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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η ανάγκη των επιχειρήσεων να συναλλάσσονται µεταξύ τους σε διεθνή επίπεδο τόσο για την 
αγορά και πώληση προϊόντων όσο και για τη χρηµατοδότησης τους αποτελεί χαρακτηριστικό 
της σύγχρονης εποχής και της παγκοσµιοποίησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία 
ενιαίων προτύπων τα οποία ονοµάζονται ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την υιοθέτηση 
κοινής λογιστικής πολιτικής από όλες τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να είναι δυνατή η µεταξύ 
τους συναλλαγή, η τόνωση του ανταγωνισµού και η κυκλοφορία κεφαλαίων.  
 Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα περιέχουν διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες και 
παραδοχές για την σωστή σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Προτείνεται η υιοθέτηση 
τους από όλες τις επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό τοµέα όσο και στο δηµόσιο µε σκοπό τη 
δηµιουργία συγκρίσιµων οικονοµικών καταστάσεων. Συγκεκριµένα το ∆.Λ.Π. 17 ασχολείται 
µε τις µισθώσεις και κυρίως µε τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
ή leasing είναι σύγχρονος χρηµατοοικονοµικός θεσµός και αποτελεί εναλλακτική πρόταση 
χρηµατοδότησης σε σχέση µε τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισµό.  
 Το leasing αφορά τη µίσθωση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. Η χρήση 
του leasing έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα από το 1986 και οι ελληνικές επιχειρήσεις 
αντιµετώπιζαν κάθε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε βάση το ελληνικό νοµικό 
πλαίσιο. Στη συνέχεια που θεσπίστηκαν τα ∆.Λ.Π. και συγκεκριµένα το ∆.Λ.Π. 17 που 
ασχολείται αποκλειστικά µε το leasing, οι επιχειρήσεις άλλαξαν την λογιστική πολιτική που 
ακολουθούσαν.  
 Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να απεικονίσει την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 17 στις 
ελληνικές επιχειρήσεις.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η εκπόνηση αυτής της διπλωµατικής εργασίας έχει ως σκοπό την παρουσίαση του θεσµού 
της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αλλιώς του leasing σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 17. Πιο συγκεκριµένα αφού πρώτα αναλυθεί ο θεσµός της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, θα γίνει παρουσίαση της λογιστικής πολιτικής που ακολουθείται από τα Ε.Λ.Π. 
και στη συνέχεια της λογιστικής πολιτικής που ακολουθείται από τα ∆.Λ.Π., έτσι ώστε να 
είναι δυνατή µία σύγκριση µεταξύ των δύο πολιτικών για να εξαχθούν τα κατάλληλα 
συµπεράσµατα.   

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και στη 
συνέχεια γίνεται µία ιστορική αναδροµή όσο αφορά την εξέλιξη του θεσµού καταλήγοντας 
στις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στην Ελλάδα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα είδη των χρηµατοδοτικών µισθώσεων και πως 
µπορεί το leasing να διακριθεί από άλλες δικαιοπρακτικές µορφές.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην θεσµοθέτηση του leasing στο εξωτερικό, 
στις Η.Π.Α., στην Ε.Ε. και στο νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο απαριθµούνται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αφορούν τον µισθωτή, την εταιρεία leasing, τον 
κατασκευαστή ή προµηθευτή και τις εθνικές οικονοµίες. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εταιρεία leasing. 
Στο έκτο κεφάλαιο δίνονται γενικές πληροφορίες για τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π., τα κύρια 

όργανα κατάρτισης τους και γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών 
καταστάσεων, στις ουσιώδεις παραδοχές και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 
εφαρµόζονται κατά τη σύνταξη τους. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο περιγράφεται το περιεχόµενο του ∆ιεθνές Λογιστικού 
Προτύπου 17, ποιος είναι ο σκοπός του, µε ποιον τρόπο γίνεται η αναγνώριση και η 
καταχώρηση των µισθώσεων και ποιες είναι οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις. 

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ∆ιερµηνείες οι οποίες έχουν σχέση µε τις 
µισθώσεις. 

Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται ο συσχετισµός του ∆ιεθνές Λογιστικού Προτύπου 17 µε 
άλλα πρότυπα που έχουν συναφές περιεχόµενο.  

Στο δέκατο κεφάλαιο συγκρίνονται το ∆.Λ.Π. 17 και τα Ε.Λ.Π. έτσι ώστε στο 
ενδέκατο κεφάλαιο να εξαχθούν τα συµπεράσµατα της ανάλυσης αυτής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ- LEASING 

 
 

1.1 Ορισµός – Έννοια της Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης – Leasing 
 
 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση ή αλλιώς στα αγγλικά leasing αποτελεί έναν από τους σύγχρονους 
τρόπους µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων για την απόκτηση παγίων 
στοιχείων, δηλαδή εξοπλισµού και ακινήτων για επαγγελµατική χρήση. ∆ιαφορετικά µπορεί 
να οριστεί ως εναλλακτική µέθοδος δανεισµού και µάλιστα συµπληρωµατική του 
παραδοσιακού δανεισµού. Αυτό που επιτυγχάνει είναι να συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του 
τραπεζικού δανεισµού και της µίσθωσης κεφαλαιουχικών αγαθών.  

Με τη µέθοδο του leasing δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανανεώνουν, να 
εκσυγχρονίζουν και να επεκτείνουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις µε στόχο την 
αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας τους. ∆ηλαδή ο σκοπός του Leasing είναι 
αναπτυξιακός και εκσυγχρονιστικός προσφέροντας ακόµη µία µορφή χρηµατοδότησης έτσι 
ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να καλύπτουν τις επενδυτικές τους ανάγκες.  

Αποτελεί ενοχική σύµβαση µε την οποία ο µισθωτής αποφεύγει τον δανεισµό ή την 
εύρεση ιδίων κεφαλαίων είτε γιατί δεν τα διαθέτει είτε γιατί δεν θέλει. Η σύµβαση δεν είναι 
µία απλή σύµβαση µίσθωσης πράγµατος σύµφωνα µε τα άρθρα 574-618 του Αστικού 
Κώδικα, αλλά µία σύνθετη µορφή σύµβασης. Αυτή η σύνθεση µορφή σύµβασης περιέχει τα 
στοιχεία της εντολής και εκχώρησης που περιέχει και η απλή σύµβαση µίσθωσης αλλά και 
ένα σύµφωνο προαίρεσης που δίνει τη δυνατότητα στον µισθωτή στο τέλος της µίσθωσης να 
αγοράσει το µίσθιο ή να ανανεώσει τη σύµβαση του. 

Ο µισθωτής µπορεί να είναι επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελµατίας αλλά όχι 
µισθωτός. Έχει την επιλογή να διαπραγµατεύεται και να προσαρµόζει τους όρους των 
συµβάσεων, τα µισθώµατα και τη χρονική διάρκεια της µίσθωσης σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του.  

Η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποκτά την κυριότητα του κινητού ή ακινήτου 
και παραχωρεί στον µισθωτή τη χρήση του για συγκεκριµένη χρονική περίοδο έναντι 
µισθωµάτων που καταβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στο µίσθωµα 
περιλαµβάνονται το κεφάλαιο, τα έξοδα της αγοράς και οι τόκοι της εταιρείας της 
χρηµατοδοτικής µισθώσεως. Η εταιρεία leasing αναλαµβάνει την απευθείας παράδοση του 
µίσθιου.  

Σε σχέση µε την παραδοσιακή µίσθωση, η χρηµατοδοτική µίσθωση διαφέρει στο ότι 
δίνει την ελευθερία στον µισθωτή να επιλέξει το πάγιο, να το υποδείξει στην εταιρεία 
µισθώσεως και στη συνέχεια να το ενοικιάσει από αυτήν. ∆ηλαδή ο µισθωτής έχει την 
ευχέρεια να επιλέξει το είδος και τις προδιαγραφές του µίσθιου.  

Η διάρκεια της µίσθωσης είναι τουλάχιστον 3 χρόνια για κινητό και 10 χρόνια για 
ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Στο τέλος της µισθωτικής περιόδου ο µισθωτής έχει το 
δικαίωµα: 
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1. Να αγοράσει το µίσθιο ασκώντας το δικαίωµα προαίρεσης της αγοράς (option 
αγοράς) µε µονοµερή δήλωση του, ακόµη και πριν τη λήξη της µισθώσεως, σε τιµή η 
οποία έχει συµφωνηθεί από την αρχή της µίσθωσης. Η τιµή αυτή αφορά την 
υπολειµµατική αξία του πράγµατος, δηλαδή το µη εξοφληµένο τίµηµα  η οποία θα 
είναι πολύ µικρότερη της αγοραίας αξίας ή ένα συµβολικό ποσό. 

2. Να ανανεώσει τη σύµβαση 
3. Να επιστρέψει το πράγµα και να λυθεί η σύµβαση. 
Αντικείµενα της µίσθωσης µπορεί να είναι κινητά όπως βιοµηχανικά µηχανήµατα, 

µηχανές γραφείου, µεταφορικά µέσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ιατρικά µηχανήµατα κλπ. ή 
ακίνητα όπως χώροι επαγγελµατικής εγκατάστασης, επιχειρησιακού ή επαγγελµατικού 
εξοπλισµού τα οποία προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για επαγγελµατική χρήση. 
∆υσκολίες στην εφαρµογή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να εµφανιστούν όταν το 
µίσθιο αποτελεί µεγάλες εγκαταστάσεις µηχανολογικού εξοπλισµού, βιοµηχανικών ή 
µεταφορικών µέσων τα οποία δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σε κινητά ή ακίνητα ή 
εµπεπηγµένα πάγια στοιχεία που απαιτούν ειδικές συµφωνίες για τη συντήρηση και την 
ασφάλιση τους.  

∆εν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα µίσθωσης τα πλοία και τα πλωτά 
ναυπηγήµατα ενώ επιτρέπεται να αποτελέσουν τα αεροσκάφη. 
 

1.2 Ιστορική Αναδροµή ∆ιεθνώς 
 
 
Στην Αίγυπτο το 3000 π. Χ. κατά τη δυναστεία MERIAS εκτιµάται ότι έγινε η πρώτη πράξη 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καθώς ένας κτηµατίας εκµίσθωσε σε κάποιον (MUSKEMU)- 
µικρό άνθρωπο έκταση γης µε όλον τον εξοπλισµό, τους δούλους και τα κοπάδια ζώων έναντι 
περιοδικών καταβολών, για χρονικό διάστηµα ίσο µε επτά πληµµύρες του Νείλου. Το 2000 π. 
Χ. οι Σουµέριοι ακολούθησαν την ίδια µέθοδο για να νοικιάσουν γη και εξοπλισµό όπου 
εκµισθωτές ήταν οι ιερείς και µισθωτές οι αγρότες.  

Ρίζες του leasing εντοπίζονται το 18ο αιώνα π.Χ., στον κώδικα του Χαµουραµπί, του 
Βασιλιά της Βαβυλωνίας. Οι Ρωµαίοι ήταν οι πρώτοι που θεσµοθέτησαν τη χρηµατοδοτική 
µίσθωση, ενσωµατώνοντας την στο Ρωµαϊκό ∆ίκαιο. ∆ιάφορες µορφές leasing έκαναν την 
εµφάνιση τους την εποχή του Ιουστινιανού όπως και κατά τη διάρκεια των Ενετών τον 14ο 
αιώνα µ.Χ..  
  Στον Μεσαίωνα κυρίως τα γεωργικά εργαλεία, τα ζώα όπως τα άλογα και τα µέσα 
εµπορίου που εκµίσθωναν οι έµποροι  αποτελούσαν αντικείµενο µίσθωσης. Κατά τον 17ο 
αιώνα ειδικότερα στην Αγγλία έγιναν σηµαντικές πράξεις leasing µε την εκµίσθωση κτιρίων 
και γεωργικών εκτάσεων οι οποίες οφείλονταν κυρίως στις νοµικούς περιορισµούς που 
ίσχυαν για τη µεταβίβαση γης. Στην συνέχεια η Βιοµηχανική επανάσταση στην Αγγλία 
συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη του θεσµού και την διεύρυνση των αντικειµένων του. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της µισθώσεως για 999 χρόνια, το 1844, του 
σιδηροδρόµου London και Greenwich  από το σιδηρόδροµο South Eastern Railway. 

Τον 19ο αιώνα δηµιουργήθηκαν οι πρώτες εταιρείες leasing στην Αγγλία και στην 
Αµερική. Συγκεκριµένα στην Αγγλία, ιδιώτες επιχειρηµατίες στα ανθρακωρυχεία µίσθωναν 
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µεταφορικά βαγόνια για τη µεταφορά εµπορευµάτων και πλήρωναν στις σιδηροδροµικές 
εταιρείες ένα ποσό για τη χρήση των σιδηροδροµικών γραµµών.   

