι ώστε να καλύπτεται κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης, το κόστος του πάγιου στοιχείου, καθώς και οι τόκοι,  οι λοιπές δαπάνες και το 

κέρδος του εκµισθωτή. Συγκεκριµένα ο υπολογισµός των µισθωµάτων γίνεται µε τον γνωστό 

τύπο του χρεολυσίου : 

 

«Μίσθωµα= αξία µισθίου/συντ .προεξόφλησης ράντας» 

 

Στην ουσία τα µισθώµατα υπολογίζονται όπως ακριβώς οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις ενός 

δανείου.  Έτσι, µε την καταβολή αυτών πραγµατοποιείται και ολική απόσβεση της αξίας του 

µισθίου.  Τα µισθώµατα καταβάλλονται περιοδικά σε προσυµφωνηµένες περιόδους συνήθως  

µηνιαίες, ή τριµηνιαίες και κατά κανόνα είναι προκαταβλητέα. Το leasing προσφέρει τη 

δυνατότητα καθορισµού κυµαινόµενων µισθωµάτων που µπορούν να προσαρµόζονται στις 

ιδιαιτερότητες του cash flow κάθε επιχείρησης και στις διακυµάνσεις των τραπεζικών 

επιτοκίων και του συναλλάγµατος. 

 

Με την υπογραφή της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ο µισθωτής είναι απολύτως 

υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη συντήρηση του µισθίου. Υποχρεούται δε, για την 

ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισµού κατά παντός κινδύνου σε ασφαλιστική εταιρία της 

επιλογής του εκµισθωτή ως κυρίου του εξοπλισµού και για τη σύναψη σύµβασης συντήρησης 

µε την κατασκευάστρια εταιρία ή τον αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα. ∆ικαιούχος του 

ασφαλίσµατος είναι η εκάστοτε εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και υπόχρεος της 

καταβολής των ασφαλίστρων ο µισθωτής.  

 

Τέλος, ως προς την κυριότητα του εξοπλισµού αξίζει να αναφερθεί ότι ανήκει στην 

εταιρία της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ενώ τα 

δικαιώµατα  χρήσης τα έχει ο µισθωτής. Η κυριότητα αποτελεί και την βασικότερη 

εξασφάλιση για την εταιρία αφού σε περίπτωση µη εξυπηρέτησης της οφειλής από τον 
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µισθωτή µπορεί να αφαιρέσει το µίσθιο από τις εγκαταστάσεις του µισθωτή. Σε περίπτωση 

άρνησής του κινδυνεύει να δικαστεί  και να καταδικαστεί για υπεξαίρεση και µάλιστα σε 

βαθµό κακουργήµατος λόγω της υψηλής αξίας συνήθως των µισθίων. .  

 

1.5 Φορολογική µεταχείριση των εταιριών leasing (εκµισθωτών) και των 

µισθωτών 

 

Εκµισθωτής 

Τα µισθώµατα για τις εταιρίες leasing θεωρούνται στο σύνολό τους λειτουργικά 

έσοδα(φορολογητέο εισόδηµα).Εκτός από τον φόρο εισοδήµατος και τον ΦΠΑ οι εταιρίες 

leasing δεν επιβαρύνονται µε άλλους φόρους. 

 

Με απόφαση της 2/4/91 του Υπουργείου Οικονοµικών καθορίστηκαν οι διαδικασίες 

επιστροφής του ΦΠΑ κατά την φορολογική περίοδο: 

 

� Χωρίς έλεγχο άµεσα το 90% και το υπόλοιπο 10% µε την υποβολή της 

εκκαθαριστικής δήλωσης 

� Υπό προϋποθέσεις το 100% , εφόσον οι 3 τελευταίες ελεγµένες χρήσεις δεν περιείχαν 

σοβαρές φορολογικές παραβάσεις. 

 

Η εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει δικαίωµα να ενεργεί αποσβέσεις στα µίσθια 

ίσες µε το σύνολο των αποσβέσεων που θα είχε δικαίωµα να ενεργήσει ο µισθωτής αν είχε 

προβεί στην αγορά τούτα πρώτα χρόνια της σύµβασης οι αποσβέσεις γίνονται µε τον 

αντίστοιχο συντελεστή και την τελευταία χρονιά γίνονται σωρευτικές αποσβέσεις για την 

υπολειπόµενη αξία. Αν το µίσθιο περάσει στην κυριότητα του µισθωτή µε την πληρωµή του 

τµήµατος εξαγοράς µπορεί να λογίζει αποσβέσεις στο ύψος αυτού. 

 

Για τον υπολογισµό των καθαρών κερδών των εταιριών του Ν.1665/86 επιτρέπεται να 

ενεργείται πρόβλεψη για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων έως και 2% επί του ύψους των 

ληξιπρόθεσµων ή µη µισθωµάτων από όλες τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που δεν 

είχαν εισπραχθεί έως την τελευταία µέρα κάθε ηµερολογιακού έτους. 

 

Με βάση το άρθρο 6 του Ν.1665/1986 οι εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να 

εισάγουν από το εξωτερικό µε τις απαλλαγές που προβλέπονται από το άρθρο αυτό κινητά 
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πράγµατα τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε 

εξαίρεση τα κάθε είδους µεταφορικά µέσα τα οποία υπόκεινται σε κανονική 

δασµοφορολογική επιβάρυνση.  Η προβλεπόµενη από το παραπάνω άρθρο απαλλαγή 

καλύπτει τους λοιπούς οφειλόµενους κατά την εισαγωγή φόρους, που αναλογούν στο 

εισαγόµενο κινητό πράγµα εκτός από τον εισαγωγικό δασµό και τον ΦΠΑ οι οποίοι 

καταβάλλονται κανονικά. .  

 

Μισθωτής 

Τα µισθώµατα θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες  για τους µισθωτές και εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδά τους.  Τα κίνητρα των αναπτυξιακών νόµων δεν θίγονται από τη 

συµµετοχή του leasing στην επένδυση µε εξαίρεση την επιδότηση επιτοκίου. Πιο 

συγκεκριµένα η χρηµατοδοτική µίσθωση µπορεί να υποκαταστήσει τον τραπεζικό δανεισµό 

σε επενδύσεις που υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόµους κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 

 

� Ο εξοπλισµός που θα αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης πρέπει 

να είναι καινούριος 

� Η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που θα καλύψει τµήµα επενδύσεων 

αναπτυξιακών νόµων, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ετών, εκτός αν 

αναφέρεται στη σύµβαση ο όρος ότι το κινητό µετά τη λήξη της θα περιέχεται 

στην κυριότητα του µισθωτή µε ή χωρίς αντάλλαγµα, 

Με δεδοµένο ότι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του θεσµού του leasing είναι οι 

σηµαντικότατες φορολογικές ελαφρύνσεις είναι φυσικό το leasing να είναι συµφέρον για 

υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις. 

 

1.6 Κατηγορίες µισθώσεων  

Οι µισθώσεις γενικά κατατάσσονται σε δύο µεγάλες οµάδες: τη Χρηµατοδοτική µίσθωση 

(Financial leasing) και τη Λειτουργική µίσθωση (Operating Leasing). 

 

1.6.1 Χρηµατοδοτική µίσθωση 

 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι µια µοντέρνα µορφή µεσοπρόθεσµης χρηµατοδότησης 

κατάλληλη για επιχειρηµατίες που αναζητούν την ανανέωση, τον εκσυγχρονισµό και την 

επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους, χωρίς να απαιτείται η διάθεση ιδίων 

κεφαλαίων ή η προσφυγή σε δανεισµό. Η εταιρία leasing , που αποτελεί τον εκµισθωτή, 
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παρέχει στην επιχείρηση ή στον ελεύθερο επαγγελµατία και για ορισµένη χρονική περίοδο 

ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο έναντι συγκεκριµένου µισθώµατος. Με τη λήξη της 

σύµβασης ο µισθωτής µπορεί είτε να ανανεώσει τη µίσθωση ή να προβεί στην αγορά του 

πάγιου περιουσιακού στοιχείου ( I. Αποστολόπουλος, 2004 ) 

Για να θεωρηθεί µια σύµβαση leasing , ως financial leasing, θα πρέπει να ικανοποιούνται 

τα εξής κριτήρια: 

 

� Η σύµβαση να µεταβιβάζει την κυριότητα του εξοπλισµού κατά τη λήξη της στο 

µισθωτή. 

� Η σύµβαση να παρέχει το δικαίωµα αγοράς του εξοπλισµού από τον µισθωτή σε τιµή 

αρκετά χαµηλότερη από την αναµενόµενη λογική αξία του και έτσι η άσκηση του 

δικαιώµατος να είναι πολύ πιθανή. 

� Ο χρόνος της µίσθωσης να είναι τουλάχιστον ίσος µε το 75% ή και περισσότερο της 

ωφέλιµης ζωής του εξοπλισµού. 

� Η παρούσα αξία των µισθωµάτων να είναι ίση ή µεγαλύτερη του 90% της αγοραίας 

τιµής του εξοπλισµού κατά την έναρξη της µίσθωσης. 

� Υπεύθυνος για την ασφάλιση-συντήρηση να είναι ο µισθωτής. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να ακυρωθεί µονοµερώς από τον µισθωτή.  

 

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 την τιµή και τους όρους της µεταβίβασής του.  Κατά το 

δεύτερο στάδιο, ο µισθωτής που θα χρησιµοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο συµφωνεί µε 

µία τράπεζα ή µια επιχείρηση leasing 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, οδηγίες κλπ που σχετίζονται µε την καλή λειτουργία του. Στη 

σύµβαση µπορεί να καθοριστεί  ένα ποσό που θα πρέπει να καταβάλει ο µισθωτής στον 

εκµισθωτή σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του µισθωθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

Επίσης 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. Εξάλλου όλα τα έξοδα που είναι σχετικά µε την παραγγελία, µεταφορά και 
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εγκατάσταση του περιουσιακού στοιχείου βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή, ο οποίος 

οφείλει να τα καταβάλλει απευθείας στους δικαιούχους.  (Γ. Λαζαρίδης, 2001)   ) 

 

Η λογιστική αντιµετώπιση αυτής της κατηγορίας συµβάσεων τόσο από την πλευρά 

του εκµισθωτή όσο και από την πλευρά του µισθωτή είναι η εξής:  

Εκµισθωτής: η λογιστική πράξη του εκµισθωτή είναι αντίστοιχη του δανείου. ∆ηλαδή 

γίνεται διαχωρισµός των µισθωµάτων σε χρεολύσιο και τόκους. Με το χρεολύσιο 

πιστώνονται οι απαιτήσεις για την σταδιακή αποπληρωµή του κεφαλαίου και µε τους τόκους 

πιστώνονται τα έσοδα. 