Από το 1855 έως το 1862 όπου εισήχθη ο θεσµός της εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης, υπολογίζεται ότι δηµιουργήθηκαν 18 εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
αποκλειστικά µε σκοπό την εκµίσθωση βαγονιών.  Η µίσθωση συνήθως διαρκούσε για πέντε 
χρόνια και δινόταν η δυνατότητα στον µισθωτή να αγοράσει βαγόνια στο τέλος της 
µίσθωσης.  

Στις Η.Π.Α. την πρώτη δεκαετία του αιώνα, οµάδες κεφαλαιούχων µε το όνοµα «Car 
Trust» αγόραζαν βαγόνια και τα εκµίσθωναν µακροχρόνια στους σιδηρόδροµους. Στα µέσα 
του 19ο αιώνα η γνωστή αµερικάνικη εταιρεία Bell Telephone Co χρησιµοποιεί το leasing 
στη µίσθωση τηλεφώνων. Στα τέλη του 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ο στην Αγγλία 
σηµαντικό µέρος του µηχανολογικού εξοπλισµού διατίθενται κυρίως ή µόνο µε τη µέθοδο της 
εκµισθώσεως.  

Η µέθοδος της εκµισθώσεως αποτελούσε µέθοδο ανταγωνισµού. ∆ιότι µε αυτό τον 
τρόπο εξασφαλίζεται καλύτερα ο έλεγχος της αγοράς και αποφεύγεται η δευτερογενής αγορά 
µεταχειρισµένων µηχανηµάτων. Το 1919 υπολογίζεται ότι το 80% των κατασκευαστών 
υποδηµάτων στην Αγγλία, ήταν ουσιαστικά δέσµιο των κατασκευαστών µηχανηµάτων. 

Την δεκαετία του 1930 η µεγαλύτερη αγγλική εταιρεία µεταλλικών κουτιών η Metal BLX 
Company ακολούθησε την ίδια τακτική µε τα µηχανήµατα κατασκευής τους. 

Η σύγχρονη µορφή του θεσµού ξεκίνησε το 1952 στις Η.Π.Α. µε την δηµιουργία της 
εταιρείας United States Leasing Corporation που σήµερα είναι η µεγαλύτερη εταιρεία 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η εταιρεία αυτή είναι ανεξάρτητη, δηλαδή µη συνδεδεµένη µε 
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς ή βιοµηχανικές επιχειρήσεις.  

Τη δεκαετία του 1960 πήραν άδεια χρηµατοδοτικής µισθώσεως οι αµερικάνικες 
εµπορικές τράπεζες. Οι λόγοι που συνετέλεσαν στην γρήγορη εξάπλωση του leasing είναι οι 
εξής:  

a) χρησιµοποιήθηκε ως µέσο προωθήσεως των πωλήσεων 
b)  αποτελούσε ένα σηµαντικό φορολογικό πλεονέκτηµα καθώς τα µισθώµατα ήταν 

εκπεστέα  από το φόρο εισοδήµατος  
c) το µισθωµένο πάγιο δεν εµφανιζόταν στον ισολογισµό του µισθωτή και κατά 

συνέπεια αυξανόταν η δανειοληπτική ικανότητα του. 
Επίσης καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα εξής: 
a) µετά τον  β΄ παγκόσµιο πόλεµο οι µεγάλες αµερικάνικες βιοµηχανίες έπρεπε να 

εκσυγχρονιστούν και δεν υπήρχαν τα κατάλληλα κεφάλαια καθώς τα ποσά που 
απαιτούνταν ήταν υπέρογκα 

b) δεν υπήρχε ένα ικανοποιητικό σύστηµα που να παρέχει µεσοµακροπρόθεσµα 
δανειακά κεφάλαια διότι η ανάπτυξη της αµερικάνικης βιοµηχανίας βασίστηκε 
κυρίως στην αυτοχρηµατοδότηση. 

Οι επενδύσεις στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1970 που χρηµατοδοτούνταν µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση ήταν 25 φορές µεγαλύτερες από εκείνες που καλύπτονταν µε 
εκδόσεις µετοχών και κατά 2/3 µεγαλύτερες από εκείνες που καλύπτονταν µε οµολογιακές 
εκδόσεις. (Η λειτουργία των σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών θεσµών στη χώρα µας, 
Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising, Venture Capital,  Γαλάνης Π. Βασίλειος, δεύτερη 
έκδοση, 2000, σελ 28- 31) 
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Το leasing αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αγγλία, διότι 
υπήρχε φανερή οµοιότητα στο δίκαιο της Μ. Βρετανίας και σε αυτό των Η.Π.Α. Ήδη από το 
1952 εισήχθη το leasing σε ακίνητα µε τη µορφή του sale and lease back και από το 1960 σε 
κινητά εξοπλισµού µε ραγδαία ανάπτυξη.  

Αυτό που κρίθηκε απαραίτητο ήταν να υπάρχει ένα ιδιαίτερο νοµοθετικό πλαίσιο στο 
οποίο θα υπάγεται η χρηµατοδοτική µίσθωση και θα όριζε τις προϋποθέσεις όπου 
συγκεκριµένα νοµικά πρόσωπα θα προχωρούσαν στις χρηµατοδοτήσεις αυτές. Επίσης 
απαραίτητο ήταν ένα σταθερό λογιστικό και φορολογικό πλαίσιο έτσι ώστε να µην χάσει το 
δικαίωµα κυριότητας η εταιρεία leasing σε περίπτωση πτώχευσης του µισθωτή. Η Γαλλία 
ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε αυτήν την ιδιαίτερη νοµοθεσία. 

Το Βέλγιο νοµοθέτησε ότι οι εταιρείες θα ασκούν τη δραστηριότητα αυτή µόνο µε τη 
λήψη ειδικής άδειας από το Υπουργείο Οικονοµικών.   

Το 1972 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση εταιρειών leasing (Leaseurope). Το 1988 
θεσπίστηκαν µε τη διεθνή σύµβαση στην Οττάβα του Καναδά ενιαίοι κανόνες δικαίου για τις 
διεθνείς συµβάσεις leasing. Το 1991 το leasing εισήλθε διεθνώς σε φάση ωριµότητας καθώς 
µέχρι τότε οι ρυθµοί ανάπτυξης ήταν θετικοί, µε περιπτώσεις που ξεπερνούσε τον ρυθµό 
ανάπτυξης του AEΠ µερικών χωρών. (Η χρηµατοδοτική µίσθωση, LEASING, Μάζης 
Παναγιώτης, 2010, σελ. 12-15) 

Στην Ελλάδα ο θεσµός εισήχθη το 1986 µε το ν. 1665/1986. Στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980 η χρηµατοδοτική µίσθωση αποτελούσε πρωτοποριακό προϊόν για το ελληνικό 
τραπεζικό σύστηµα. Οι πρώτες τράπεζες που υιοθέτησαν αυτή τη µέθοδο χρηµατοδότησης 
ήταν η Alpha Bank, και αµέσως µετά η Citibank, η ETBA και ABN Amro Bank.  

Σχετικά σύντοµα είχαµε τις πρώτες εισαγωγές στην χρηµατιστήριο. Με το αρχικό 
θεσµικό πλαίσιο υπήρξαν προβλήµατα µε τη λογιστική διαχείριση των αποσβέσεων. Επίσης 
δεν επιτρεπόταν σε πολλές µορφές leasing να έρθουν στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης στην Ελλάδα ήταν ραγδαία παρά τις υψηλές τιµές των επιτοκίων. 
Βέβαια ο ρυθµός ανάπτυξης επιταχύνθηκε από το 2000 µε την θεσµοθέτηση του leasing για 
τα ακίνητα και συγκεκριµένα µε τη δυνατότητα του sale and lease back ακινήτων. 
 

1.3 Σύγχρονες Εξελίξεις και Τάσεις στην Ελλάδα 
 
 
2008 
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηµατοδοτικής 
Μίσθωσης, το 2008, το σύνολο των νέων εργασιών διαµορφώθηκε στα 2,56 δισ. ευρώ, έναντι 
2,87 δισ. ευρώ το 2007. Την ίδια στιγµή, το υπολειπόµενο κεφάλαιο των υπογεγραµµένων 
συµβάσεων διαµορφώθηκε στα 8,52 δισ. ευρώ, έναντι 7,93 δισ. ευρώ το 2007, σηµειώνοντας 
αύξηση 7,4%. Όµως θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο παίζουν οι 
συµβάσεις στον κλάδο των ακινήτων (Direct και Sales and Lease Back), κλάδος ο οποίος 
αναπτυσσόταν µε εντονότατους ρυθµούς τα τελευταία χρόνια, αποσπώντας το 56%-60% των 
συνολικών συµβάσεων και αποτελώντας το µοχλό αύξησης των εργασιών του κλάδου. 
Πέρυσι ο κλάδος αποτέλεσε το 53,14% των συνολικών νέων εργασιών ήτοι συµβάσεις 1,36 
δισ. ευρώ. Ακολούθησε ο κλάδος των µηχανηµάτων µε συµβάσεις 484,8 εκατ. ευρώ και 
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µερίδιο 18,9%, τα επαγγελµατικά οχήµατα µε 275,1 εκατ. ευρώ και µερίδιο 10,73%, τα 
επιβατικά αυτοκίνητα µε 6,52% και τέλος ο εξοπλισµός γραφείου µε 4,65%. Το υπόλοιπο 
6,05% αφορά διάφορες µισθώσεις. Ο κλάδος των υπηρεσιών πρωταγωνιστεί στις συµβάσεις 
µε ποσοστό 35%, ακολουθεί το εµπόριο µε 33% και τελευταία η βιοµηχανία µε 13%. 
Ποσοστό 19% αφορά διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους. Όσον αφορά στη διάρκεια των 
συµβολαίων, το 53,62% αφορά συµβάσεις µεγαλύτερες της δεκαετίας, το 28,92% συµβάσεις 
4-5 ετών, το 8,65% 6 έως 9 χρόνια και το 8,81% µέχρι τριετία.  
(Αγορά leasing: η πτωτική τροχιά συνεχίζεται, Γιώργος Καλούµενος, hrima.gr, τεύχος 358, 
∆εκέµβριος 2009) 
2009 
Το 2009 και σε ότι αφορά τον κλάδο του leasing, η Ένωση Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 
αναφέρει ότι ο τζίρος των εταιρειών leasing  που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ήταν 
µειωµένος κατά 40% σε σχέση µε το 2008. Συγκεκριµένα το 2009 οι νέες εργασίες έφτασαν 
συνολικά τα 1,7 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα συµβάσεων σε 8,350 δις. ευρώ. 

Οι λόγοι που οδήγησαν στη µείωση αυτή είναι κυρίως η πτώση της αγοράς 
αυτοκινήτου προς ενοικίαση µέσω leasing, των ακινήτων προς χρηµατοδοτική µίσθωση, 
αλλά λόγω της µείωσης της επιχειρήσεων που χρησιµοποιούσαν µισθωµένα πάγια και 
µηχανήµατα. 
Σηµαντικό ρόλο επίσης έπαιξε και η ταυτόχρονη άνοδος των επιτοκίων που οδήγησε σε 
αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων του leasing µε το βασικό επιτόκιο να διαµορφώνεται σε 
euribor +6%, περίπου δηλαδή γύρω στο 8%.  

Σε ότι αφορά την κατανοµή των χορηγήσεων leasing, το 60% ήταν σε ακίνητα, το 
18% σε µηχανήµατα, το 5,6% σε επιβατικά αυτοκίνητα, το 7,6% σε επαγγελµατικά 
αυτοκίνητα και τα το 4% σε εξοπλισµό γραφείου. (Μείωση 60% στον τζίρο των εταιρειών το 
α΄ τρίµηνο, Νίκος Σακελλαρίου, ΗΜΕΡΗΣΙΑ.gr, 2010)  
2010 
Μεγάλη υποχώρηση κατέγραψε και το 2010 ο ρυθµός ανάπτυξης στην αγορά leasing, καθώς 
η αξία των νέων συµβάσεων έπεσε κατά 42%. Την πτώση των νέων εργασιών ακολούθησε 
και ο συνολικός τζίρος του κλάδου, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται η αξία των νέων και των 
παλαιότερων συµβάσεων (υπολοίπων), που διαµορφώθηκε στα 8,1 εκατ. ευρώ, έναντι 8,4 
δισ. ευρώ το 2009.  

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη συνολική αξία των νέων συµβάσεων σε επίπεδα 
χαµηλότερα του 2000, όταν ακόµη δεν είχε επιτραπεί η χρηµατοδότηση ακινήτων µε leasing, 
ρύθµιση που βοήθησε τα µέγιστα την αγορά. Παρά την κάµψη της ζήτησης στα ακίνητα, 
αλλά και το δραστικό περιορισµό των εγκρίσεων, οι συµβάσεις για ακίνητα διατήρησαν την 
υπεροχή τους, καθώς η αξία τους διαµορφώθηκε σε 742 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 
62,4% της συνολικής αξίας των νέων συµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν πέρσι. Ο τοµέας 
των µηχανηµάτων βρέθηκε στη δεύτερη θέση, µε τις συµβάσεις αυτής της κατηγορίας να 
ανέρχονται στα 185 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 15,5% επί του συνολικού τζίρου της αγοράς. 
Ακολουθούν τα επαγγελµατικά οχήµατα, τοµέας για τον οποίο ζητήθηκε από τις εταιρείες 
leasing να χρηµατοδοτήσουν επενδύσεις 86 εκατ. ευρώ, (δηλαδή 7,2%), ενώ για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα το ποσό αυτό διαµορφώθηκε στα 50,8 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
4,3%. Οι χρηµατοδοτήσεις για αγορά εξοπλισµού γραφείου διαµορφώθηκαν στα 50 εκατ. 
ευρώ και αφορούσαν µόλις το 4,3% των νέων συµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν πέρσι. 
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(Αγορά leasing: «πληρώνει» την υπανάπτυξη και την πτώση στα ακίνητα, Γιώργος 
Καλούµενος, hrima.gr, τεύχος 378, ∆εκέµβριος 2011) 
2011 
Mειωµένες κατά 60% ήταν οι νέες εργασίες των 14 εταιρειών leasing κατά το 2011 σε σχέση 
µε το 2010, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηµατοδοτικής 
Μίσθωσης. Η µείωση προήλθε κυρίως από την καθίζηση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. Οι νέες εργασίες διαµορφώθηκαν στα 477,208 εκατ. ευρώ το 2011 ενώ το 
2010 ανέρχονταν σε 1,185 δισ. ευρώ. Το υπολειπόµενο κεφάλαιο στο τέλος του 2011 των 
εταιρειών leasing διαµορφώθηκε στα 7,410 δισ. ευρώ. Σε ότι αφορά τα µερίδια αγοράς, το 
µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς εµφανίζει η EFG Eurobank Leasing µε 119,538 εκατ. ευρώ, 
ακολουθούσε η Κύπρου Leasing µε 100,366 εκατ. ευρώ και στην τρίτη θέση ήταν η Πειραιώς 
Leasing µε 42,330 εκατ. ευρώ. Σε χαµηλότερες θέσεις ήταν η Emporiki Leasing, η Alpha 
Leasing, η Εθνική Leasing και η Probank Leasing. 
  Σε ότι αφορά τους κλάδους, οι περισσότερες νέες συµβάσεις είχαν γίνει στα ακίνητα 
(219,475 εκατ. ευρώ) και στα µηχανήµατα (104,381 εκατ. ευρώ), εξοπλισµός γραφείου 
(45,691 εκατ. ευρώ) και επαγγελµατικά οχήµατα (41,661 εκατ. ευρώ). Σε ότι αφορά την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, κυρίαρχος κλάδος ήταν οι υπηρεσίες µε νέες εργασίες ύψους 
161,607 εκατ. ευρώ και ακολουθούσε το εµπόριο (156,871 εκατ. ευρώ). Σε σχέση µε το 
χρονικό ορίζοντα, πάνω από το 54% των νέων συµβάσεων είχε ορίζοντα δεκαετίας, το 
29,35% είχε ορίζοντα 4-5 χρόνια και 10,65% µέχρι 3 χρόνια. Τέλος σε σχέση µε τη 
γεωγραφική κατανοµή, το 61,77% των νέων εργασιών πραγµατοποιήθηκε στην Αττική και το 
17,8% στη βόρεια Ελλάδα. (Μειώθηκαν κατά 60% οι νέες εργασίες leasing το 2011, Νίκος 
Σακελλαρίου, ΗΜΕΡΗΣΙΑ.gr, 2012)   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
 

2.1 Είδη Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 
2.1.1 Η Λειτουργική ή ∆ιαχειριστική Μίσθωση (Operating or Service 
Leasing) 
 
 
Η λειτουργική µίσθωση είναι η απλή µορφή µίσθωσης στην οποία ο εκµισθωτής µισθώνει 
στο µισθωτή ένα πάγιο και εισπράττει τα µισθώµατα. Τα πάγια που συνήθως µισθώνονται µε 
αυτή τη µορφή leasing είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορτηγά αυτοκίνητα, µηχανολογικός 
εξοπλισµός, εξοπλισµός γραφείου, γεωργικά µηχανήµατα και µηχανήµατα που 
χρησιµοποιούνται για τεχνικά έργα.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργικής µίσθωσης είναι τα εξής: 
1. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι συνήθως συγκεκριµένη και σύντοµη, περίπου για 12 

µήνες και είναι φανερά µικρότερη από την οικονοµική ζωή του παγίου. Ο εκµισθωτής 
µπορεί στη συνέχεια να το εκµισθώσει σε άλλον πελάτη. 

2. Το µίσθωµα είναι ανάλογο µε τη χρήση και όχι µε την οικονοµική ζωή του παγίου και 
κατά συνέπεια δεν καλύπτει όλο το κόστος του µίσθιου.   

3. Ο εκµισθωτής είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, επισκευή και ασφάλιση του παγίου. 
Οι δαπάνες αυτές συνήθως περιλαµβάνονται στα µισθώµατα. 

4. Ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τη σύµβαση µε µία απλή προειδοποίηση 
πριν τη λήξη της µίσθωσης. Ο µισθωτής προχωρά στην επιστροφή του µίσθιου σε 
περίπτωση που υπάρχει τεχνολογική απαξίωση του παγίου ή εάν δεν το χρειάζεται 
πλέον.  

Η µορφή αυτή µίσθωσης δεν έχει κατοχυρωθεί στο ελληνικό δίκαιο παρόλο που είναι 
διαδεδοµένη στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Μ. Βρετανία, η Γερµανία και η Ιταλία.   
 

2.1.2 Η Χρηµατοδοτική ή Κεφαλαιουχική Μίσθωση (Financial or Capital 
Leasing) 
 
 
Στην χρηµατοδοτική µίσθωση υπάρχουν τρεις συναλλασσόµενοι, ο κατασκευαστής του 
παγίου στοιχείου, η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είναι και ο εκµισθωτής και ο 
µισθωτής.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της χρηµατοδοτική µισθώσεως είναι: 
1. Ο εκµισθωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το πάγιο, δηλαδή τις ιδιότητες, τις 

τεχνικές προδιαγραφές, τη τιµή και το χρόνο παράδοσης και ότι άλλο έχει σχέση µε το 
πάγιο. 

2. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι συνήθως ίδια µε την ωφέλιµη ζωή του παγίου. 
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3. Ο µισθωτής αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους που αφορούν το πάγιο όπως είναι η 
λειτουργία, οι φόροι, η ασφάλεια, η απώλεια, η κλοπή, η βλάβη, η φθορά, η 
καταστροφή, η συντήρηση και η επισκευή. Εποµένως σε περίπτωση που συµβεί ένα 
από τα προηγούµενα ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει το µίσθιο µε 
άλλο ίσης αξίας ή να πληρώσει τα υπόλοιπα µισθώµατα ή να προχωρήσει σε επισκευή 
εάν είναι δυνατή µε δικά του έξοδα.  

4. Τα συνολικά µισθώµατα αντιστοιχούν στην πλήρη τιµή του παγίου.  
5. Τόσο ο µισθωτής όσο και ο εκµισθωτής µπορούν να προχωρήσουν σε έκτακτη 

καταγγελία. Ο εκµισθωτής για να προβεί σε καταγγελία της σύµβασης πρέπει να 
αποδείξει ότι συντρέχει ένας από τους συµβατικά προβλεπόµενους λόγους 
καταγγελίας και να ειδοποιήσει έγγραφα τον µισθωτή. Ενώ ο µισθωτής µπορεί να 
καταγγείλει τη σύµβαση µόνο αν υπάρχει σχετικός όρος, ο εκµισθωτής συναινέσει 
εγγράφως και ο µισθωτής καταβάλει αποζηµίωση για τη πρόωρη διακοπή της 
σύµβασης, µισθώµατα και ότι άλλο προβλέπει η σύµβαση. 

 

2.2 Ειδικές Κατηγορίες της Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 
2.2.1. Η Άµεση Μίσθωση (Direct Leasing) 
 
 
Η άµεση µίσθωση θεωρείται πρόδροµος της χρηµατοδοτικής µισθώσεως. Στην άµεση 
µίσθωση υπάρχουν δύο µόνο συναλλασσόµενοι, ο εκµισθωτής ο οποίος είναι και ο 
κατασκευαστής του πάγιου στοιχείου και ο µισθωτής. Αυτή η µορφή leasing δεν 
κατοχυρώνεται στο ελληνικό δίκαιο σύµφωνα µε το οποίο η εταιρεία χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης πρέπει να έχει µοναδικό σκοπό το leasing. Επιτρέπεται θυγατρικής της εταιρεία να 
είναι κατασκευάστρια.    

Με την άµεση µέθοδο παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους 
επαγγελµατίες να αποκτήσουν: 

1. Κινητό εξοπλισµό καινούριο ή µεταχειρισµένο από την Ελλάδα ή το εξωτερικό όπως 
για παράδειγµα µηχανήµατα κάθε είδους, επιβατηγά οχήµατα και φορτηγά, έπιπλα, 
ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, κλιµατιστικά, εξοπλισµό 
ιατρείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, αγροτικά και οδοποιητικά µηχανήµατα κλπ.    

2. Επαγγελµατική στέγη δηλαδή γραφεία, καταστήµατα, βιοµηχανικά και βιοτεχνικά 
κτίρια, εµπορικά και εκθεσιακά κέντρα, αποθήκες και άλλα ακίνητα για 
επαγγελµατική στέγη.  

Τα χαρακτηριστικά της άµεσης µισθώσεως είναι: 
1. το πάγιο στοιχείο είναι τυποποιηµένο 
2. η διάρκεια της µισθώσεως είναι συνήθως σύντοµη, δηλαδή περίπου 12 µήνες 
3. υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της µίσθωσης 
4. η σύµβαση µπορεί να ακυρωθεί µε µία σύντοµη προειδοποίηση από τον µισθωτή 
5. ο εκµισθωτής αναλαµβάνει τον κίνδυνο της «οικονοµικής απαξιώσεως» 
6. ο µισθωτής είναι υπεύθυνος για τα έξοδα της παραγγελίας, τα µεταφορικά έξοδα και 

την εγκατάσταση του παγίου.   
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Επίσης ο εκµισθωτής είναι συνήθως υπεύθυνος για την τεχνική συντήρηση του παγίου 
όταν το πάγια είναι ειδικής τεχνολογίας όπως στην περίπτωση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Όταν το πάγιο δεν είναι ειδικής τεχνολογίας όπως είναι τα φορτηγά 
αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα και τα αγροτικά µηχανήµατα τότε ο µισθωτής είναι αυτός που 
φροντίζει για τη συντήρηση του παγίου.  

Για να κατηγοριοποιηθεί  µία µίσθωση ως άµεση θα πρέπει να εξεταστεί εάν υπερισχύει ο 
εµπορικός ή χρηµατοδοτικός χαρακτήρας της συναλλαγής. Εφόσον υπερισχύει ο εµπορικός 
χαρακτήρας τότε µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι άµεση µίσθωση. Η άµεση µίσθωση 
συνηθίζεται να χρησιµοποιείται ευρέως από τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών διερευνητών, 
µηχανών γραφείου και αυτοκινήτων.   
 

2.2.2 Η Πώληση και Επαναµίσθωση Παγίων Στοιχείων (Sale and Lease 
Back) 
 
 
Όταν οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τη µέθοδο της πώλησης και επαναµίσθωσης πουλάνε 
τον επαγγελµατικό τους εξοπλισµό ή τα επιχειρηµατικά τους ακίνητα σε µία εταιρεία 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και στη συνέχεια τα µισθώνουν για ένα ορισµένο χρονικό 
διάστηµα και υπό ειδικούς όρους. Ο εκµισθωτής µπορεί να είναι εκτός από εταιρεία leasing, 
εµπορική τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία ή ακόµη και ένας µεµονωµένος επενδυτής.  Όσο 
αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες δεν µπορούν να προβούν σε πώληση ακινήτων παρά 
µόνο σε πώληση εξοπλισµού.  

Η µέθοδος αυτή θεωρείται µία εναλλακτική λύση υποθήκης µε σκοπό τη ενίσχυση της 
ρευστότητας και στόχο τη διεύρυνση της οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Ο 
πωλητής-µισθωτής διατηρεί τη χρήση του παγίου και συνεχίζει να επιβαρύνεται µε τα έξοδα 
επισκευής, συντήρησης, φόρους, τέλη κλπ.  