Μισθωτής:  ο εξοπλισµός θεωρείται ως πάγιο στοιχείο του µισθωτή ο οποίος και λογίζει 

τις αντίστοιχες αποσβέσεις. Οι αναλογούντες τόκοι κάθε µισθώµατος καταχωρούνται στις 

δαπάνες και το αντίστοιχο χρεολύσιο στις υποχρεώσεις για την αποπληρωµή του κεφαλαίου.  

∆ΛΠ 

 

1.6.2 Λειτουργική µίσθωση 

 

Η λειτουργική µίσθωση είναι συνήθως για βραχύτερη χρονική περίοδο από ότι η 

χρηµατοδοτική µίσθωση και οπωσδήποτε είναι για λιγότερο του 75% της εκτιµώµενης 

οικονοµικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Κατά συνέπεια ο εκµισθωτής µετά το χρόνο 

της λειτουργικής µίσθωσης του µηχανήµατος στον µισθωτή δεν θα έχει ανακτήσει την 

καθαρή δαπάνη στην οποία έχει υποβληθεί. Ο εκµισθωτής στην περίπτωση αυτή διατηρεί 

τους συνήθης κινδύνους και τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από τη διατήρηση της 

ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου, ενώ ο µισθωτής έχει τη χρήση του περιουσιακού 

στοιχείου. 

 

Στην περίπτωση της λειτουργικής µίσθωσης είναι ο εκµισθωτής συνήθως αυτός που φέρει 

την ευθύνη για την τυχόν τεχνολογική απαξίωση, τις επισκευές , τη συντήρηση και τα 

ασφάλιστρα του µηχανήµατος. Ολόκληρη η χρονική διάρκεια της λειτουργικής µίσθωσης σε 

αντίθεση µε τη χρηµατοδοτική, δεν είναι πάντοτε γνωστή ευθύς εξαρχής. Οι περίοδοι της 

µίσθωσης µπορούν να παραταθούν  ή να ανανεωθούν κατόπιν διαπραγµάτευσης κάθε φορά. 

Ο εκµισθωτής µπορεί να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο στο τέλος κάθε επιµέρους 

χρονικής περιόδου µίσθωσης. 
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Το πιο ενδιαφέρον όµως χαρακτηριστικό στη λειτουργική µίσθωση είναι ότι υπάρχει η 

δυνατότητα ακύρωσης του συµβολαίου από τον µισθωτή πριν την εξάντληση ολόκληρης της 

περιόδου µίσθωσης. Η αξία ενός όρου ακύρωσης εξαρτάται από το αν στο µέλλον οι 

τεχνολογικές ή και οικονοµικές συνθήκες είναι πιθανό να απαξιώσουν το περιουσιακό 

στοιχείο του εκµισθωτή που εκµεταλλεύεται ο µισθωτής περισσότερο από τη συνολική αξία 

που θα καταβάλει στο µέλλον υπό µορφή µισθωµάτων βάσει της σύµβασης. ( I. 

Αποστολόπουλος, 2004 ) 

 

Οι λειτουργικές µισθώσεις διαφέρουν από τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις σε δύο βασικά 

σηµεία: 

 

� Πρώτο, µια λειτουργική µίσθωση είναι δυνατόν να ανακληθεί και γενικά 

συνάπτεται για µικρότερη χρονική περίοδο από τη χρηµατοδοτική µίσθωση 

� ∆εύτερο, µε τη λειτουργική µίσθωση ο εκµισθωτής αναλαµβάνει την ευθύνη για 

όλες τις δαπάνες της ιδιοκτησίας, γεγονός που δεν συµβαίνει µε τη χρηµατοδοτική 

µίσθωση (Γ. Λαζαρίδης 2001)    

 

Η λογιστική αντιµετώπιση αυτής της κατηγορίας συµβάσεων τόσο από την πλευρά 

του εκµισθωτή όσο και από την πλευρά του µισθωτή είναι η εξής: 

Εκµισθωτής: ο εξοπλισµός θεωρείται πάγιο στοιχείο για τον εκµισθωτή ο οποίος και 

λογίζει τις αντίστοιχες αποσβέσεις. Τα µισθώµατα αποτελούν λειτουργικό έσοδο. 

Μισθωτής:  τα µισθώµατα αποτελούν λειτουργικές δαπάνες.  

 

Συνοπτικά για τη λειτουργική µίσθωση µπορούµε να πούµε ότι ο εκµισθωτής δεν 

γνωρίζει ούτε πότε θα υπογραφτεί το µισθωτήριο, ούτε πόσο θα διαρκέσει, ούτε για πόσο 

χρόνο θα είναι ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου ,ούτε αν θα ανακτήσει το κεφάλαιο 

που έχει διαθέσει και αν θα έχει επιπλέον µια απόδοση στα κεφάλαιά του. 

 

Στην Ελλάδα η λειτουργική µίσθωση εφαρµόζεται κυρίως για φωτοτυπικά και άλλα 

µηχανήµατα, ενώ τα τελευταία χρόνια εισήλθε και στον κλάδο των αυτοκινήτων µε την 

χρονοµίσθωση αυτοκινήτων ή µακροενοικίαση όπως αποκαλείται διαφορετικά. Η 

χρονοµίσθωση απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελµατίες και σε επιχειρήσεις πάσης φύσεως 

και νοµικής µορφής που επιθυµούν τη χρήση αυτοκινήτων που θέλουν για διάστηµα π.χ 

τριών µηνών και απολαµβάνουν φυσικά µε µεγαλύτερη επιβάρυνση για το δανειοδοτούµενο 
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όλων των υπηρεσιών όπως τα έξοδα για service, ανταλλακτικά, τέλη κυκλοφορίας, επισκευές 

ατυχηµάτων, οδική βοήθεια, αντικατάσταση ελαστικών και ασφαλιστική κάλυψη. ∆ηλαδή ο 

πελάτης επιβαρύνεται εκτός από το µίσθωµα µόνο µε την βενζίνη που καταναλώνει. 

Επιπλέον στη λήξη της µίσθωσης δεν µεταβιβάζεται η κυριότητα στον ενοικιαστή, αλλά ο 

τελευταίος έχει τη δυνατότητα είτε επιστροφής του αυτοκινήτου στον εκµισθωτή είτε 

αντικατάστασής του µε καινούριο και ανανέωση της σύµβασης, σε αντίθεση µε τη 

χρηµατοδοτική µίσθωση, όπου προβλέπεται µεταβίβαση του αυτοκινήτου κατά τη λήξη στο 

µισθωτή. ( I. Αποστολόπουλος, 2004 ) 

 

2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

2.1 Πλεονεκτήµατα  

 

Η τεχνική της χρηµατοδοτικής µίσθωσης παρουσιάζει έναντι των άλλων µορφών 

χρηµατοδότησης διάφορα πλεονεκτήµατα. Κάποια από τα οποία είναι τα ακόλουθα:  

 

1. Εξοικονόµηση κεφαλαίων 

Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του leasing είναι ότι παρέχει 100% χρηµατοδότηση 

αφήνοντας ανέπαφα τα κεφάλαια της επιχείρησης καθώς και την πιστοληπτική της ικανότητα 

για άλλες πιο αποδοτικές τοποθετήσεις όπως είναι η αξιοποίηση δυνατοτήτων έκπτωσης, 

αποθεµατοποίηση εµπορευµάτων, δαπάνες προβολής της επιχείρησης κ.τ.λ. ( I. 

Αποστολόπουλος, 2004 )  Χάρη στο leasing λοιπόν µια επιχείρηση έχει την δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσει κάποιο πάγιο περιουσιακό στοιχείο πχ µηχάνηµα, διατηρώντας αµείωτη τη 

ρευστότητα της, αφού δεν θίγονται τα ρευστά της διαθέσιµα.  Επιπλέον θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι είναι και ένας τρόπος βελτίωσης της ρευστότητας της επιχείρησης δεδοµένου ότι 

έχει την δυνατότητα να πουλήσει στην εταιρία leasing κινητό εξοπλισµό της και στην 

συνέχεια να τον µισθώσει ( sale and lease back ) (Εθνική Τράπεζα, 1992). 

 

 

2. Βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης 

Η επιχείρηση µε το να χρησιµοποιεί τη χρηµατοδοτική µίσθωση για την απόκτηση του 

αναγκαίου περιουσιακού στοιχείου παρουσιάζει έναν υψηλό δείκτη χρηµατοδοτικής 

µόχλευσης και γενικότερα µια βελτιωµένη εικόνα του ισολογισµού της. Μία επιχείρηση 
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αγοράζοντας ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο µέσω leasing, λογιστικά θα αυξήσει αξία των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων της και όχι της υποχρεώσεις της όπως θα συνέβαινε στην 

περίπτωση του δανεισµού (Γ. Λαζαρίδης 2001)    

 

3. Αποφυγή τεχνολογικής απαξίωσης του εξοπλισµού της επιχείρησης. 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση προσφέρει στον µισθωτή µια δυνατότητα  αποφυγής του 

κινδύνου απαξίωσης του περιουσιακού στοιχείου που θα µισθώσει και ακόµη επιτρέπει την 

ανανέωση, τον εκσυγχρονισµό, και την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων χωρίς 

την διάθεση ιδίων κεφαλαίων ή την προσφυγή σε δανεισµό. Με την χρήση της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης η επιχείρηση καλύπτεται όχι µόνο έναντι της τεχνολογικής 

απαξίωσης αλλά και έναντι της συνεχούς αύξησης των τιµών των κεφαλαιουχικών αγαθών 

(Λαζαρίδης 2001).Άµεση συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η δηµιουργία άµεσα 

ταµειακών προγραµµάτων, που το µίσθωµα και η λειτουργία του µηχανήµατος συµβαδίζουν 

µε την τιµή αντικατάστασής τους. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να 

περιορίσει τις επιπτώσεις στην παραγωγικότητα από την οικονοµική απαξίωση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού λόγω αδυναµίας παρακολούθησης της ταχείας τεχνολογικής 

προόδου. Τέλος θα µπορούσαµε να πούµε ότι η επιχείρηση κατορθώνει και την αποφυγή 

πληρωµής αυξηµένων δαπανών σε συντήρηση µηχανηµάτων χαµηλής υπολειµµατικής αξίας 

λόγω της δυνατότητας πρόωρης αντικατάστασής τους ( I. Αποστολόπουλος, 2004 ). 

 

4. Φορολογική ελάφρυνση της εταιρίας   

Μέσω της χρηµατοδοτικής µίσθωσης η εταιρία πετυχαίνει ελάττωση των προ φορολογία 

κερδών, καθότι το σύνολο των µισθωµάτων αποτελούν εκπιπτόµενη φορολογική δαπάνη. Η 

χρησιµοποίηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης απόσβεσης του 

απαιτούµενου περιουσιακού στοιχείου από αυτή που προβλέπεται από τη νοµοθεσία, εφόσον 

το καταβαλλόµενο µίσθωµα θεωρείται λειτουργική δαπάνη και εκπίπτεται στο σύνολο της 

από τα προ φορολογία κέρδη (Εθνική Τράπεζα, 1992).  Ακόµη τα µισθώµατα χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης ακινήτων απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώµατα 

υπέρ του ∆ηµοσίου και γενικότερα τρίτων είτε αυτά επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην 

Ελλάδα είτε µεταγενέστερα.  Επιπλέον τα φορολογικά και λοιπά κίνητρα που έχει 

εξασφαλίσει ο επενδυτής µέσω των αναπτυξιακών νόµων δεν θίγονται από την συµµετοχή 

του leasing στην επένδυση, µε µόνη εξαίρεση την επιδότηση επιτοκίου. ( I. Αποστολόπουλος, 

2004 ) 
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5. Αποσύνδεσης από εµπράγµατες εξασφαλίσεις 

Στην χρηµατοδοτική µίσθωση δεν απαιτούνται συνήθως πρόσθετες (εµπράγµατες ή 

ενοχικές ) εξασφαλίσεις όπως προσηµειώσεις, υποθήκες και τα λοιπά. Οι ασφάλειες είναι 

µειωµένες και περιορίζονται στο µίσθιο πλέον την εγγύηση από την καταβολή 2-3 

µισθωµάτων. Παράλληλα εφαρµόζονται µειωµένα δικαιώµατα όπου αυτό χρειαστεί. Ακόµη 

απαλλάσσονται από τις επιβαρύνσεις των δανειακών συµβάσεων όπως είναι το χαρτόσηµο( I. 

Αποστολόπουλος, 2004 ) 

 

6. Οι χρηµατικές καταβολές ανταποκρίνονται τις ταµιακές δυνατότητες του 

µισθωτή  

Ένα βασικό πλεονέκτηµα του leasing είναι η δυνατότητα που προσφέρει στον µισθωτή να 

προσαρµόσει το ύψος και το χρόνο καταβολής των µισθωµάτων στις αναµενόµενες 

χρηµατικές εισροές από την εκµετάλλευση του µισθούµενου µηχανικού εξοπλισµού. Έτσι 

επιτυγχάνεται η αυτοχρηµατοδότηση της επένδυσης. Παράλληλα υπάρχει και καλύτερος 

χρηµατοοικονοµικός έλεγχος και προγραµµατισµός δεδοµένου ότι τα ποσά των µισθωµάτων 

είναι προκαθορισµένα για ολόκληρη την περίοδο της σύµβασης (Γ. Λαζαρίδης, 2001)    

 

7. Ταχύτερη διαδικασία 

Η διαδικασία στην διεκπεραίωση της αίτησης για χρηµατοδοτική µίσθωση είναι κανονικά 

ταχύτερη απ’ ότι για χορήγηση ενός δανείου και δίνει την δυνατότητα στην εταιρία να 

κινηθεί κατά περίπτωση.  

 

2.2 Μειονεκτήµατα 

 

Πέρα όµως από πλεονεκτήµατα η τεχνική της χρηµατοδοτικής µίσθωσης παρουσιάζει και 

κάποια µειονεκτήµατα. Μερικά από τα οποία είναι τα ακόλουθα :  

 

1. Ο µισθωτής χάνει την υπολειµµατική αξία. 

Ο µισθωτής στο τέλος της περιόδου µίσθωσης χάνει την υπολειµµατική αξία, ενώ αν το 

είχε αγοράσει και είχε δανειστεί γι’ αυτό θα ήταν ιδιοκτήτης. Αυτό καλύπτεται εν µέρει µε 

ρήτρα που δίνει διακριτική ευχέρεια στον µισθωτή να αγοράσει το πάγιο στοιχείο, στο τέλος 

της περιόδου, σε χαµηλή τιµή. 
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2. ∆ιαµόρφωση µισθωµάτων σε υψηλά επίπεδα. 

Την πιθανότητα να διαµορφωθούν τα µισθώµατα σε υψηλά επίπεδα αφ’ ενός λόγω 

ύπαρξης υψηλών επιτοκίων στο βραχυπρόθεσµο-µεσοπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό, 

αφετέρου λόγω µη λειτουργίας ανταγωνιστικών δυνάµεων στην αγορά leasing, ειδικότερα 

εκεί που πρωτοεµφανίζεται ο θεσµός αυτός ( I. Αποστολόπουλος, 2004 ) 

 

3. Πολυεθνικές εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

Οι εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να καθυστερήσουν την περαιτέρω 

ανάπτυξη της εγχώριας βιοµηχανικής παραγωγής διευκολύνοντας την εισαγωγή 

µηχανηµάτων κτλ µε την ταχύτατη διεκπεραίωση και τις χρηµατοοικονοµικές διευκολύνσεις 

που αυτές είναι µόνο σε θέση να προσφέρουν. Επίσης οι εταιρίες αυτές δηµιουργούν ευνοϊκές 

προϋποθέσεις για εξαγωγή συναλλάγµατος από τη χώρα (Γ. Λαζαρίδης, 2001)    

 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

 

Οι εναλλακτικές µορφές χρηµατοδοτικής µίσθωσης που µπορούν να λειτουργήσουν κάτω 

από το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο είναι οι εξής : 

 

1. Κλασική χρηµατοδοτική µίσθωση ( Direct leasing)  

 

Είναι η απλούστερη µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά την οποία ο µισθωτής 

διαλέγει τον εξοπλισµό που χρειάζεται και στην συνέχεια ο εκµισθωτής αγοράζει τον 

συγκεκριµένο λογαριασµό και τον εκµισθώνει στον πελάτη. Τυπικά στην περίπτωση της 

άµεσης µίσθωσης η σχέση είναι τριµερής και περιλαµβάνει τον κατασκευαστεί του πάγιου 

στοιχείου, την ανεξάρτητη εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και τον µισθωτή που 

χρησιµοποιεί το πάγιο. ( I. Αποστολόπουλος, 2004 ) 

 

2. Πώληση και µίσθωση ( Sale and lease back ) 

 

Σε µια συµφωνία πώλησης και µίσθωσης η επιχείρηση που κατέχει ένα περιουσιακό 

στοιχείο π.χ. οικόπεδο, κτίριο, εξοπλισµό το πουλάει σε εταιρία leasing και ταυτόχρονα 

γίνεται µία συµφωνία µίσθωσης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου στον πωλητή για µία 

ορισµένη χρονική περίοδο κάτω από ειδικούς όρους.  
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Μια επιχείρηση λοιπόν µε κάποια βραχυπρόθεσµα προβλήµατα ρευστότητας έχει την 

δυνατότητα να πουλήσει ένα µέρος του εξοπλισµού της σε µία εταιρία leasing και στην 

συνέχεια να το µισθώσει έναντι ενός περιοδικού µισθώµατος. Έτσι συνεχίζει την οικονοµική 

εκµετάλλευση του εξοπλισµού καταβάλλοντας τα συµφωνηθέντα µισθώµατα, ενώ η 

κυριότητα του έχει περάσει στον εκµισθωτή και συγχρόνως έχει αυξήσει την ρευστότητα της. 

 

 Η µέθοδος αυτή θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελεί µία µακροπρόθεσµη επένδυση 

χαµηλού κινδύνου και µάλιστα µε ικανοποιητική απόδοση. Με την µορφή αυτή της 

χρηµατοδότησης δίνεται η δυνατότητα στον µελλοντικό µισθωτή να προµηθευτεί για 

προκαθορισµένη περίοδο, περιουσιακά στοιχεία της αρεσκείας του και σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του. Μετά την λήξη της περιόδου έχει τη δυνατότητα ο µισθωτής να το 

ξαναγοράσει αν το επιθυµεί σε τιµή προκαθορίζεται και είναι συνήθως συµβολική. (Γ. 

Λαζαρίδης, 2001)    

 

3. Μοχλευµένη ή συµµετοχική χρηµατοδοτική µίσθωση ( Leveraged Leasing )  

 

Σε αυτή την µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης οι συµβαλλόµενοι είναι τέσσερις : ο 

εκµισθωτής, ο µισθωτής, ο προµηθευτής-κατασκευαστής και ο µακροπρόθεσµος δανειστής 

(Τράπεζα). Η εταιρία leasing συµµετέχει στην κατά 20%-40% στην επένδυση ενώ το 

υπόλοιπο ποσό χρηµατοδοτείται µε µακροπρόθεσµο δανεισµό από την τράπεζα προς τον 

εκµισθωτή. Η συµµετοχική µίσθωση χρησιµοποιείται κυρίως για µεγάλης αξίας περιουσιακά 

στοιχεία.  

 

Για την κατάρτιση µιας τέτοιας συµφωνίας ακολουθούνται τα παρακάτω τρία στάδια : 

  

Α) Ο µισθωτής διαλέγει το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο που επιθυµεί. 

Β) Ο εκµισθωτής συµφωνεί για ένα δάνειο από το δανειστή ύψους ίσου µε το 60% - 80% 

της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που θα αγοραστεί κα παρέχει το υπόλοιπο των 

κεφαλαίων. 