Αποτελεί µία χρηµατοοικονοµική τεχνική µε την οποία οι επιχειρήσεις έχουν τη 
δυνατότητα να βελτιώσουν την εικόνα του ισολογισµού τους µε την αύξηση του κεφαλαίου 
κίνησης τους και ταυτόχρονη µείωση των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων τους.   

Ενώ η κλασική χρηµατοδοτική µίσθωση αφορά τη χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων, 
η µέθοδος του Sale and Lease back αφορά τη ρευστοποίηση ήδη υπάρχουσας επένδυσης η 
οποία έχει χρηµατοδοτηθεί µε ίδια ή ξένα συνήθως βραχυπρόθεσµα κεφάλαια. 

Ακολουθείται η τακτική αυτή όταν υπάρχει πρόβληµα υπερπαγιοποίησης ή υπάρχουν 
ζηµιές µε στόχο την εξυγίανση της επιχείρησης. Υιοθετείται κυρίως στον τοµέα των 
εµπορικών και βιοµηχανικών ακινήτων τα οποία µισθώνονται για 20-30 χρόνια περίπου και 
αποτελούν µία µακροπρόθεσµη επένδυση χαµηλού κινδύνου µε ικανοποιητική απόδοση.  

 

2.2.3 Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση Ακινήτων 
 
 
Το leasing ακινήτων αφορά ακίνητα τα οποία µπορούν να µισθώσουν όλες οι επιχειρήσεις 
αποκλειστικά για εµπορική ή επαγγελµατική δραστηριότητα. Εξαιρούνται οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες από αυτή τη µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης.   
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Η µίσθωση του ακινήτου πρέπει να διαρκεί το λιγότερο 10 χρόνια. Τα ακίνητα µπορεί να 
είναι κτίσµατα, οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες µε το οικόπεδο ή αγροτικές εκτάσεις. 

Τα χαρακτηριστικά του leasing ακινήτων είναι τα εξής: 
1. η διάρκεια της µισθώσεως είναι πολύ µεγάλη (10-30 χρόνια) 
2. υπάρχει ενδεχόµενη αξιοσηµείωτη αύξηση της αξίας του µίσθιου µε την πάροδο του 

χρόνου 
3. υπάρχει σηµαντική υπολειµµατική αξία του γηπέδου η οποία δεν είναι εύκολο να 

προσδιορισθεί από πριν.  
Συνήθως µε το leasing ακινήτων ασχολούνται συγκεκριµένες εταιρείες χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης οι οποίες εξειδικεύονται στον κλάδο.  Η σηµαντική διαφορά που υπάρχει µε το 
leasing κινητών είναι ότι η διάρκεια της µίσθωσης κινητών είναι ανάλογη µε την οικονοµική 
ζωή του παγίου.  

 

2.2.4 Η Συµµετοχική Χρηµατοδότηση ή «Εξισορροπητική Εκµίσθωση» 
(Leveraged Leasing) 
 
 
Η συµµετοχική χρηµατοδότηση εφαρµόζεται σε αντικείµενα µεγάλης αξίας όπως είναι τα 
αεροπλάνα, τα τραίνα και τα πλοία. Παίρνουν µέρος σε αυτή τη σύµπραξη τέσσερις 
συναλλασσόµενοι οι οποίοι είναι ο προµηθευτής του παγίου, ο µισθωτής, ο εκµισθωτής και ο 
χρηµατοδότης.  

Ο εκµισθωτής αγοράζει το πάγιο από τον προµηθευτή αλλά καταβάλλει ένα µόνο 
µέρος της αξίας του παγίου και κατά συνέπεια έχει ένα µικρό ποσοστό συµµετοχής στο πάγιο 
το οποίο συνήθως κυµαίνεται στο 20%-40%. Το υπόλοιπο µέρος του τιµήµατος 
χρηµατοδοτείται µε µακροπρόθεσµα δανεισµό.   

Ο χρηµατοδότης που παρέχει το δάνειο στον εκµισθωτή είναι συνήθως τράπεζα, 
ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιστικό ταµείο ή κάποιος άλλος οργανισµός που µπορεί να 
διαθέσει σηµαντικά κεφάλαια για µακροπρόθεσµη επένδυση.  

Ο δανειστής δεν µπορεί να στραφεί κατά του εκµισθωτή και δέχεται να ικανοποιηθεί 
αποκλειστικά από τα µισθώµατα. Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν µπορεί να ανταπεξέλθει 
στις υποχρεώσεις του, ο δανειστής µπορεί να προχωρήσει σε εκποίηση του παγίου ώστε να 
ικανοποιηθεί.  

Το θετικό για την εταιρεία leasing είναι ότι παρά τη µικρή συµµετοχή της στη 
κυριότητα του παγίου, διενεργεί η ίδια όλες τις αποσβέσεις. Επίσης δεν είναι υποχρεωµένη να 
εξοφλήσει το δάνειο σε περίπτωση αδυναµίας του µισθωτή. Το επιτόκιο δανεισµού είναι 
ανάλογο της δανειοληπτικής ικανότητας του µισθωτή και όχι του εκµισθωτή.   

 

2.2.5 Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση του Πωλητή (Vendor Leasing) 
 
 
Η χρηµατοδοτική µίσθωση του πωλητή αποτελεί οικονοµική συνεργασία µεταξύ του 
προµηθευτή και της εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε στόχο την αύξηση των 
πωλήσεων και των δύο µερών.  
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Ο προµηθευτής προτείνει στην εταιρεία leasing πελάτες οι οποίοι θέλουν να 
αγοράσουν τον εξοπλισµό του. Στη συνέχεια εφόσον ο πελάτης συνάψει σύµβαση µε την 
εταιρία leasing, ο προµηθευτής πληρώνεται τοις µετρητοίς από την εταιρεία leasing και 
µπαίνει ως τριτεγγυητής στη σύµβαση που έχει υπογραφεί.  

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται κυρίως ως µέσο προώθησης των πωλήσεων από 
κατασκευαστές και αντιπροσώπους εξοπλισµού. Εφαρµόζεται σε πάγια εκτεταµένης χρήσης 
και χαµηλής αξίας όπως είναι αυτοκίνητα, φορτηγά, υπολογιστές, ιατρικά µηχανήµατα και 
εκτυπωτικά –ανυψωτικά µηχανήµατα.  

Ο προµηθευτής αναλαµβάνει όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία. Ενισχύει µε τη 
µέθοδο αυτή τη ρευστότητα του και τον απαλλάσσει από το ρόλο του τραπεζίτη. Επίσης 
πετυχαίνει υγιείς πωλήσεις οι οποίες είναι τοις µετρητοίς. Επιπλέον αποτελεί ένα σηµαντικό 
µέσο αντιµετώπισης του ανταγωνισµού που δεν µπορεί να δοθεί από άλλο αντίστοιχο 
πρόγραµµα γιατί αποτελεί ανέξοδη χρηµατοδότηση των πωλήσεων. ∆ίνει στον προµηθευτή 
τη δυνατότητα να αυξήσει τα έσοδα του από υπηρεσίες που θα χρειαστεί να προσφέρει όπως 
είναι η ασφάλιση, η συντήρηση και ο εφοδιασµός αναλώσιµων.  
  Ο πελάτης µισθώνει το πάγιο σε καλύτερη τιµή λόγω της συµφωνίας που έχει η 
κλείσει η εταιρεία leasing µε τον προµηθευτή γιατί θα πληρωθεί άµεσα τοις µετρητοίς. 
Επίσης τον προστατεύει από τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισµού και του δίνει τη 
δυνατότητα να τον αποκτήσει εύκολα και γρήγορα καθώς η εταιρεία leasing καλύπτει µέχρι 
και το 100% της αξίας της επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ στην περίπτωση 
κινητού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα θεωρούνται δαπάνες και µειώνουν το φορολογητέο 
εισόδηµα. Η εταιρεία leasing επιµερίζει τον κίνδυνο στην προµηθεύτρια εταιρεία και στον 
πελάτη της. Επίσης µπορεί να προσφέρει στον προµηθευτή υπηρεσίες σε θέµατα µάρκετινγκ, 
προώθησης, διαφήµισης κλπ. 
 

2.2.6 Η ∆ιασυνοριακή Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Cross –Border Leasing) 
 
 
Στην διασυνοριακή χρηµατοδοτική µίσθωση τα συµβαλλόµενα µέρη (µισθωτής, εκµισθωτής) 
έχουν την έδρα τους σε διαφορετικές χώρες. Επίσης θα µπορούσε να θεωρηθεί διασυνοριακή 
χρηµατοδοτική µίσθωση όταν µία εταιρεία leasing που έχει την έδρα στο εξωτερικό αγοράζει 
τον εξοπλισµό και στην συνέχεια τον µισθώνει σε εταιρεία leasing που έχει την έδρα της στην 
Ελλάδα και αυτή µε τη σειρά της τον µισθώνει σε εταιρεία που είναι εγκατεστηµένη στην 
Ελλάδα.  

Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου για τον µισθωτή είναι ότι έχει την δυνατότητα να 
κάνει χρήση των φορολογικών ελαφρύνσεων και των δύο χωρών διότι υπάρχει διαφορετική 
φορολογική µεταχείριση στα επενδυτικά αγαθά διαφορετικών χωρών.  

Τα µειονεκτήµατα που αντιµετωπίζουν τα συµβαλλόµενα µέρη είναι ο 

συναλλαγµατικός κίνδυνος για χώρες εκτός της Ευρωζώνης και οι διάφοροι κίνδυνοι που 

υπάρχουν σε κάθε χώρα οι ποίοι µπορεί να είναι οικονοµικοί, πολιτικοί και πιστωτικοί. 
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2.2.7 Πώληση- Μίσθωση υπό Όρους (Conditional Sale Lease) 
 
 
Η µέθοδος αυτή θεωρείται ότι είναι «κρυµµένη πώληση». Τα συµβαλλόµενα µέρη συνάπτουν 
µίσθωση καθώς ακολουθούν την τυπική διαδικασία και τους όρους της µίσθωσης αλλά 
καταλήγουν στην πώληση την οποία την έχουν προσυµφωνήσει από την αρχή. Οι όροι της 
πώλησης αναγνωρίζονται εµµέσως. 

Η πώληση-µίσθωση υπό όρους ακολουθείται γιατί τόσο ο εκµισθωτής όσο και ο 
µισθωτής επωφελούνται τα πλεονεκτήµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης όπως είναι 
φορολογικές απαλλαγές, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, διεθνείς εκπτώσεις κλπ.  

 

2.2.8 Κοινοπρακτική Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Syndicated Leasing) 
 
 
Η µορφή  αυτή υιοθετείται από δύο ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες συµπράττουν έτσι 
ώστε να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε µία µίσθωση της οποίας η αξία είναι πολύ υψηλή 
και δεν µπορεί να καλυφτεί µόνο από µία εταιρεία leasing. Η συνεργασία αυτή ακολουθείται 
συνήθως σε συµβάσεις ακινήτων. 
 

2.2.9 Μίσθωση Κατά Παραγγελία (Custom Lease) 
 
 
Η µίσθωση κατά παραγγελία ακολουθείται σε ειδικές περιπτώσεις και δίνει τη ευκαιρία στο 
µισθωτή να διαµορφώσει τα µισθώµατα σύµφωνα µε τις δυνατότητες του. ∆ηλαδή οι όροι της 
σύµβασης προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του µισθωτή. Ένα αντιπροσωπευτικό 
παράδειγµα είναι όταν ο µισθωτής ασχολείται µε εποχιακό προϊόν και κατά συνέπεια 
προκύπτουν εποχιακές ανάγκες. Η µέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα στο µισθωτή τόσο να 
αυξήσει τα µισθώµατα όσο και να τα µειώσει.  
 

2.2.10 Ειδική Μορφή Μίσθωσης (Master Lease Line) 
 
 
Η ειδική µορφή σύµβασης δίνει την  ευχέρεια στο µισθωτή να µισθώνει και στη συνέχει να 

αποκτήσει σταδιακά όλο τον εξοπλισµό που έχει ανάγκη µε τους όρους της αρχικής 

σύµβασης, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να συνάπτει κάθε φορά νέο συµβόλαιο για κάθε νέο 

κοµµάτι του εξοπλισµού που θέλει να αποκτήσει.  ∆ηλαδή ο µισθωτής πρέπει να 

ακολουθήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρώτης σύµβασης για όλα τα µηχανήµατα 

που θέλει να νοικιάσει και για όλη τη χρονική περίοδο της σύµβασης. 
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2.2.11 Μίσθωση µε Παροχή Υπηρεσιών (Service Leasing) 
 
 
Η µίσθωση αυτού του είδους προσφέρει ταυτόχρονα παροχή υπηρεσιών όπως είναι η 
συντήρηση εξοπλισµού ή η εκπαίδευση προσωπικού για τη χρήση νέου µηχανήµατος. 
 