Γ) Ο δανειστής αποκτά εµπράγµατη ασφάλεια από τον µισθωτή. 

 

Οι µακροπρόθεσµοι δανειστές δεν έχουν το δικαίωµα να στραφούν κατά της εταιρίας 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης και συµφωνούν να ικανοποιηθούν αποκλειστικά από την 
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εκχώρηση αναλογίας των µισθωµάτων για την αποπληρωµή του δανείου. Σε περίπτωση 

οικονοµικής αδυναµίας του µισθωτή να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του leasing, ο 

εκµισθωτής δεν υποχρεούται να εξοφλήσει το δάνειο αλλά ο δανειστής ικανοποιείται από την 

εκποίηση του παγίου. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος του τραπεζικού δανεισµού είναι 

συνάρτηση όπως είναι φυσικό της δανειοληπτικής δυνατότητας του µισθωτή και όχι του 

εκµισθωτή. 

 

Μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται η διατήρηση των φορολογικών και λοιπών 

πλεονεκτηµάτων του leasing σε µία επένδυση που ενδεχοµένως δεν θα µπορούσε ή δεν θα 

ήθελε να χρηµατοδοτήσει µια εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. (Εθνική Τράπεζα, 1992) 

 

 

4. Χρηµατοδοτική µίσθωση του πωλητή ( Vendor leasing)  

 

Το vendor leasing είναι µια τριµερής συνεργασία µεταξύ του εµπόρου-κατασκευαστή, 

µισθωτή και εκµισθωτή (εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης). Σύµφωνα µε τη µορφή αυτή της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης υφίσταται µία οικονοµική συνεργασία µεταξύ µιας εταιρίας 

leasing και ενός προµηθευτή. Ο προµηθευτής, ο οποίος µπορεί να είναι είτε έµπορος είτε 

κατασκευαστής, προσφέρει στους πελάτες του σαν εναλλακτική µορφή πώλησης του 

κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που πουλάει και το leasing, φέρνοντας έτσι σε επαφή τον 

µισθωτή και τον εκµισθωτή. (Γ. Λαζαρίδης, 2001)    

 

Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ο προµηθευτής πληρώνεται τοις µετρητοίς από την εταιρία 

leasing και απαλλάσσεται από τον ρόλο του τραπεζίτη. Ο προµηθευτής συνήθως εγγυάται για 

τον µισθωτή στην εταιρία leasing, ενώ η εταιρία leasing αναλαµβάνει τον κίνδυνο έναντι του 

προµηθευτή. Τέλος ο προµηθευτής αναλαµβάνει όλη την γραφειοκρατική διαδικασία και τον 

έλεγχο των µισθωτών. Η µορφή αυτή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης προτιµάται συνήθως από 

τους εισαγωγής αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.τ.λ. 
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5. ∆ιασυνοριακή χρηµατοδοτική µίσθωση (Cross border leasing) 

 

Αυτή η µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης προσφέρεται σε κάθε περίπτωση που τα 

συµβαλλόµενα µέρη(εκµισθωτής, µισθωτής) έχουν έδρα επιχειρηµατικής δράσης σε 

διαφορετικές χώρες. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτού του προϊόντος είναι ότι ο µισθωτής 

απολαµβάνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις και των δύο χωρών. Τα κυριότερα µειονεκτήµατα 

είναι αφενός ο συναλλαγµατικός κίνδυνος και αφετέρου οι κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν κάθε 

χώρα (οικονοµικός, πολιτικός, πιστωτικός) (Εθνική Τράπεζα, 1992). 

 

4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

∆ΑΝΕΙΣΜΟ   

       

Στην περίπτωση της αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου ο αγοραστής βρίσκει τα 

απαιτούµενα κεφάλαια είτε από την έκδοση µετοχών ή οµολογιών είτε από την σύναψη 

κάποιου µακροπρόθεσµου δανείου. Τα κεφάλαια αυτά ο αγοραστής τα χρησιµοποιεί 

προκειµένου να αγοράσει τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό που χρειάζεται. Στην περίπτωση της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο εκµισθωτής επιβαρύνεται µε την διαδικασία εξεύρεσης των 

απαιτούµενων κεφαλαίων για την αγορά του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και αποκτά τον 

τίτλο του περιουσιακού στοιχείου. Στην συνέχεια ο µισθωτής χρησιµοποιεί τον 

κεφαλαιουχικό εξοπλισµό καταβάλλοντας ως αντάλλαγµα µια σειρά µισθωµάτων, όπως αυτά 

ορίζονται από την συµφωνία της µίσθωσης του περιουσιακού στοιχείου.  Είναι λοιπόν 

προφανές από τα παραπάνω ότι υπάρχουν δύο ουσιαστικές διαφορές ανάµεσα στην 

χρηµατοδοτική µίσθωση και την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου : α) στην συµφωνία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης υπάρχει ένα επιπλέον µέλος ο εκµισθωτής, β) η συµφωνία αγοράς 

παρέχει στον αγοραστή τόσο την δυνατότητα χρήσης του όσο και την τιµή εκποίησης του. Το 

ζητούµενο που απασχολεί κυρίως τις επιχειρήσεις είναι ποια τελικά είναι η πιο συµφέρουσα 

λύση για την επιχείρηση η αγορά ή η χρηµατοδοτική µίσθωση. ( I. Αποστολόπουλος, 2004 ) 

 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται περισσότερο για την συγκριτική αξιολόγηση των 

δύο περιπτώσεων είναι αυτές της καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού επιτοκίου 

απόδοσης. Στην πρώτη περίπτωση συγκρίνουµε την καθαρά παρούσα αξία της αγοράς ενός 

περιουσιακού στοιχείου µε την καθαρά παρούσα αξία της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτού. 

Θα πρέπει να προτιµηθεί όποιο έχει την µεγαλύτερη καθαρά παρούσα αξία. Στην δεύτερη 

περίπτωση συγκρίνουµε το εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης µε αυτό του δανεισµού. Αν το 
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πρώτο είναι µεγαλύτερο από το δεύτερο προτιµάται η χρηµατοδοτική µίσθωση ενώ στην 

αντίστροφη περίπτωση προτιµάται η αγορά. 

 

Κατά την σύγκριση του κόστους της µίσθωσης έναντι της αγοράς θα πρέπει να 

λάβουµε υπόψη µας κάποιους από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση. Οι 

βασικότεροι είναι οι εξής :  

 

1. Το κόστος κεφαλαίου για τον εκµισθωτή είναι διαφορετικό από αυτό του 

µισθωτή. Αυτό εξαρτάται από τον βαθµό κινδύνου της επένδυσης στην 

οποία θα χρησιµοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο.  

2. Το υψηλό χρηµατοοικονοµικό κόστος στην περίπτωση της 

χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης. Το οποίο τελικά µπορεί και να µην είναι 

τόσο υψηλό αν λάβουµε υπόψη και τις επιπλέον υπηρεσίες τις οποίες 

µπορεί να έχει ο µισθωτής όπως είναι η συντήρηση του περιουσιακού 

στοιχείου. 

3. Οι διαφορές στο κόστος συντήρησης 

4. Τα οφέλη από την υπολειµµατική αξία του περιουσιακού στοιχείου που 

στην περίπτωση της αγοράς θα ανήκαν στον αγοραστή, τώρα θα ανήκουν 

στον εκµισθωτή. Η σηµαντικότητα αυτού του πλεονεκτήµατος εξαρτάται 

από την οικονοµική απαξίωση του περιουσιακού στοιχείου, γεγονός το 

οποίο εξαρτάται από τις προβλέψεις σχετικά µε τις µεταβολές της αξίας 

του περιουσιακού στοιχείου. 

5. Η εταιρία leasing µπορεί µαζί µε τον δανεισµό να συνδυάσει και άλλες 

υπηρεσίες προκειµένου να µειώσει το κόστος της οικονοµικής απαξίωσης 

του περιουσιακού και να αυξήσει την υπολειµµατική του αξία 

6. Η πιθανότητα της αυξηµένης πιστωτικής διαθεσιµότητας κατά τη χρήση 

της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

7. Οι διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές και οι φορολογικές ελαφρύνσεις 

(Γ. Λαζαρίδης, 2001)    
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5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

 

Ο Ν. 1665/1986 καθιέρωσε για πρώτη φορά στη χώρα µας τη σύµβαση της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ( ή σύµβαση leasing) διευρύνοντας έτσι τους χρηµατοδοτικούς 

µηχανισµούς στους οποίους και προσφεύγουν επιχειρήσεις και επαγγελµατίες προκειµένου 

να ανανεώσουν, εκσυγχρονίσουν ή και να επεκτείνουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, 

τον επιχειρησιακό ή επαγγελµατικό τους εξοπλισµό εξοικονοµώντας παράλληλα τα ιδία 

κεφάλαια τους τα οποία µπορούν να επενδύσουν σε επωφελέστερες οικονοµικά 

δραστηριότητες. 

 

Από την έκδοση του µέχρι και σήµερα ο Ν 1665/1986 υπέστη διάφορες 

τροποποιήσεις η σηµαντικότερη εκ των οποίων επήλθε µε τον Ν 2367/1995 ο οποίος 

επέκτεινε το θεσµό του leasing και στα ακίνητα.  Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 

του Ν. 1665/1986 µετά την τροποποίηση του από το Ν. 2367/1995, η εταιρεία leasing µε τη 

σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση 

πράγµατος, κινητού ή ακινήτου ή και των δυο µαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για την 

επιχείρηση ή το επάγγελµα του αντισυµβαλλοµένου της, παρέχοντας του συγχρόνως το 

δικαίωµα είτε να αγοράσει το πράγµα είτε να ανανεώσει τη µίσθωση για ορισµένο χρόνο. 

 

Στην έννοια του ακινήτου κατά το νόµο ( άρθρο 3) συµπεριλαµβάνονται οι αγροτικές 

εκτάσεις οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες µε κτίσµατα µετά του ποσοστού του γηπέδου 

που αναλογεί στα συγκεκριµένα κτίσµατα σε σχέση µε τη δοµήσιµη επιφάνεια του γηπέδου 

και γενικά τα κτίσµατα ή το συγκρότηµα κτισµάτων µετά των λοιπών εγκαταστάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένου του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριµένα κτίσµατα, σε συνάρτηση 

µε το εµβαδόν του και τη συνολική δοµήσιµη επιφάνεια που µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο 

γήπεδο και επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις ως 

χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. 

 

Η διάρκεια της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων είναι τουλάχιστον 

δεκαετής.  Στη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου ο µισθωτής πληρώνει το συµφωνηθέν 

µίσθωµα, το οποίο αποτελεί λειτουργική δαπάνη, και εκπίπτει 100% από το φορολογητέο 

εισόδηµα.  Συγκεκριµένα  τα µισθώµατα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στις εταιρείες 

leasing για ακίνητα που έχουν γίνει αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν εκπίπτουν 

µόνο κατά το µέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου.  ∆ηλαδή, αναγνωρίζεται προς 
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έκπτωση από τα ακαθάριστα έξοδα µόνο το µέρος των µισθωµάτων που αντιστοιχεί στην 

αξία των κτιρίων. 

 

∆εδοµένου ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρούν στα βιβλία τους το 

σύνολο των δαπανών τους, δηλαδή στην προκειµένη περίπτωση το σύνολο των 

καταβληθέντων µέσα στην χρήση µισθωµάτων, υποχρεούνται κατά την υποβολή της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος να αναµορφώνουν τα αποτελέσµατα τους µε την 

προσθήκη ως λογιστικής διαφορά , του µέρους των καταβληθέντων µισθωµάτων που 

αντιστοιχεί στην αξία του οικοπέδου. ( ΠΟΛ 1108, 3 Μαρτίου 2000, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ) 

 

Για την εξεύρεση του µη εκπιπτόµενου µέρους των µισθωµάτων λαµβάνεται από τα 

συνολικά καταβληθέντα µέσα στην χρήση µισθώµατα, ποσοστό ίσο µε αυτό µε το οποίο 

συµµετέχει το οικόπεδο στην συνολική αξία οικοπέδου-κτίσµατος µε βάση τα οριζόµενα 

στην φορολογία κεφαλαίου.  Εποµένως στις περιοχές που ισχύουν αντικειµενικές αξίες αυτές 

λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των ανωτέρω. 

 

Τα µισθώµατα από συµβάσεις leasing ακινήτων δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ ( 

παράγραφος 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ). Κατ’ εξαίρεση 

υπόκειται σε ΦΠΑ η µίσθωση βιοµηχανοστασίων.  

 

Για καλύτερη κατανόηση της φορολογικής ωφέλειας των µισθωµάτων του leasing σε 

σχέση µε τα µισθώµατα των δανείων ( όπου φοροαπαλλάσονται µόνο οι τόκοι τους ως 

λειτουργικά έξοδα) παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 1 παράδειγµα – case study όπου 

υπολογίζονται αναλυτικά οι φοροαπαλλαγές και στις δύο περιπτώσεις εξωτερικού δανεισµού.   

 

Τα ακίνητα που αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης απαλλάσσονται 

από τυχόν φόρο αυτόµατου υπερτιµήµατος, που θα επιβληθεί, καθώς και από το φόρο 

µεταβίβασης ακινήτων : (α) κατά την µεταβίβαση ακινήτου από την εκµισθώτρια εταιρεία 

προς τον µισθωτή κατά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (παράγραφος 9 του άρθρου 6 

του Ν. 1665/1986), (β) η εξαγορά του µισθίου ακινήτου πριν από την λήξη της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης από το µισθωτή, σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν τη σύµβαση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Αυτό βέβαια ισχύει µόνον µετά τη συµπλήρωση τριών χρόνων 

από την έναρξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  Σε περίπτωση εξαγοράς του µισθίου-
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ακινήτου πριν τη συµπλήρωση της τριετίας από την έναρξη θα καταβληθεί ο φ.µ.α από τον 

µισθωτή ( αρθρο 3 παρ.3 του Ν 1665/1986). 

 

Το leasing ακινήτων λοιπόν συγκεντρώνει πολλά προτερήµατα, τα οποία και καθιστούν 

το προϊόν ιδιαίτερα ελκυστικό. Ειδικότερα οι εταιρείες - επαγγελµατίες που προσφεύγουν 

στην χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων έχουν την δυνατότητα :  

 

(x) να αποκτήσουν ιδιόκτητη επαγγελµατική στέγη, αντικαθιστώντας το ενοίκιο µε το 

µίσθωµα του leasing 

(xi) να επιτύχουν χρηµατοδότηση ως και του 100% της αξίας του ακινήτου 

(xii)  να προσαρµόσουν την αποπληρωµή της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις 

οικονοµικές δυνατότητες και τις ταµειακές ροές τους 

(xiii)  να αποφύγουν τη δέσµευση κεφαλαίων, τα οποία µπορούν να διοχετευτούν στο 

παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωµα της εταιρείας 

(xiv) να κάνουν χρήση της φορολογικής ωφέλειας του θεσµού, καθώς τα 

καταβαλλόµενα µισθώµατα εκπίπτουν ως και 100% από τα ακαθάριστα κέρδη 

τους 

(xv) να βελτιώσουν την εικόνα του ισολογισµού και της πιστοληπτικής τους 

ικανότητας 

(xvi) να καταβάλλουν χαµηλά µισθώµατα και ανταγωνιστικά προς τα ενοίκια της 

αγοράς 

(xvii)  να αποκτήσουν µόνιµη έδρα µε την καταβολή ενοικίου 

(xviii)  να πωλούν ( µόνον οι επιχειρήσεις ) στις εταιρείες leasing και να επαναµισθώνουν 

( sale and lease back) ακίνητα που είχαν στη κυριότητά τους, έτσι ώστε να 

ενεργοποιούν αδρανή πάγια και να διοχετεύουν στο παραγωγικό – συναλλακτικό 

τους κύκλωµα πολύτιµους περιουσιακούς πόρους που ήταν δεσµευµένοι 

 

Ειδικότερα όσο αφορά το sale and lease back ακινήτων και βάσει των προσφάτων 

φορολογικών ρυθµίσεων έχει γίνει ένα πολύ «συµφέρον» χρηµατοδοτικό εργαλείο δεδοµένου 

των φορολογικών ελαφρύνσεων που πλέον διέπουν την υιοθέτηση του από τις εταιρείες. 

 

Συγκεκριµένα, απαλλάσσονται πλέον από την καταβολή του  φ.µ.α. οι συµβάσεις αγοράς 

ακινήτων από εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε σκοπό τη χρηµατοδοτική µίσθωση του 

πωλητή του ακινήτου ο οποίος αποκτά την ιδιότητα του χρηµατοδοτικού µισθωτή.  
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Εξαιρούνται οι συµβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι εξωχώρια 

εταιρεία ( Ν. 3091, αρθρο 26 παρ. 2).  Με τη διάταξη αυτή θεσπίστηκε για πρώτη φορά 

απαλλαγή από το φ.µ.α. κατά την αγορά του ακινήτου από την εταιρεία leasing στην 

περίπτωση εφαρµογής του θεσµού “sale and leaseback”.  ∆ηλαδή, στην περίπτωση αυτή η 

εταιρεία leasing αγοράζει το ακίνητο από τον πωλητή, το οποίο ( ακίνητο), εκµισθώνει στην 

συνέχεια στον ίδιο, και µε την λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο πωλητής-µισθωτής 

αποκτά το εν λόγω ακίνητο χωρίς την καταβολή φόρου.  ∆ηλαδή στην συγκεκριµένη 

περίπτωση απαλλάσσεται τόσο η εταιρεία leasing κατά την αγορά του ακινήτου όσο κι ο 

µισθωτής αυτού. 

 

Οι περιπτώσεις στις οποίες αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή στην εταιρεία leasing είναι 

οι εξής ( τρίτο εδάφιο Ν. 3091/2002, αρθρο 26 παρ. 2):  

 

(i) αν το µίσθιο εξαγοραστεί από τον µισθωτή πριν την πάροδο τριετίας από την 

έναρξη της σύµβασης 

(ii)  αν ο µισθωτής µεταβιβάσει τα δικαιώµατα του και τις υποχρεώσεις τους σε τρίτο 

πρόσωπο έστω και µε την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας leasing 

(iii)  αν η εταιρεία leasing µεταβιβάσει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο είτε κατά την 

λήξη της σύµβασης είτε πριν και όχι στον µισθωτή – πωλητή του ακινήτου. 

 

Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά και στην διευκρινιστική ΠΟΛ 1039 από 

04/03/2003 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 

 

Επιπλέον σύµφωνα µε τον Ν. 3220/2004, άρθρο 6 « η υπεραξία που προκύπτει από την 

πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης για το οποίο στην 

συνέχεια θα συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ της εταιρείας 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης απαλλάσσεται από το 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 υπεραξίας, ως τιµή πώλησης 

λαµβάνεται αυτή που ορίζεται στην σύµβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων 

δεν εφαρµόζονται για συµβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι 

εξωχώρια εταιρεία» 
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Η εφαρµογή  των δύο ανωτέρω φορολογικών ρυθµίσεων δίνει την δυνατότητα σε 

εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα αποσβεσµένα ή πολύς µικρής εγγεγραµµένης 

αξίας στα βιβλία τους σε σχέση µε την πραγµατική τους αξία να χρησιµοποιήσουν το προϊόν 

του sale and lease back ακινήτου πετυχαίνοντας : 

 

(i) άντληση ρευστότητας από το πάγιο ενεργητικό τους εκµεταλλευόµενοι την 

υπεραξία των εν λόγω ακινήτων 

(ii)  αναδιάρθρωση του χρέους τους 

(iii)  απόκτηση κεφαλαίου κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα. 

 

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω δίδεται το παρακάτω παράδειγµα. 

 

Case study 

 

Ανώνυµη Εταιρεία εµπορικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας έχει ιδιόκτητο 

ακίνητο όπου και στεγάζονται οι κεντρικές της διοικητικές εγκαταστάσεις.  Η αναπόσβεστη 

αξία του ακινήτου ανέρχεται σε €100.000 ενώ η εµπορική του αξία ανέρχεται σε € 2.000.000.  