2.2.12 Tailor- Made Leasing 
 
 
Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο leasing κάθε εταιρεία αντιµετωπίζεται ως µία εντελώς 
ξεχωριστή µονάδα µε τη δική της µοναδική φορο-λογιστική, ανταγωνιστική, και 
χρηµατοδοτική δοµή.  Κατά συνέπεια υιοθετούνται εξειδικευµένα προϊόντα leasing τα οποία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για να λύσουν διαρθρωτικά προβλήµατα ισολογισµών και 
cash flow είτε για να εκµεταλλευτούν χρηµατοοικονοµικές ευκαιρίες. Επίσης η µορφή αυτή 
leasing είναι κατάλληλη για την αποφυγή της τεχνολογικής απαξίωσης των εξοπλισµών 
εφόσον η χρηµατοδότηση τους γίνει µε υπηρεσίες ανανέωση τους µέσω της συνεργασίας της 
εταιρείας leasing και του προµηθευτή. 
 

2.2.13 Lease Brokers 
 
 
Σε αυτή τη µορφή µίσθωσης η εταιρεία leasing συνεργάζεται µε µεσίτες. ∆εν προτείνεται η 
συνεργασία µε µεσίτες παρά µόνο εάν αφορά πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα τα οποία 
δεν έχουν θυγατρική εταιρεία leasing ή ∆ιεύθυνση χρηµατοδοτικών µισθώσεων.   
 

2.3 ∆ιάκριση Leasing από Άλλες ∆ικαιοπρακτικές Μορφές 
2.3.1 ∆ιάκριση του Leasing από την Κοινή Μίσθωση 
 
 
Στην µίσθωση αντικειµένου και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, ο εκµισθωτής παραχωρεί στο 
µισθωτή τη χρήση του αντικειµένου και ο µισθωτής µε τη σειρά του είναι υποχρεωµένος να 
καταβάλλει τα µίσθωµα που έχει συµφωνηθεί.  

Η χρηµατοδοτική µίσθωση έχει πολλές οµοιότητες µε τη µίσθωση οι οποίες είναι οι εξής: 
1. οι συµβαλλόµενοι είναι ίδιοι, δηλαδή ο µισθωτής και ο εκµισθωτής 
2. ο εκµισθωτής παραχωρεί τη χρήση του αντικειµένου στον µισθωτή ενώ κρατάει τη 

κυριότητα και παράλληλα ο µισθωτής καταβάλλει το µίσθωµα 
Οι διαφορές ανάµεσα στις δύο είδη συµβάσεων είναι οι εξής: 

Στην µίσθωση ο εκµισθωτής έχει από πριν στην κυριότητα του το αντικείµενο, ενώ στην 
χρηµατοδοτική µίσθωση η εταιρεία leasing προβαίνει στην αγορά του µίσθιου µετά από 
υπόδειξη του µισθωτή. ∆ηλαδή στην χρηµατοδοτική µίσθωση ο µισθωτής είναι αυτός που 
επιλέγει το µίσθιο και αποφασίζει για τα χαρακτηριστικά του και η εταιρεία leasing απλά 
χρηµατοδοτεί την αγορά του.  
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Η εταιρεία leasing δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν νοµικά ή πραγµατικά 
ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων που µπορεί να έχει το µίσθιο. Αντίθετα 
στην µίσθωση εάν το µίσθιο παραδοθεί µε πραγµατικό ελάττωµα ή εµφανισθεί ελάττωµα 
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, τότε ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να ζητήσει να µειωθεί το 
µίσθωµα, να µην το καταβάλει καθόλου ή ακόµη να ζητήσει αποζηµίωση επειδή δεν έχει 
εκτελεστεί η σύµβαση όπως έχει συµφωνηθεί. 

Στην µίσθωση το µίσθωµα είναι ανάλογο της χρήσης του παγίου και δεν καλύπτει την 
οικονοµική του ζωή. Στην χρηµατοδοτική µίσθωση το µίσθωµα καλύπτει την αξία του 
µίσθιου και περιλαµβάνει τη αγορά του, τους τόκους, τα έξοδα και την αµοιβή για τη 
µεσολάβηση της εταιρείας leasing. Αυτό είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η εταιρεία 
leasing δεν έχει σκοπό να εκµισθώσει ξανά το µίσθιο στον ίδιο ή σε τρίτο µισθωτή, ούτε 
θέλει να το κρατήσει για προσωπική της χρήση παρά µόνο στοχεύει στην έντοκη επιστροφή 
των χρηµάτων της.  

Στη χρηµατοδοτική µίσθωση όλα τα βάρη, οι δαπάνες και οι κίνδυνοι βαραίνουν τον 
µισθωτή ο οποίος συµπεριφέρεται σαν κύριος του πάγιου. Αυτό συµβαίνει γιατί µπορεί να 
µην έχει τη «νοµική» κυριότητα αλλά έχει την «οικονοµική» µε την κατοχή και τη χρήση του 
µίσθιου. Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει µίσθωµα ακόµη και σε περίπτωση 
που καταστραφεί το πάγιο ή απολεσθεί από κάποιο τυχαίο περιστατικό. Από την άλλη 
πλευρά στη µίσθωση οι δαπάνες, τα βάρη και οι κίνδυνοι βαραίνουν τον εκµισθωτή. (Η 
χρηµατοδοτική µίσθωση, LEASING, Μάζης Παναγιώτης, 2010, σελ 36-37) και (Σύγχρονες 
Μορφές Χρηµατοδότησης, Leasing, Factoring, Forfaiting, Venture Capital, Νέα Τραπεζικά 
Προϊόντα, Λαζαρίδης Τ. Ιωάννης, τεύχος α΄, 2001, σελ 80) 

 

2.3.2 ∆ιάκριση του Leasing από τη Μίσθωση-Πώληση 
 
 
Με τη σύµβαση που υπογράφεται για τη µίσθωση – πώληση παραχωρείται το περιουσιακό 
στοιχείο στο µισθωτή, ο οποίος αποκτά την κυριότητα και γίνεται αγοραστής όταν πληρώσει 
και το τελευταίο µίσθωµα ή καταβάλει και ένα επιπλέον ποσό. 

Ανάµεσα στη χρηµατοδοτική µίσθωση και τη µίσθωση-πώληση υπάρχουν διαφορές 
ως προς τον επιδιωκόµενο σκοπό, τη δοµή, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συµβάσεις. Αυτό είναι φανερό από το γεγονός ότι η εταιρεία leasing 
αγοράζει το πάγιο µόνο καθ’ υπόδειξη του µισθωτή µε αποκλειστικό σκοπό τη 
χρηµατοδότηση του και χωρίς να ενδιαφέρεται για τη χρήση του και αλλά µόνο για την 
εµπράγµατη ασφάλεια της. (Η χρηµατοδοτική µίσθωση, LEASING, Μάζης Παναγιώτης, 
2010, σελ 39-40) 

 

2.3.3 ∆ιάκριση του Leasing από την Πώληση µε τον Όρο ∆ιατήρησης της 
Κυριότητας  
 
 
Τα κοινά σηµεία που υπάρχουν ανάµεσα στο leasing και στην πώληση µε τον όρο 
διατήρησης της κυριότητας είναι τα εξής: 
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1. Και στις δύο περιπτώσεις διατηρείται η κυριότητα ακριβώς για τον ίδιο λόγο, δηλαδή 
την εξασφάλιση. Επίσης και η εταιρεία leasing και ο πωλητής δεν ενδιαφέρονται για 
τη χρήση και την κάρπωση του παγίου, παρά µόνο θα το αναζητήσουν σε περίπτωση 
που δεν πληρωθούν. 

2. Ο αγοραστής και παράλληλα και ο µισθωτής λαµβάνουν όλα τα ωφελήµατα που 
απορρέουν από τη χρήση και εκµετάλλευση του παγίου και ταυτόχρονα είναι 
υπεύθυνοι για όλους τους κινδύνους, τα βάρη και τις ευθύνες που προκύπτουν σαν να 
ήταν κύριοι. 

3. Η σύµβαση που υπογράφεται είναι πιστωτικού χαρακτήρα και στις δύο µορφές. Σε 
αυτό που διαφέρει είναι ότι στη σύµβαση του leasing περιλαµβάνεται όλη η αξία του 
περιουσιακού στοιχείου µαζί µε τόκους, έξοδα και την αµοιβή της εταιρείας leasing. 
Από την άλλη πλευρά στη σύµβαση για την πώληση µε τον όρο διατήρησης της 
κυριότητας περιλαµβάνεται ένα µόνο µέρος του τιµήµατος το οποίο θα αποπληρωθεί 
σε βραχυπρόθεσµες δόσεις.  

Οι δύο µορφές συµβάσεων διαφέρουν στα εξής: 
1. Στην πώληση µε τον όρο διατήρησης της κυριότητας ο αγοραστής εφόσον πληρώσει 

το υπόλοιπο τίµηµα που οφείλει γίνεται αυτοµάτως κύριος του παγίου. Στο leasing 
δεν επέρχεται η κυριότητα στον µισθωτή µε την πληρωµή του τελευταίου µισθώµατος 
αλλά επέρχεται µόνο εφόσον ο ίδιος το αποφασίσει και το ζητήσει ασκώντας το 
δικαίωµα προαίρεσης που έχει. 

2.  Η εταιρεία leasing δεν είναι πωλήτρια, ούτε προµηθεύει και ούτε εγγυάται. Ο σκοπός 
της είναι µόνο να χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. 

3. Ο πωλητής µπορεί να ασκήσει σε υπερηµερία του αγοραστή ότι δικαίωµα προκύπτει 
από την κυριότητα που έχει αλλά δεν µπορεί να ζητήσει να εξοφληθεί το υπόλοιπο 
τίµηµα. Στην περίπτωση του  leasing δίνεται η δυνατότητα στον εκµισθωτή να βάλει 
ποινική ρήτρα στη σύµβαση η οποία θα του επιτρέπει σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύµβασης να ζητήσει µελλοντικά µισθώµατα ως αποζηµίωση. (Η χρηµατοδοτική 
µίσθωση, LEASING, Μάζης Παναγιώτης, 2010, σελ 40-43) 

 

2.3.4 ∆ιάκριση του Leasing από την Επικαρπία 
 
 
Η επικαρπία είναι το εµπράγµατο δικαίωµα για την πλήρη χρήση και κάρπωση ξένου 
πράγµατος διατηρούµενης της ουσίας του πράγµατος ακέραιη (άρθρο 1142 ΑΚ). 
Οι βασικές οµοιότητες µεταξύ του leasing και της επικαρπίας είναι οι εξής: 

1. Όπως ο επικαρπωτής έτσι και ο µισθωτής έχουν το δικαίωµα να κάνουν χρήση και 
έχουν καρπωθεί ξένο πράγµα όπου στην επικαρπία η κυριότητα ανήκει στον ψηλό 
κύριο και στο leasing ανήκει στον εκµισθωτή. 

2. Τόσο ο εκµισθωτής όσο και ο µισθωτής έχουν την υποχρέωση να δείχνουν την 
αναγκαία επιµέλεια, δηλαδή να διατηρούν ακέραιη την ουσία, τον οικονοµικό 
προορισµό του µίσθιου και να το ασφαλίζουν για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι 
απαραίτητο να διατηρείται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση επιτρέποντας την 
εµφάνιση µόνο φυσιολογικών φθορών. 



23 

 

Οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ του leasing και της επικαρπίας είναι: 
1. Η επικαρπία θεωρείται εµπράγµατο δικαίωµα σε πράγµα ξένης κυριότητας 

(προσωπική δουλεία), ενώ το δικαίωµα του µισθωτή που απορρέει από την 
χρηµατοδοτική µίσθωση είναι ενοχικό.  

2. Ο µισθωτής στην χρηµατοδοτική µίσθωση αναλαµβάνει πιο πολλές ευθύνες, εκτός 
δηλαδή από τη συνήθη συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση του παγίου, 
αναλαµβάνει και όλα τα βάρη και τις ευθύνες τα οποία δεν βαρύνουν τον επικαρπωτή.  