Η εταιρεία αποφασίζει να προχωρήσει σε χρηµατοδότηση µέσω sale and lease back του εν 

λόγω ακινήτου ίση µε την τρέχουσα εµπορική του αξία. 

 

Τι ισχύει µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις: 

 

Η αξία της αγοραπωλησίας µεταξύ της πωλήτριας εταιρείας και της αγοράστριας 

εταιρείας leasing θα ανέλθει σε € 2.000.000.  Η αξία της σύµβασης Sale and Lease Back θα 

είναι της τάξης περίπου € 2.050.000 ( αξία αγοραπωλησίας + 2,5% επί της αξίας 

αγοραπωλησίας / συµβολαιογραφικά έξοδα, υποθηκοφυλακεία και έξοδα παράστασης 

δικηγόρου ).  Για την πράξη της αγοραπωλησίας δεν υπολογίζεται Φόρος Μεταβίβασης 

Ακινήτου που θα ανερχόταν περίπου σε € 220.000 ( 11% επί της αξίας αγοραπωλησίας). 

 

Με την πώληση του επιχειρηµατικού της ακινήτου για το ποσό των € 2.000.000 η 

εταιρεία θα δηµιουργήσει έκτακτα κέρδη λόγω πώλησης πάγιου ενεργητικού τα οποία και 

ισούνται µε € 1.900.000( τιµή πώλησης µείον Αναπόσβεστη Αξία, € 2.000.000 - € 100.000 = 

€1.900.000 ).  Όµως σύµφωνα µε την νέα διάταξη, η εταιρεία δεν θα κληθεί να καταβάλει 

φόρο για τα έκτακτα κέρδη ( περίπου € 513.000, έκτακτα κέρδη x φορολογικό συντελεστή , € 
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1.900.000 x 27% = € 513.000). Το ποσό των €1.900.000 ( στην ουσία η Υπεραξία του 

πωλυθέντος ακινήτου ) θα εµφανιστεί σε ειδικό λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού 

στον ισολογισµό της εταιρείας. 

 

Όπως είναι φανερό µετά την εισαγωγή του leasing ακινήτων και των φορολογικών 

ελαφρύνσεων του ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις καταφεύγουν σε αυτό το µέσο 

χρηµατοδότησης και συνάπτουν συµβάσεις µε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια οι εν λόγω χρηµατοδοτήσεις αποτελούν την αιχµή του δόρατος 

για την ανάπτυξη των ελληνικών εταιρειών leasing αποκτώντας ολοένα και µεγαλύτερο 

ποσοστό στις συνολικές χρηµατοδοτήσεις τους.  Ενδεικτικά το 2006 οι συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων αποτελούσαν το 57,6% των συνολικών χορηγήσεων των 

ελληνικών εταιρειών leasing ( µε 1,68 δις ευρώ ), το 2005 το 51,1% (µε 1,18 δις ευρώ) ενώ το 

2007, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία, υπολογίζεται πως το αντίστοιχο 

ποσοστό διαµορφώθηκε µεταξύ 55% και 60% επί του συνολικού ποσού των νέων εργασιών 

που πραγµατοποίησαν οι εταιρείες leasing. ( ΕΞΠΡΕΣ, 14/01/2008).   
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Παράρτηµα 1  

 

Case Study 

 

Ανώνυµη Εταιρεία εµπορικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας πρόκειται να προβεί 

στην αγορά επιχειρηµατικού ακινήτου όπου και θα στεγαστούν οι κεντρικές της διοικητικές 

εγκαταστάσεις.  Η αξία αγοραπωλησίας του ακινήτου ανέρχεται σε € 1.000.000.  Η εταιρεία 

καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην αγορά του µέσω τραπεζικού δανεισµού ή 

leasing.  Και στις δύο περιπτώσεις η διάρκεια της σύµβασης πρόκειται να είναι 10ετής, τα 

µισθώµατα µηνιαία προκαταβλητέα και το επιτόκιο δανεισµού θα ανέρχεται σε 6%.  

Σηµειώνεται ότι η αναλογία οικοπέδου – κτιρίου ανέρχεται σε ποσοστό 10% και 90% επί της 

αξίας αγοραπωλησίας. 

 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 µπορεί τα έξοδα που προκύπτουν από την χρηµατοδότηση 

µέσω leasing να είναι περισσότερα αλλά αν τέλει το ύψος των λειτουργικών εξόδων που 

εµφανίζει η εταιρεία στην διάρκεια της 10τίας είναι µεγαλύτερο µε αποτέλεσµα και η 

φορολογική της ωφέλεια από την χρηµατοδότηση µέσω  leasing να είναι µεγαλύτερη.  Αυτό 

βέβαια δεν θα ίσχυε στην περίπτωση διαφορετικής διάρκειας (Πίνακας 2 , 15 έτη διάρκεια 

χρηµατοδότησης) ή διαφορετικής αναλογίας οικοπέδου – κτιρίου ( Πίνακας 3, 30 %- 70% 

αντίστοιχα).  Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι το leasing δεν αποτελεί πανάκια για όλες 

τις περιπτώσεις αλλά η επιλογή του πρέπει να γίνεται βάσει συγκεκριµένης στρατηγικής 

απόφασης του χρηµατοοικονοµικού τµήµατος µιας εταιρείας. 
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Πίνακας 1        

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ € 1.000.000    ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6% 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10 ΕΤΗ    
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ     120      

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ/ΚΤΙΡΙΟΥ 10% 90%    
        

        

    ∆ΑΝΕΙΟ      LEASING   
            

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ € 1.000.000  ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  € 1.000.000 

ΕΞΟ∆Α     ΕΞΟ∆Α     

13%  € 130.000  14%   € 140.000 
Φορος µεταβιβασης    Φορος µεταβιβασης    
Συµβολ/φικα αγορας    Συµβολ/φικα αγορας    
Υποθ/κειο αγοράς    Υποθ/κειο αγοράς    
∆ικηγορικα αγορας    ∆ικηγορικα αγορας    
      Υποθ/κειο Leasing    
      Συµβολ/φικα Leasing    
            

  ΣΥΝΟΛΟ € 1.130.000      ΣΥΝΟΛΟ € 1.140.000 

        

∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ € 20.060  ΜΙΣΘΩΜΑ LEASING   € 20.238 
          
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΟΣΕΩΝ € 2.407.204  ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ € 2.428.506 
          

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ € 1.277.204  ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ   € 1.288.506 
        

        

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕΣΩ LEASING   € 11.302 1 
        

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (∆ΑΝΕΙΟ)  ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (LEASING) 
            
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΑΜΕΣΕΣ)    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΕΜΜΕΣΕΣ)   
1.000.000*7%*10 ΕΤΗ*90% € 630.000,00  2.428.506*90% € 2.185.655 
            
ΤΟΚΟΙ  € 1.277.203,60        

            

  ΣΥΝΟΛΟ € 1.907.203,60      ΣΥΝΟΛΟ € 2.185.655,40 

        

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ 
            

€ 1.907.204 27% € 514.944,97  € 2.185.655 27%   € 590.126,96 
        

        

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ LEASING € 75.181,99 2 
        

        

ΤΕΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΥΠΕΡ LEASING (2-1) € 63.880  
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Πίνακας 2        

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ € 1.000.000    ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6% 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15 ΕΤΗ    
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ     180      

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ/ΚΤΙΡΙΟΥ 10% 90%    
        

        

    ∆ΑΝΕΙΟ      LEASING   
            

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ € 1.000.000  ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  € 1.000.000 

ΕΞΟ∆Α     ΕΞΟ∆Α     

13%  € 130.000  14%   € 140.000 
Φορος µεταβιβασης    Φορος µεταβιβασης    
Συµβολ/φικα αγορας    Συµβολ/φικα αγορας    
Υποθ/κειο αγοράς    Υποθ/κειο αγοράς    
∆ικηγορικα αγορας    ∆ικηγορικα αγορας    
      Υποθ/κειο Leasing    
      Συµβολ/φικα Leasing    
            

  ΣΥΝΟΛΟ € 1.130.000      ΣΥΝΟΛΟ € 1.140.000 

        

∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ € 17.929  ΜΙΣΘΩΜΑ LEASING   € 18.087 
          
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΟΣΕΩΝ € 3.227.189  ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ € 3.255.748 
          

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ € 2.097.189  ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ   € 2.115.748 
        

        

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕΣΩ LEASING   € 18.559 1 
        

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (∆ΑΝΕΙΟ)  ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (LEASING) 
            
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΑΜΕΣΕΣ)    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΕΜΜΕΣΕΣ)   
1.000.000*7%*14,29 ΕΤΗ*90% € 900.000  3.255.748*90% € 2.930.173 
            
ΤΟΚΟΙ  € 2.097.189,40        

            

  ΣΥΝΟΛΟ € 2.997.189,39      ΣΥΝΟΛΟ € 2.930.173,38 

        

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ 
            

€ 2.997.189 27% € 809.241,13  € 2.930.173 27%   € 791.146,81 
        

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ LEASING -€ 18.094,32 2 
ΤΕΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΥΠΕΡ LEASING (2-1) -€ 36.653  
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Πίνακας 3        

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ € 1.000.000    ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6% 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10 ΕΤΗ    
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ     120      

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ/ΚΤΙΡΙΟΥ 30% 70%    
        

        

    ∆ΑΝΕΙΟ      LEASING   
            

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ € 1.000.000  ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  € 1.000.000 

ΕΞΟ∆Α     ΕΞΟ∆Α     

13%  € 130.000  14%   € 140.000 
Φορος µεταβιβασης    Φορος µεταβιβασης    
Συµβολ/φικα αγορας    Συµβολ/φικα αγορας    
Υποθ/κειο αγοράς    Υποθ/κειο αγοράς    
∆ικηγορικα αγορας    ∆ικηγορικα αγορας    
      Υποθ/κειο Leasing    
      Συµβολ/φικα Leasing    
            

  ΣΥΝΟΛΟ € 1.130.000      ΣΥΝΟΛΟ € 1.140.000 

        

∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ € 20.060  ΜΙΣΘΩΜΑ LEASING   € 20.238 
          
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΟΣΕΩΝ € 2.407.204  ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ € 2.428.506 
          

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ € 1.277.204  ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ   € 1.288.506 
        

        

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕΣΩ LEASING   € 11.302 1 
        

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (∆ΑΝΕΙΟ)  ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (LEASING) 
            
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΑΜΕΣΕΣ)    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΕΜΜΕΣΕΣ)   
1.000.000*7%*10 ΕΤΗ*70% € 490.000,00  2.428.506*70% € 1.699.954 
            
ΤΟΚΟΙ  € 1.277.203,60        

            

  ΣΥΝΟΛΟ € 1.767.203,60      ΣΥΝΟΛΟ € 1.699.954,20 

        

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ 
            

€ 1.767.204 27% € 477.144,97  € 1.699.954 27%   € 458.987,63 
        

        

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ LEASING -€ 18.157,34 2 
        

ΤΕΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΥΠΕΡ LEASING (2-1) -€ 29.460  
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6. ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τον Ιούνιο του 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε τον κανονισµό ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων ο οποίος απαιτεί οι ευρωπαϊκές εταιρείες που περιλαµβάνονται σε µια αγορά 
κινητών αξιών της ΕΕ, περιλαµβανοµένων των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών, 
να καταρτίζουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, 
αρχίζοντας µε τις οικονοµικές καταστάσεις για το οικονοµικό έτος 2005 και µετά.  

Σύµφωνα µε αυτόν οι χώρες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να:  

• Απαιτούν ή να επιτρέπουν τα ∆ΛΠ για τις εισηγµένες εταιρείες.  
• Απαιτούν ή να επιτρέπουν τα ∆ΛΠ στην ενοποιηµένη οικονοµική  κατάσταση της 

µητρικής εταιρείας.  
• Επιτρέπουν στις εταιρείες που οι οικονοµικές τους καταστάσεις αναφέρουν τίτλους 

που είναι µόνο οµολογίες να καθυστερήσουν τα ∆ΛΠ µέχρι το 2007.  
• Επιτρέπουν στις εταιρείες που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήρια εκτός της ΕΕ και 

που προετοιµάζουν έως τότε τις  πρωτοβάθµιες οικονοµικές καταστάσεις τους 
χρησιµοποιώντας µία µη γενικά αποδεκτή από τις χώρες -µέλη της ΕΕ λογιστική αρχή 
(στις περισσότερες περιπτώσεις, US GAAP) την καθυστέρηση της έγκρισης ∆ΛΠ 
µέχρι το 2007.  

Ο ευρωπαϊκός κανονισµός ∆ΛΠ δεν ίσχυσε µόνο για τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ αλλά και για 
τα τρία µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) - Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη 
Νορβηγία.  

• Η Ελλάδα είναι ένα κράτος µέλος της ΕΕ. Συνεπώς, οι ελληνικές εισηγµένες εταιρείες 
του ΕΟΧ αγορά κινητών αξιών θα έπρεπε να ακολουθήσουν τα ∆ΛΠ αρχής 
γενοµένης από το 2005.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε νόµο που υιοθέτησε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για τις οικονοµικές εκθέσεις στην Ελλάδα και η νοµοθεσία αυτή ίσχυσε 
για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών για τις περιόδους που άρχισαν µετά την 
31 ∆εκεµβρίου 2002 (δηλαδή, η υιοθέτηση από το 2003 και µετά), και θα είναι υποχρεωτική 
για όλες τις εταιρείες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Η νέα νοµοθεσία  ίσχυσε για τις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και 
µπορεί να εφαρµοστεί προαιρετικά από κάθε άλλη οντότητα που ελέγχεται από το Σώµα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδα.  

 

6.1 Στόχος του ∆ΛΠ 17  

Ο στόχος του ∆ΛΠ 17 (1997) είναι να προδιαγράψει, για τους µισθωτές και τους εκµισθωτές, 
τις κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις να εφαρµόζονται σε σχέση µε τη 
χρηµατοδότηση και λειτουργικές µισθώσεις.  

Το ∆ΛΠ 17 εφαρµόζεται σε όλες τις µισθώσεις, εκτός από συµβάσεις µίσθωσης για τα 
ορυκτά, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, και παρόµοιες ανανεώσιµους πόρους και συµφωνίες 
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αδειοδότησης για ταινίες, βίντεο, θεατρικά έργα, χειρόγραφα, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα 
πνευµατικά δικαιώµατα, και άλλα παρόµοια αντικείµενα. [IAS 17.2] [∆ΛΠ 17,2].  

Το άρθρο που αφορά τις µισθώσεις είναι το άρθρο 17. 

Ωστόσο, το ∆ΛΠ 17 δεν εφαρµόζεται ως βάση µέτρησης για τα µισθωµένα ακόλουθα 
περιουσιακά στοιχεία: [∆ΛΠ 17,2]  

• ακίνητα που κατέχονται από µισθωτές και αντιµετωπίζονται λογιστικά ως επενδύσεις 
σε ακίνητα για τα οποία ο µισθωτής χρησιµοποιεί τη µέθοδο της εύλογης αξίας που 
ορίζονται στο ∆ΛΠ 40  

• επενδύσεις σε ακίνητα που παρέχονται από εκµισθωτές µε λειτουργικές µισθώσεις 
(βλέπε ∆ΛΠ 40)  

• βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από µισθωτές µε χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (βλέπε ∆ΛΠ 41)  

• βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται από εκµισθωτές µε λειτουργικές 
µισθώσεις (βλέπε ∆ΛΠ 41)  

6.2 Κατάταξη των µισθώσεων  

Μία µίσθωση κατατάσσεται ως χρηµατοδοτική µίσθωση αν µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας. Όλες οι άλλες µισθώσεις ταξινοµούνται ως 
λειτουργικές µισθώσεις. Η κατάταξη τους γίνεται κατά την έναρξη της µίσθωσης. [∆ΛΠ 
17,4]  

Για το αν µια µίσθωση είναι χρηµατοδοτική ή  λειτουργική µίσθωση εξαρτάται από την ουσία 
της συναλλαγής και όχι τη µορφή. Συνθήκες που όταν ισχύουν οδηγούν σε µίσθωση που 
κατατάσσεται ως χρηµατοδοτική µίσθωση περιλαµβάνουν τα εξής: [∆ΛΠ 17,10]  

• αν η µίσθωση µεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο µισθωτή 
µέχρι τη λήξη της µισθωτικής περιόδου  

• αν ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιµή που 
αναµένεται να είναι αρκετά µικρότερη από την εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία 
άσκησης του δικαιώµατος του( λήξη της µίσθωσης), και συνεπώς στην έναρξη της 
είναι λογικό ότι η επιλογή είναι βέβαιη και θα ασκηθεί  

• αν η διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται στο µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ζωής 
του περιουσιακού στοιχείου, έστω και αν η κυριότητα του  δεν µεταβιβάζεται  

• αν κατά την έναρξη της µίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβεβληµένων  
µισθωµάτων είναι ίση ουσιαστικά τουλάχιστον µε το σύνολο της εύλογης αξίας του 
µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου  

• αν τα εκµισθούµενα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, έτσι ώστε µόνον ο 
µισθωτής µπορεί να τα χρησιµοποιήσει χωρίς σηµαντικές τροποποιήσεις αυτών  

Άλλες συνθήκες που θα µπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης 
ως χρηµατοδοτικής είναι: [ ∆ΛΠ 17,11]  

• αν ο µισθωτής έχει το δικαίωµα ακύρωσης  της µίσθωσης, καλύπτοντας όµως τις 
ζηµίες που προκαλούνται στον εκµισθωτή από την ακύρωση της 

• αν δηµιουργούνται κέρδη ή ζηµίες από τις διακυµάνσεις στην εύλογη αξία των 
υπολειπόµενων µισθωµάτων του µισθωτή (για παράδειγµα, µέσω της έκπτωσης των 
µισθωµάτων)  
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• αν ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα παράτασης της µίσθωσης για µία δευτερεύον 
περίοδο µε µίσθωµα όµως σηµαντικά χαµηλότερο από το µίσθωµα που ισχύει στην 
αγορά  

Στην κατάταξη µιας µίσθωσης γης και κτιρίων, τα γήπεδα και τα κτιριακά στοιχεία πρέπει να 
απεικονίζονται χωριστά. Τα µισθώµατα της µίσθωσης έτσι επιµερίζονται έτσι ανάλογα και µε 
τις εύλογες αξίες που ισχύουν για τα γήπεδα και τα κτιριακά στοιχεία αυτών. Το στοιχείο της 
γης συνήθως κατατάσσεται ως στοιχείο λειτουργικής µίσθωσης εκτός αν ισχύσει µεταβίβαση 
του τίτλου του στον µισθωτή µε την λήξη της µίσθωσης. Αντίστοιχα το στοιχείο του κτιρίου 
κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηµατοδοτική µίσθωση µε την εφαρµογή των κριτηρίων 
ταξινόµησης του ∆ΛΠ 17. [∆ΠΛ 17.15]  Ωστόσο, ξεχωριστή κατάταξη της γης και των 
κτιρίων δεν απαιτείται εφόσον η συµµετοχή του µισθωτή στη γη και τα κτίρια κατατάσσεται 
ως µία επένδυση σε ακίνητα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 και του µοντέλου εύλογης αξίας που 
έχει υιοθετηθεί για τον υπολογισµού αυτών [∆ΛΠ 17,18]  

6.3 Λογιστικές αρχές µισθωτών  

Οι ακόλουθες αρχές θα πρέπει να εφαρµόζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των 
µισθωτών:  

• κατά την έναρξη της µίσθωσης, οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις θα πρέπει να 
αποτυπώνονται  ως περιουσιακό στοιχείο και η υποχρέωση που δηµιουργείται από 
αυτές στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 
της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων (προεξοφλουµένων µε το ισχύον 
επιτόκιο της µίσθωσης, αν αυτό είναι δυνατό , ή αλλιώς σε οριακό δανειακό επιτόκιο) 
[∆ΛΠ 17,20]  

• τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα πρέπει να κατανεµηθούν µεταξύ της 
χρηµατοοικονοµικής επιβάρυνσης αυτών και της µείωσης των εναποµείναντων 
υποχρεώσεων (έτσι ώστε να προκύπτει µέσα από την χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση, 
ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπολειποµένη υποχρέωση αυτών) [∆ΛΠ 17,25]  