3. Κατά τη λήξη της σύµβασης στο  leasing ο εκµισθωτής δεν ενδιαφέρεται σε τι 
κατάσταση είναι το µίσθιο γιατί συνήθως έχει λάβει την αξία του και δεν θα 
εκµισθώσει ξανά. Στην επικαρπία ο ψιλός κύριος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα το πάγιο να 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση έτσι ώστε να µπορεί να το εκµεταλλευτεί µε µίσθωση, 
µε επικαρπία ή εκποίηση. (Η χρηµατοδοτική µίσθωση, LEASING, Μάζης 
Παναγιώτης, 2010, σελ 44-45) και (Σύγχρονες Μορφές Χρηµατοδότησης, Leasing, 
Factoring, Forfaiting, Venture Capital, Νέα Τραπεζικά Προϊόντα, Λαζαρίδης Τ. 
Ιωάννης, τεύχος α΄, 2001, σελ 81) 

 

2.3.5 ∆ιάκριση του Leasing από το Πλασµατικό Ενέχυρο  
 
 
Το πλασµατικό ενέχυρο είναι ενέχυρο για πράγµα, που παραχωρείται από τον οφειλέτη, το 
οποίο ανήκει στην κυριότητα του υπέρ του δανειστή, ενώ ο οφειλέτης διατηρεί την κατοχή 
και τη χρήση του. 
Οι οµοιότητες ανάµεσα στο leasing και στο πλασµατικό ενέχυρο είναι οι εξής: 

1. Τόσο στο leasing όσο και στο πλασµατικό ενέχυρο πρέπει υποχρεωτικά να τηρηθεί η 
δηµοσίευση της σύµβασης. 

2. Και ο µισθωτής στη χρηµατοδοτική µίσθωση και ο οφειλέτης στο πλασµατικό 
ενέχυρο έχουν στην κατοχή τους το περιουσιακό στοιχείο και µπορούν να το 
χρησιµοποιούν και να το εκµεταλλεύονται για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση.   

3. Η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και ο δανειστής έχουν εµπράγµατη ασφάλεια 
µε την υπογραφή της σύµβασης.  

Οι διαφορές µεταξύ του leasing και του πλασµατικού ενέχυρου είναι οι ακόλουθες: 
1. Στο leasing τα περιουσιακά στοιχεία που µισθώνονται είναι κεφαλαιουχικά αγαθά, 

δηλαδή αγαθά διαρκείας και όχι αναλωτά. Στο πλασµατικό ενέχυρο µισθώνονται 
αναλωτά αγαθά τα οποία είναι κυρίως εµπορεύµατα. 

2. Ο εκµισθωτής στο leasing µπορεί να είναι µόνο χρηµατοδοτικός οίκος και η 
απαίτηση που ασφαλίζεται πρέπει να αφορά χρηµατοδότηση παγίου. Αντίθετα στο 
πλασµατικό ενέχυρο ο δανειστής, ο οφειλέτης και το είδος της ασφαλιζόµενης 
απαίτησης µπορούν να διαφέρουν πάντα βέβαια σύµφωνα µε το νόµο.   

3. Στο  leasing ο µισθωτής δεν είναι κύριος του παγίου, απλά κάτοχος και εποµένως δεν 
έχει το δικαίωµα να συστήσει καµία εµπράγµατη ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά 
στο πλασµατικό ενέχυρο ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να συστήσει ενέχυρο για να 
εξασφαλιστεί και δεύτερος δανειστής πάντα σύµφωνα µε την αρχής της χρονικής 
προτεραιότητας. 
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4. Η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει το δικαίωµα να προχωρήσει στην άµεση 
αφαίρεση του περιουσιακού στοιχείου από τον µισθωτή για να ικανοποιηθεί σε 
περίπτωση που δεν τηρεί τους όρους της σύµβασης. Στο πλασµατικό ενέχυρο ο 
δανειστής είναι υποχρεωµένος για να ικανοποιηθεί να ακολουθήσει τη προβλεπόµενη 
από το νόµο διαδικασία για αναγκαστικό πλειστηριασµό η οποία απαιτεί δικαστική 
απόφαση. Μάλιστα θα λάβει ότι έχει εναποµείνει αφού αφαιρεθούν τα έξοδα 
εκτέλεσης, οι απαιτήσεις των εργατοϋπαλλήλων, του ∆ηµοσίου και των 
ασφαλιστικών οργανισµών που προηγούνται σύµφωνα µε το νόµο. (Η χρηµατοδοτική 
µίσθωση, LEASING, Μάζης Παναγιώτης, 2010, σελ 45-48) και (Σύγχρονες Μορφές 
Χρηµατοδότησης, Leasing, Factoring, Forfaiting, Venture Capital, Νέα Τραπεζικά 
Προϊόντα, Λαζαρίδης Τ. Ιωάννης, τεύχος α΄, 2001, σελ 81) 

 

2.3.6 ∆ιάκριση του Leasing από την Καταπιστευµατική Μεταβίβαση για 
Εξασφάλιση Απαίτησης 
 
 
Στην καταπιστευµατική µεταβίβαση πράγµατος ο κύριος και κάτοχος του πράγµατος 
µεταβιβάζει την κυριότητα του στο δανειστή, προς εξασφάλιση της απαίτησης του, 
παρακρατώντας την κατοχή και χρήση του πράγµατος βάσει κάποιας ενοχικής σχέσης 
συνήθως µίσθωσης, µε συµφωνία αναµεταβίβασης της κυριότητας όταν το χρέος εξοφληθεί.   

Η ολοφάνερη οµοιότητα που υπάρχει ανάµεσα στη χρηµατοδοτική µίσθωση και στην 
καταπιστευµατική µεταβίβαση είναι ότι ο δανειστής διατηρεί την κυριότητα του 
περιουσιακού στοιχείου έτσι ώστε να εξασφαλίσει την απαίτηση του.  

Η καταπιστευµατική µεταβίβαση µοιάζει πολύ κυρίως µε την πώληση-µίσθωση (sale 
and lease back) στον επιδιωκόµενο σκοπό, στη µεθόδευση, δοµή και λειτουργία. Η διαφορά 
βρίσκεται στον τρόπο µε τον οποίο ο δανειστής αποκτά ξανά την κυριότητα του 
περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή ασκώντας το δικαίωµα προαίρεσης στη χρηµατοδοτική 
µίσθωση ή εκπληρώνοντας την ενοχική υποχρέωση στην καταπιστευµατική µεταβίβαση. (Η 
χρηµατοδοτική µίσθωση, LEASING, Μάζης Παναγιώτης, 2010, σελ 48-53) 
 

2.4 Κατηγορίες Εκµισθωτών 
 
Οι κατηγορίες των εκµισθωτών είναι οι παρακάτω:  

1. Κατασκευαστές, έµποροι (manufacturer or dealer lessors) 
Σε µία σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης συνήθως παίρνουν µέρος τρεις συναλλασσόµενοι 
οι οποίοι είναι ο µισθωτής, ο εκµισθωτής (εταιρεία leasing) και ο προµηθευτής 
(κατασκευαστής ή έµπορος). Υπάρχει δυνατότητα ο εκµισθωτής και ο προµηθευτής να είναι 
το ίδιο πρόσωπο.   

2. Λοιποί 
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εταιρείες leasing που λειτουργούν σύµφωνα µε το 

ν.1665/1986 και οι κοινές εταιρείες εκµίσθωσης οι οποίες δεν λειτουργούν σύµφωνα µε 
αυτόν τον νόµο. (Λογιστική τραπεζών και Εταιρειών Leasing και Factoring, Κοντός 
Γεώργιος, 2010, σελ. 275)  
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2.5 Ορισµοί 
 
 
Ανέκκλητη περίοδος είναι η ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης κατά τη διάρκεια της 
οποίας ούτε η εταιρεία leasing ούτε ο µισθωτής µπορούν να τη λύσουν µονοµερώς. 
∆ιαρκεί όσο η οικονοµική ζωή του χρηµατοδοτούµενου πράγµατος. 

Ως σύναψη της σύµβασης θεωρείται είτε η ηµεροµηνία που έγινε η συµφωνία της 
µίσθωσης, είτε η ηµεροµηνία που τα µέρη δεσµεύτηκαν πάνω στους κύριους όρους της 
συµφωνίας, ανάλογα µε το ποιο γεγονός από τα δύο έχει συµβεί νωρίτερα. Κατά την 
ηµεροµηνία αυτή: 

• η µίσθωση χαρακτηρίζεται είτε λειτουργική, είτε χρηµατοδοτική 
• στην περίπτωσης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθορίζονται τα προς 

αναγνώριση ποσά.  
Μη ακυρώσιµη µίσθωση είναι µία µίσθωση που µπορεί να ακυρωθεί µόνο: 
• µε την επέλευση κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος, 
• µε την έγκριση του εκµισθωτή 
• εφόσον ο µισθωτής συνάψει µία νέα µίσθωση για το ίδιο ή ισοδύναµο 

περιουσιακό στοιχείο µε τον ίδιο εκµισθωτή 
• µε την πληρωµή από τον µισθωτή ενός πρόσθετου ποσού, το ύψος του οποίου 

κατά την έναρξη της µισθωτικής σχέσης εξασφαλίζει σε ένα βαθµό τη µη 
διακοπή της µίσθωσης. 

Η έναρξη της µισθωτικής περιόδου είναι η ηµεροµηνία από την οποία ο µισθωτής 
δικαιούται να ασκήσει το δικαίωµα του για τη χρήση του µισθωµένου περιουσιακού 
στοιχείου. Είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης της µίσθωσης (δηλαδή η 
αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, καθώς και των εσόδων ή 
εξόδων που προκύπτουν, κατά περίπτωση από τη µίσθωση). 

∆ιάρκεια της µίσθωσης είναι η αµετάκλητη χρονική περίοδος για την οποία ο 
µισθωτής έχει συµβληθεί να µισθώσει το περιουσιακό στοιχείο, καθώς και κάθε 
επιπλέον περίοδος για την οποία ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να παρατείνει τη µίσθωση 
του περιουσιακού στοιχείου, µε ή χωρίς αύξηση του µισθώµατος, εφόσον είναι µάλλον 
βέβαιο κατά την έναρξη της µισθωτικής σχέσης, ότι ο µισθωτής θα ασκήσει το 
δικαίωµα αυτό.  

Ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων είναι το σύνολο των µισθωµάτων που ο µισθωτής 
οφείλει ή µπορεί να υποχρεωθεί, να καταβάλλει κατά τη µισθωτική περίοδο, µη 
περιλαµβανοµένων του ενδεχόµενου µισθώµατος, του κόστους επισκευής και 
συντήρησης και των φόρων που καταβάλλονται από τον εκµισθωτή και επιστρέφονται 
σε αυτόν, καθώς επίσης: 

• από πλευράς µισθωτή, κάθε ποσό εγγυηµένο από τον ίδιο ή από τρίτο 
συνδεδεµένο µε το µισθωτή ή 

• από πλευράς εκµισθωτή, κάθε υπολειµµατική αξία εγγυηµένη στον εκµισθωτή 
από: 

� το µισθωτή 
� έναν τρίτο συνδεδεµένο µε το µισθωτή ή 



26 

 

� ένα ανεξάρτητο τρίτο µέρος, που έχει την οικονοµική δυνατότητα να 
τιµήσει την εγγύηση αυτή. 

Αν όµως ο µισθωτής έχει ένα δικαίωµα αγοράς του µισθωµένου περιουσιακού 
στοιχείου και κατά την έναρξη της µίσθωσης είναι µάλλον βέβαιο ότι το δικαίωµα αυτό 
θα ασκηθεί, επειδή αναµένεται ότι τη χρονική στιγµή της άσκησης, η τιµή η οποία έχει 
συµφωνηθεί θα είναι αρκετά µικρότερη από την εύλογη αξία του µισθωµένου 
περιουσιακού στοιχείου, τότε η ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων αποτελείται από τα 
ελάχιστα µισθώµατα τα οποία πρέπει να καταβληθούν κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, 
προσαυξηµένα µε το ποσό που θα απαιτηθεί για την άσκηση του πιο πάνω δικαιώµατος 
αγοράς. 

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να 
ανταλλαγεί ή µία υποχρέωση να διακανονιστεί, µεταξύ µερών που ενεργούν µε τη 
θέληση τους και µε πλήρη γνώση, σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. 

Οικονοµική ζωή είναι είτε: 
• η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να 

είναι οικονοµικά χρησιµοποιήσιµο από έναν η περισσότερους χρήστες ή 
• ο αριθµός των µονάδων παραγωγής ή όµοιων µονάδων, τις οποίες ένας ή 

περισσότεροι χρήστες αναµένουν να λάβουν αυτό το περιουσιακό στοιχείο. 
Ωφέλιµη ζωή είναι η εκτιµώµενη αποµένουσα χρονική περίοδος από την έναρξη της 

µίσθωσης και χωρίς περιορισµό από αυτήν, κατά τη διάρκεια της οποίας τα οικονοµικά 
οφέλη που είναι ενσωµατωµένα στο περιουσιακό στοιχείο αναµένονται να αναλωθούν 
από την επιχείρηση. 

Υπολειµµατική αξία ορίζεται το καθαρό ποσό που µία οικονοµική µονάδα αναµένει 
να εισπράξει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής ενός στοιχείου ενεργητικού, αφού αφαιρέσει 
τα ποσά που υπολογίζει να δαπανήσει για τη διάθεση του.  

Εγγυηµένη υπολειµµατική αξία είναι: 
• από πλευράς του µισθωτή, το µέρος της υπολειµµατικής αξίας το οποίο είναι 

εγγυηµένο από το µισθωτή ή από έναν τρίτο που συνδέεται µε το µισθωτή (το 
µέγιστο ποσό της εγγύησης που θα µπορούσε σε κάθε περίπτωση να καταστεί 
πληρωτέο) και 

• από πλευράς του εκµισθωτή, το µέρος της υπολειµµατικής αξίας που είναι 
εγγυηµένο από το µισθωτή ή από έναν τρίτο µη συνδεδεµένο µε τον εκµισθωτή, ο 
οποίος έχει την οικονοµική δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπει η εγγύηση.  

Μη εγγυηµένη υπολειµµατική αξία είναι το µέρος της υπολειµµατικής αξίας του 
µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου, η ρευστοποίηση του οποίου δεν είναι 
εξασφαλισµένη για τον εκµισθωτή ή είναι εγγυηµένη µόνο από έναν τρίτο συνδεδεµένο 
µε τον εκµισθωτή.  

Τα αρχικά άµεσα κόστη είναι τα επί πλέον κόστη που αφορούν άµεσα τη 
διαπραγµάτευση και τη συµφωνία µίας µίσθωσης, εκτός εάν τα κόστη αυτά έχουν 
πραγµατοποιηθεί από εκµισθωτές που είναι κατασκευαστές ή έµποροι.  

Ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση είναι το σύνολο των ελάχιστων καταβολών 
µισθωµάτων, σύµφωνα µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση, από πλευράς του εκµισθωτή και 
κάθε µη εγγυηµένη υπολειµµατική αξία που ανήκει στον εκµισθωτή. 
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Καθαρή επένδυση στη µίσθωση είναι η ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση 
προεξοφληµένη µε το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης. 

Μη δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο είναι η διαφορά µεταξύ: 
• της ακαθάριστης επένδυσης στη µίσθωση και 
• της καθαρής επένδυσης στη µίσθωση. 
Το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο 

κατά την έναρξη της µίσθωσης εξισώνει τη συνολική παρούσα αξία της ελάχιστης 
καταβολής µισθωµάτων και της µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας µε την εύλογη 
αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου, προσαυξηµένη µε τα αρχικά άµεσα κόστη 
του εκµισθωτή. 

∆ιαφορικό επιτόκιο δανεισµού του µισθωτή είναι το επιτόκιο µε το οποίο θα 
επιβαρυνόταν ο µισθωτής σε µία όµοια µισθωτική σχέση ή, αν αυτό δεν µπορεί να 
προσδιοριστεί, το επιτόκιο το οποίο, κατά την έναρξη της µίσθωσης, θα αποδεχόταν ο 
µισθωτής για να δανειστεί τα αναγκαία κεφάλαια, µε παρόµοιους όρους και 
εξασφαλίσεις, για να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο. 

Ενδεχόµενο µίσθωµα είναι το µέρος του µισθώµατος που δεν έχει καθοριστεί σε 
συγκεκριµένο ποσό, αλλά που υπολογίζεται µε κριτήρια διαφορετικά από την απλή 
παρέλευση του χρόνου (π.χ. ποσοστό επί των πωλήσεων, πλήθος µελλοντικών χρήσεων, 
δείκτες τιµών, µελλοντικά επιτόκια). (Λογιστική τραπεζών και Εταιρειών Leasing και 
Factoring, Κοντός Γεώργιος, 2010, σελ. 275-277)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ LEASING 

 
 

3.1 Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση και η Θεσµοθέτηση της στο Εξωτερικό 
(ΗΠΑ-ΕΕ) 
 
 
Ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δηµιουργήθηκε και εξελίχθηκε στις ΗΠΑ ο οποίος 
αφορούσε µια σύµβαση οικονοµικού περιεχοµένου µε τρεις συναλλασσόµενους. Μάλιστα 
δεν ψηφίστηκαν νόµοι, ούτε προσδιόρισαν ακριβώς την έννοια του, αλλά αναπτύχθηκε 
εθιµικά µέσα από τη συναλλακτική πρακτική.  

Όταν ο θεσµός εµφανίστηκε στην Ευρώπη ήταν πια απαραίτητο να δοθεί ένας 
ορισµός και να τεθούν οι κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους θα συνάπτονταν οι συµβάσεις.  
Στη Γαλλία το leasing αποτελεί δικαιοπραξία που αφορά µίσθωση επιχειρησιακού 
εξοπλισµού και στη συνέχεια αγορά του. Στο Βέλγιο θεσπίστηκαν κανόνες για τη σύναψη της 
σύµβασης. Οι κανόνες αυτοί ορίζουν ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι η διάρκεια της 
σύµβασης θα είναι ίδια µε την οικονοµική ζωή του παγίου και ότι η σύµβαση θα πρέπει να 
περιέχει δικαίωµα προαίρεσης για αγορά του µίσθιου σε τιµή ίδια µε την εµπορική ή την 
υπολειµµατική αξία κατά τη λήξη της σύµβασης. 

Στη Γερµανία η χρηµατοδοτική µίσθωση συνάπτεται µε βάση τους κανόνες της 
µίσθωσης που ορίζει ο Αστικός Κώδικας και το Ν.1977 που διέπει τις εµπορικές συµβάσεις. 
Στις ΗΠΑ προέκυψε η ανάγκη από τον Εµπορικό Κώδικα να γίνει διαχωρισµός στο εάν η 
σύµβαση είναι αληθής ή µη αληθής. Εάν στη σύµβαση υπάρχει το δικαίωµα προαίρεσης είναι 
µη αληθής καθώς θεωρείται πώληση. 

Στη Μ. Βρετανία οι συµβάσεις leasing ορίζονται από τους Κανόνες του Κοινού ∆ικαίου 
που αφορούν τη µίσθωση κινητών, από το θετικό δίκαιο που αφορούν την καταναλωτική 
πίστη και τους αθέµιτους συµβατικούς όρους. Επίσης η χρηµατοδοτική µίσθωση θεωρείται 
ότι είναι παρόµοια µε την πώληση υπό αίρεση ή µε την πώληση µε ενέχυρο. (Η λειτουργία 
των σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών θεσµών στη χώρα µας, Leasing, Factoring, Forfaiting, 
Franchising, Venture Capital, Γαλάνης Π. Βασίλειος, δεύτερη έκδοση, 2000, σελ 33-35) 
 

3.2 Νοµικό Πλαίσιο στην Ελλάδα Ν.1665/1986 και Ν. 3483/2006 
3.2.2 Εκµισθωτές- Άδεια Λειτουργίας 
 
 
Εκµισθωτές σύµφωνα  µε το νοµικό πλαίσιο µπορούν να γίνουν µόνο οι εξής: 

1. ανώνυµες εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης οι οποίες συστήνονται για αυτό τον 
σκοπό (Ν.1665/1986) 

2. πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα 
(Ν.2076/1992) 
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3. πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία έχουν έδρα σε χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και έχουν στην Ελλάδα υποκατάστηµα ή παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, 
όπως επίσης πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν την έδρα τους σε τρίτο κράτος και έχουν 
υποκατάστηµα στην Ελλάδα (Ν.2076/1992) 

4. χρηµατοδοτικά ιδρύµατα τα οποία έχουν έδρα σε χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και έχουν στην Ελλάδα υποκατάστηµα ή παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες 
(Ν.2076/1992) 

5. δηµόσιοι οργανισµοί, ασφαλιστικοί φορείς και Ν.Π.∆.∆. σύµφωνα µε ειδική διάταξη 
του ν. 2469/1997 

Η σύµβαση είναι άκυρη µε δυνατότητα να αναζητηθούν όσα έχουν καταβληθεί µε βάση 
τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, σε περίπτωση που ο εκµισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο ή η 
εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει άλλη νοµική µορφή, εκτός της ανώνυµης ή χωρίς να 
έχει συσταθεί για το συγκεκριµένο σκοπό.  Όµως επειδή οι µισθωτές συνάπτουν τις 
συµβάσεις leasing για να καρπωθούν τις φορολογικές διευκολύνσεις, η σύµβαση δεν 
ακυρώνεται, αλλά η εταιρεία θα δεχτεί διοικητικές κυρώσεις και ο µισθωτής θα αποφασίσει 
εάν θα συνεχίσει ή θα λύσει τη σύµβαση. (Νέες µορφές συµβάσεων της σύγχρονης 
οικονοµίας, Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising, Γεωργιάδης Σ. Απόστολος, τρίτη 
έκδοση, 1998, σελ 50-51) 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Τράπεζα της Ελλάδος να εκδίδει ειδική άδεια 
λειτουργίας η οποία να δηµοσιεύεται στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις εξής 
περιπτώσεις: 

1. όταν συστήνονται ή µετατρέπονται ανώνυµες εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
στην Ελλάδα και δεν είναι θυγατρικές πιστωτικών ιδρυµάτων 

2. όταν επιθυµούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν στην Ελλάδα αλλοδαπές 
εταιρείες leasing που έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι 
θυγατρικές πιστωτικών ιδρυµάτων 

3. όταν επιθυµούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν στην Ελλάδα αλλοδαπές 
εταιρείες leasing που έχουν έδρα σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Η 
χρηµατοδοτική µίσθωση, LEASING, Μάζης Παναγιώτης, 2010, σελ 97) 
Η Τράπεζα της Ελλάδος για να χορηγήσει την ειδική άδεια  λειτουργίας έχει δικαίωµα 

να ζητήσει και να αξιολογήσει σχετικά στοιχεία και πληροφορίες τα οποία ζητούνται για 
χορήγηση άδειας σε πιστωτικό ίδρυµα. Η ειδική αυτή άδεια απαιτείται µόνο για την σύσταση 
και εγκατάσταση και όχι για την ίδρυση υποκαταστηµάτων , πρακτορείων ή τροποποίηση του 
καταστατικού ηµεδαπών εταιρειών leasing. Ακόµη σύµφωνα µε πράξη του ∆ιοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχει η δυνατότητα να εξειδικευτούν οι παραπάνω προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση της άδειας και να καθορίζεται ποιες εργασίες συγκεκριµένα θα µπορούν να 
διενεργούν τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, εφόσον ληφθεί 
υπόψη το καθεστώς εποπτείας που ισχύει στη χώρα που έχουν την έδρα τους. Επίσης  ο 
∆ιοικητής της Τράπεζας ή άλλο όργανο που έχει εξουσιοδοτήσει έχει τη δυνατότητα να 
ορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις ανώνυµες εταιρείες leasing σύµφωνα µε τις 
οποίες µπορούν να ασκήσουν συµπληρωµατικές ή παρεµφερείς δραστηριότητες µαζί µε τη 
χρηµατοδοτική µίσθωση.  
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3.2.2 ∆ιάρκεια Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης – Μεταβίβαση ∆ικαιωµάτων 
και Υποχρεώσεων  
 

 
Η διάρκεια της σύµβασης θα πρέπει να είναι πάντα συγκεκριµένη. Όσο αφορά τα κινητά θα 
πρέπει η ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης να είναι τρία χρόνια, πέντε χρόνια για τα 
αεροσκάφη και δέκα χρόνια για τα ακίνητα. Εάν οριστεί µικρότερη διάρκεια από την 
προβλεπόµενη δεν ισχύει και ισχύει η ελάχιστη.  

Ο όρος αυτός έχει τεθεί γιατί η εταιρεία leasing χρηµατοδοτεί την αγορά ενός παγίου 
επειδή ο µισθωτής το έχει ζητήσει. ∆εν έχει σκοπό να εκµισθώσει για σύντοµο χρονικό 
διάστηµα ή σε πολλά πρόσωπα. Επιπλέον έχει προχωρήσει στην αγορά αναµένοντας να πάρει 
το κεφάλαιο που έχει τοποθετήσει µαζί µε ένα κέρδος που προσδοκά. Για αυτό δεν υπάρχει 
δυνατότητα καταγγελίας της σύµβασης από τον µισθωτή, παρά µόνο από τον εκµισθωτή σε 
περίπτωση υπερηµερίας του µισθωτή ως προς τη µη καταβολή του µισθώµατος.   

Σε περίπτωση που ο µισθωτής αγοράσει το µίσθιο πριν περάσει η ελάχιστη διάρκεια 
της σύµβασης είναι υποχρεωµένος να καταβάλει φόρους και επιβαρύνσεις υπέρ του 
∆ηµοσίου ή τρίτων που θα κατέβαλε αν αγόραζε το µίσθιο κατά το χρόνο σύναψης της 
σύµβασης. Αυτό είναι φανερό ότι έχει οριστεί έτσι ώστε να µην αποφεύγουν τη πληρωµή 
φόρων µε την αιτιολογία της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ενώ στην πραγµατικότητα είναι 
πώληση.  