•  η πολιτική απαξίωσης-αποσβέσεων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται µε 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις θα πρέπει να είναι συνεπής µε εκείνη των υπολοίπων 
περιουσιακών στοιχείων. Αν δεν προκύπτει εύλογη βεβαιότητα απόκτησης της 
κυριότητας του µισθίου κατά τη λήξη της µίσθωσης - το περιουσιακό στοιχείο θα 
πρέπει να αποσβένεται µεταξύ της µικρότερης από την  περίοδο της µίσθωσης ή της 
ζωής του περιουσιακού στοιχείου [∆ΛΠ 17,27]  

• για λειτουργικές µισθώσεις, τα µισθώµατα της µίσθωσης  θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
µίσθωσης, εκτός αν µία άλλη συστηµατική βάση απεικόνισης είναι περισσότερο 
αντιπροσωπευτική του είδους της χρονικής κατανοµής του οφέλους του χρήστη [∆ΛΠ 
17,33]  

Κίνητρα για την υπογραφή νέας ή την ανανέωση παλαιότερης λειτουργικής µίσθωσης θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται στον µισθωτή, όπως η µείωση των εξόδων µίσθωσης κατά τη 
διάρκεια της µίσθωσης, ανεξάρτητα από τη φύση ή τη µορφή της παροχής κινήτρων, ή το 
χρονοδιάγραµµα των πληρωµών. [SIC 15]  
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6.4 Λογιστικές αρχές εκµισθωτών  

Οι ακόλουθες αρχές θα πρέπει να εφαρµόζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των 
εκµισθωτών:  

• κατά την έναρξη της µίσθωσης, ο εκµισθωτής θα πρέπει να καταγράφει την 
χρηµατοδοτική µίσθωση στον ισολογισµό του ως απαίτηση, κατά ποσό ίσο µε την 
καθαρή επένδυση στη µίσθωση [∆ΛΠ 17,36]  

• τα έσοδα της χρηµατοδότησης ο εκµισθωτής θα πρέπει να τα εµφανίζει  βασισµένα  
σε ένα πρότυπο το οποίο θα  αντανακλά µία σταθερή περιοδική απόδοση της καθαρής 
επένδυσης του εκµισθωτή σε σχέση µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση [∆ΛΠ 17,39]  

• Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λειτουργικές µισθώσεις πρέπει να 
παρουσιάζονται στον ισολογισµό του εκµισθωτή, ανάλογα µε τη φύση του 
περιουσιακού στοιχείου. [IAS 17.49. Τα έσοδα της µίσθωσης θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης µε ευθεία µέθοδο, εκτός αν 
µία άλλη συστηµατική βάση υπολογισµού αυτών είναι περισσότερο 
αντιπροσωπευτική [∆ΛΠ 17,50]  

Κίνητρα για την υπογραφή νέας ή την ανανέωση παλαιότερης λειτουργικής µίσθωσης θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται στον εκµισθωτή, όπως η µείωση των εξόδων µίσθωσης κατά τη 
διάρκεια της µίσθωσης, ανεξάρτητα από τη φύση ή τη µορφή της παροχής κινήτρων, ή το 
χρονοδιάγραµµα των πληρωµών. [SIC 15]  

Οι εκµισθωτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν κέρδη ή ζηµίες όπως κατά εάν την ίδια περίοδο 
θα πραγµατοποιούνταν άµεση πώληση του χρηµατοδοτούµενου παγίου. Αν χρεώνονται 
τεχνητά χαµηλά επιτόκια, το κέρδος πώλησης πρέπει να περιορίζεται σε αυτό που θα 
προέκυπτε εάν χρησιµοποιούνταν ένα εύλογο εµπορικό επιτόκιο [∆ΛΠ 17,42]  

6.5 Συναλλαγές Sale and Leaseback  

Για µία συναλλαγή πώλησης και επαναµίσθωσης (sale and lease back) παγίου η οποία 
συγκαταλέγεται σε χρηµατοδοτική µίσθωση, οποιαδήποτε υπέρβαση των εσόδων πάνω της 
λογιστικής αξίας του και αποσβένεται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. [∆ΛΠ 17,59],  

Για µια συναλλαγή που συγκαταλέγεται σε λειτουργική µίσθωση: [∆ΛΠ 17,61]  

• εάν η συναλλαγή διενεργείται εµφανώς  στην εύλογη αξία - το κέρδος ή τη ζηµία 
πρέπει να αναγνωρίζεται αµέσως  

• Αν η τιµή πώλησης είναι µικρότερη από την εύλογη αξία η ζηµία θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται άµεσα, εκτός εάν η ζηµία συµψηφίζεται µε µελλοντικά µισθώµατα 
χαµηλότερα της τιµής αγοράς, η ζηµία θα πρέπει να αποσβένεται κατά τη διάρκεια 
της χρήσης  

• εάν η τιµή πώλησης υπερβαίνει την εύλογη αξία - η υπέρβαση της εύλογης αξίας θα 
πρέπει να αποσβένεται κατά τη διάρκεια της χρήσης  

• αν η εύλογη αξία κατά τη στιγµή της συναλλαγής είναι µικρότερη από τη λογιστική 
αξία –ζηµία ίση µε εν λόγω διαφορά θα πρέπει να αναγνωρίζεται άµεσα [ ∆ΛΠ 17,63]  

Όπως είναι κατανοητό από την ανάλυση του άρθρου 17 των ∆ΛΠ για τις εταιρείες που 

εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα µισθωµένα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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εµφανίζονται ως πάγια στα βιβλία του µισθωτή διενεργώντας τις ανάλογες αποσβέσεις µε 

αντίστοιχη δανειακή υποχρέωση στην εταιρεία leasing ενώ  όσον αφορά τα µισθώµατα θα 

εµφανίζεται µόνο το ποσό που αφορά τους τόκους, κάτι που ελαχιστοποιεί τα πλεονεκτήµατα 

της χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε σχέση µε τον κλασσικό δανεισµό όταν µια µίσθωση 

χαρακτηρίζεται ως χρηµατοδοτική και όχι ως λειτουργική. 

 

Θα πρέπει όµως να τονιστεί εδώ ότι εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

επηρεάζει κατά τα παραπάνω µόνο την εικόνα του ισολογισµού και όχι τον υπολογισµό του 

καταβαλλόµενου φόρου, ο οποίος θα εξακολουθήσει να γίνεται µε τις ισχύουσες στην 

Ελληνική φορολογική νοµοθεσία αρχές. Συνεπώς, η χρηµατοδοτική µίσθωση εξακολουθεί να 

προσφέρει φορολογικά οφέλη στον µισθωτή ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των 

λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης. 

Τα στελέχη των εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης θεωρούν πως µπορούν να αποδείξουν 
σε κάθε περίπτωση ότι το leasing έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα από τον ισόποσο 
τραπεζικό δανεισµό δεδοµένου : 

  

• της εύκολης & γρήγορης διαδικασίας που απαιτείται για την έγκρισή του  
• της χρηµατοδότησης του συνόλου της επένδυσης 
• της µη απαίτησης συνήθως πρόσθετων εξασφαλίσεων  π.χ. προσηµειώσεις,  

υποθήκες κλπ 
• της επίτευξης καλλίτερων όρων (εκπτώσεων) κατά την αγορά του 

εξοπλισµού από τους προµηθευτές λόγω αγοράς µετρητοίς 
• του καλύτερου προγραµµατισµού και ελέγχου των εξόδων αφού εκ των 

προτέρων είναι  προκαθορισµένα τα µισθώµατα  
• του γεγονότος ότι τα τα φορολογικά & αναπτυξιακά κίνητρα που ισχύουν 

από τους αναπτυξιακούς νόµους υφίστανται και για τη χρηµατοδότηση της 
επένδυσης µε  leasing 

• των φορολογικών κινήτρων που ισχύουν ανεξάρτητα µε τον τρόπο τήρησης 
των λογιστικών καταστάσεων µιας επιχείρησης 

• της αύξησης της ρευστότητας του µισθωτού µε τη µέθοδο του sale & lease 
back 

• την αποπαγιοποίηση των ήδη υπαρχόντων επενδύσεων που επιτυγχάνεται µε 
την ίδια µέθοδο. 

 
Ειδικά δε σε ότι αφορά την χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων τα ποσά της ρευστότητας που 
αποκτούνται είναι συνήθως µεγάλα λόγω και των υψηλών αξιών των ακινήτων που είναι 
στην κυριότητα των επιχειρήσεων. 
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα κεφάλαια που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 

επενδύσεις αντλούνται είτε από τους ίδιους τους φορείς τους ( Ιδία Κεφάλαια ) είτε από 

τρίτους ( Ξένα Κεφάλαια). 

 

Η απόφαση χρηµατοδότησης µακροπρόθεσµης επένδυσης µε την µέθοδο της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης είναι στην ουσία της µια χρηµατοδότηση µε ξένα κεφάλαια άσχετα αν δεν είναι 

εµφανής και αποκρύπτεται µε τους λογιστικούς χειρισµούς σύµφωνα µε τα Εθνικά Λογιστικά 

Πρότυπα. Το άρθρο 17 των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων υποχρεώνει ακριβώς τις 

επιχειρηµατικές µονάδες που χρησιµοποιούν την χρηµατοδοτική µίσθωση ως µέσο 

χρηµατοδότησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων να λογιστικοποιούν τόσο τις υποχρεώσεις 

τους όσο και τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία τους που αποκτώνται µε την µέθοδο αυτή.  

 

Μέσω της λογιστικής προσοµοίωσης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε τον δανεισµό που 

επιτυγχάνεται µε αυτό τον τρόπο οι επενδυτές, πιστωτές και φορείς της επιχείρησης αποκτούν 

µια σαφέστερη και πιο ξεκάθαρη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των 

οικονοµικών µονάδων. 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ειδικότερα οι λογιστικοί χειρισµοί του άρθρου 17 αυτών 

έχουν ως στόχο την ποιοτική αναβάθµιση των πληροφοριών που αντλούνται από τις 

οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρηµατικών µονάδων µε απώτερο σκοπό την διαφάνεια 

και την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των ενδιαφεροµένων για την οικονοµική 

κατάσταση αυτών. 
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