Η διάρκεια της σύµβασης ξεκινάει να µετρά από την υπογραφή της και όχι από την 
παράδοση του µίσθιου. Όταν λήξει η χρηµατοδοτική µίσθωση και ο µισθωτής δεν την 
ανανεώσει ή δεν ασκήσει το δικαίωµα προαίρεσης τότε χάνει αυτά τα δικαιώµατα και είναι 
υποχρεωµένος να επιστρέψει το µίσθιο. 

Ο µισθωτής µπορεί να µεταβιβάσει τόσο τα δικαιώµατα όσο και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύµβαση σε τρίτο, εφόσον υπάρχει η εταιρεία leasing συναινέσει 
εγγράφως. 

 

3.2.3 Τύπος- Περιεχόµενο  
 
 

a) Τύπος  
Για την έγκυρη σύναψη της σύµβασης είναι απαραίτητος ο συστατικός τύπος ο οποίος είναι 
διαφορετικός ανάλογα µε το αντικείµενο της µίσθωσης.  

1. Όταν το αντικείµενο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι κινητό ή αεροσκάφος η 
σύµβαση θα πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως. Στην πράξη βέβαια οι εταιρείες 
leasing έχουν έτοιµα έντυπα συµβάσεων στα οποία οι όροι συνήθως δεν µπορούν να 
διαπραγµατευτούν. Εποµένως η σύµβαση είναι σύµβαση προσχωρήσεως ή σύµβαση 
µε γενικούς όρους. 

2. Όταν το αντικείµενο της σύµβασης είναι ακίνητο τότε η σύµβαση θα πρέπει να 
καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης µε συµβολαιογραφικό έγγραφο 
θα πρέπει η εταιρεία leasing να αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου ή να το 
εκµισθώσει από τον προµηθευτή. Επιπλέον ο συµβολαιογραφικός  τύπος είναι 
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απαραίτητος στις εξής περιπτώσεις: α) σύναψη νέας σύµβασης β) εάν ο µισθωτής 
µεταβιβάσει τη συµβατική του θέση σε τρίτον γ) για τη συναίνεση που θα δώσει η 
εταιρεία leasing για τη µεταβίβαση της συµβατικής θέσης δ) εάν ο µισθωτής αγοράσει 
το µίσθιο πριν τη λήξη της σύµβασης. 

b) Περιεχόµενο 
Το περιεχόµενο της σύµβασης θα πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία των 

συµβαλλόµενων (ονόµατα, επάγγελµα, διευθύνσεις), περιγραφή του κινητού ή του ακινήτου 
που θα εκµισθωθεί, ο προορισµός τους (δηλαδή σε ποιο επάγγελµα ή σε ποια επιχείρηση θα 
χρησιµοποιηθεί), η διάρκεια της µίσθωσης, το µίσθωµα και οι όροι καταβολής του, ο τόπος 
των δύο options και η θέση που θα τοποθετηθεί το µίσθιο.  

Η περιγραφή του µίσθιου θα πρέπει να είναι πλήρης όσο αφορά τα χαρακτηριστικά 
του, την κατηγορία, το είδος και την ποιότητα. Για τη διασφάλιση του εκµισθωτή πρέπει να 
ορίζεται µε ακρίβεια στη σύµβαση η θέση που θα βρίσκεται το αντικείµενο, εκτός αν 
πρόκειται για µέσα µεταφοράς ή το µίσθιο θα αλλάζει θέση σύµφωνα µε τον προορισµό του 
γιατί η εκµετάλλευση της επιχείρησης ασκείται σε διάφορους τόπους. 

Ο προµηθευτής συνήθως παραδίδει το µίσθιο απευθείας στον µισθωτή, χωρίς τη 
µεσολάβηση της εταιρείας leasing. Η διάρκεια της µίσθωσης δεν µπορεί να είναι αορίστου 
χρόνου. Η περίοδος που ορίζεται είναι η ανέκκλητη περίοδος. Εάν λυθεί η σύµβαση πριν 
λήξει και συναφθεί καινούρια µε τους ίδιους συµβαλλόµενους και το ίδιο πάγιο, τότε στη νέα 
σύµβαση συνυπολογίζεται και ο χρόνος από την προηγούµενη. Το ίδιο συµβαίνει εάν στη νέα 
σύµβαση το πάγιο και η εταιρεία leasing παραµένουν ίδια και αλλάζει ο µισθωτής. Κάτι 
τέτοιο όµως δεν ακολουθείται όταν το πάγιο αντικαθίσταται λόγω ελαττωµατικότητας του 
γιατί στη νέα σύµβαση δεν είναι αντικείµενο µίσθωσης το ίδιο πάγιο.  

Οι όροι που θεωρούνται νόµιµοι και συνήθως υπάρχουν στη χρηµατοδοτική µίσθωση 
είναι οι εξής:  

1. κάθε έξοδο το οποίο πληρώνει η εκµισθώτρια εταιρεία και δεν είναι υποχρεωµένη να 

το πληρώσει όπως τα ασφάλιστρα του µίσθιου, θα πρέπει ο µισθωτής να το καταβάλει 

έντοκα και αµέσως, διαφορετικά θα προστεθεί στα µισθώµατα. 

2. στην περίπτωση που ο µισθωτής δεν καταβάλει τα µισθώµατα ή παραβιάσει κάποιον 

ουσιώδη όρο της σύµβασης, τότε ο εκµισθωτής µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση 

και να αφαιρέσει το µίσθιο από τον µισθωτή 

3. το ίδιο µπορεί να κάνει εάν ο µισθωτής περιέλθει σε υπερηµερία έναντι τρίτων 

πιστωτών.   

Είναι δυνατό στη σύµβαση να τεθούν όροι οι οποίοι να διασφαλίζουν την εταιρεία leasing 

όπως για παράδειγµα να απαγορεύσει στο µισθωτή την µεταφορά του µίσθιου από την θέση 

που έχει οριστεί στη σύµβαση σε άλλη ή την αλλαγή της χρήσης ή τη µεταβολή του 

αντικειµένου της επιχείρησης για την οποία προορίστηκε χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 

της µε δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και αφαίρεσης του µίσθιου. 
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3.2.4 ∆ηµοσιότητα- Ενέργεια έναντι Τρίτων 
 
 

a) ∆ηµοσιότητα 
Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι όροι δηµοσιότητας οι οποίοι είναι οι εξής: 

1. Όσο αφορά τα κινητά η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης πρέπει να καταχωρηθεί 
σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο που βρίσκεται στο Πρωτοδικείο της έδρας ή κατοικίας του 
µισθωτή και στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Σε περίπτωση που το µίσθιο είναι αυτοκίνητο 
θα πρέπει να υπάρξει καταχώρηση στο βιβλιάριο µεταβολών κατοχής και κυριότητας 
ή πιο συγκεκριµένα εάν είναι επιβατηγό ΙΧ αυτοκίνητο ή µοτοσυκλέτα στην άδεια 
κυκλοφορίας.  

2. Όσο αφορά τα ακίνητα και τα αεροσκάφη οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
καταχωρούνται στα βιβλία µεταγραφών της περιφέρειας που βρίσκεται το ακίνητο και 
στα µητρώα αεροσκαφών οι αντίστοιχες συµβάσεις. Επίσης απαραίτητη είναι η 
σύµβαση της µίσθωσης στο ειδικό βιβλίο που υπάρχει στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Παρατηρείται ότι απαιτείται διπλή δηµοσιότητα. Η δηµοσιότητα ολοκληρώνεται µόνο 
όταν έχουν γίνει και οι δύο καταχωρίσεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τις 
τροποποιητικές συµβάσεις, όπως επίσης και για το δικαίωµα προαίρεσης που αφορά είτε την 
αγορά του µίσθιου είτε την ανανέωση της σύµβασης. Ακόµη απαραίτητη είναι η καταχώρηση 
τόσο της συναίνεσης της εταιρείας leasing για τη µεταβίβαση της συµβατικής θέσης του 
µισθωτή όσο και της ίδιας της µεταβίβασης. Επιπλέον αναγκαίο είναι να καταχωρείται η 
υπεκµίσθωση, οι πιθανές διορθώσεις και τα λάθη που προέκυψαν όπως και η σηµείωση για 
τη δυνατότητα αφαίρεσης του µίσθιου σε περίπτωση που η εκµισθώτρια εταιρεία καταγγείλει 
τη σύµβαση. Ακριβώς τα ίδια ακολουθούνται όταν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει την 
έδρα του ή την κατοικία του στο εξωτερικό. 

∆εν υπάρχει κάποια προθεσµία για τη δηµοσίευση η οποία επέρχεται όταν ολοκληρωθούν 
και οι δύο καταχωρίσεις. Την αίτηση για τη δηµοσίευση της σύµβασης µπορεί να την 
υποβάλει είτε το ένα συµβαλλόµενο µέρος είτε το άλλο. Προτείνεται το συντοµότερο δυνατό 
να προχωρήσουν σε δηµοσίευση της σύµβασης έτσι ώστε να µπορούν να κάνουν χρήση τη 
προστασία που τους παρέχει η δηµοσιότητα.  

Η σύµβαση ισχύει από την έγγραφη κατάρτιση της για τα συµβαλλόµενα µέρη. Η 
δηµοσίευση της είναι απαραίτητη για να διαφυλάξει η εκµισθώτρια εταιρεία το δικαίωµα της 
κυριότητας που έχει πάνω στο µίσθιο, δηλαδή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εξαιρετική προστασία που παρέχει ο νόµος.  

b) Ενέργεια έναντι τρίτων- Συνέπειες της δηµοσιότητας 
Υπάρχει πλήρης προστασία και δεν µπορεί κανείς να αποκτήσει κυριότητα ή άλλο 
εµπράγµατο δικαίωµα πάνω στο µίσθιο. ∆ίνεται η δυνατότητα σε όποιον θελήσει να έχει 
πρόσβαση στα δηµόσια βιβλία και να αποκτήσει πιστοποιητικό καταχώρισης ή επικυρωµένο 
αντίγραφο της σύµβασης για να µπορέσει να ενηµερωθεί εάν υπάρχει σύµβαση 
χρηµατοδοτική µίσθωσης για το περιουσιακό στοιχείο που τον ενδιαφέρει. Συγκεκριµένα εάν 
απευθυνθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών ο ενδιαφερόµενος µπορεί να µάθει για οποιοδήποτε 
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο σε οποιοδήποτε τόπο και αν ασκεί επάγγελµα ή επιχείρηση εάν 
έχει συνάψει σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης.   
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1. Ο νόµος προστατεύει την εκµισθώτρια εταιρεία µε τα εξής:  
∆εν εφαρµόζονται οι διατάξεις 
Α) για την καλόπιστη κτήση κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος από µη κύριο 
Β) για το τεκµήριο κυριότητας υπέρ του νοµέως κινητού 
Γ) για την τακτική χρησικτησία 
∆) για την ένωση και συνάφεια 
Ε) για την απόσβεση της κυριότητας µηχανηµάτων και λοιπών εγκαταστάσεων εάν εντεθούν 
στο οικοδόµηµα ή στο έδαφος ακινήτου βεβαρηµένου µε υποθήκη.  

Εποµένως µέχρι να λήξει η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν έχει κανένας 
καλόπιστος το δικαίωµα να αποκτήσει κυριότητα, επικαρπία, ενέχυρο, υποθήκη ή 
προσηµείωση πάνω στο µίσθιο. ∆ιαφορετικά η εταιρεία leasing µπορεί να καταγγείλει τη 
σύµβαση και να αναζητήσει το µίσθιο από τον τρίτο µε διεκδικητική αγωγή, µε αγωγή 
αποβολής από τη νοµή ή µε τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων. Επίσης δεν µπορούν δανειστές 
του µισθωτή να πάρουν το µίσθιο στην κατοχή τους, ούτε µέσω πλειστηριασµού για όσο 
διαρκεί η σύµβαση διότι ο εκµισθωτής προστατεύεται από το νόµο.      

Σε περίπτωση που ο µισθωτής πτωχεύσει, η εταιρεία leasing µπορεί να πάρει στην κατοχή 
της το αντικείµενο χωρίς κανένα περιορισµό διότι η σύµβαση λύεται αυτόµατα.  

2. Ο νόµος προστατεύει τον µισθωτή ως εξής: 
Α) οι δανειστές του εκµισθωτή δεν µπορούν να κατάσχουν το µίσθιο από τα χέρια του 
µισθωτή 
Β) οι δανειστές του µισθωτή δεν µπορούν να κατάσχουν το δικαίωµα κατοχής και χρήσης του 
µισθωτή. Εφόσον λήξει η σύµβαση µπορούν να προβούν σε κατάσχεση του δικαιώµατος 
προαίρεσης.    

3. Ο νόµος προστατεύει τους τρίτους όπως ήδη έχουµε αναφέρει µε τη δηµοσίευση της 
σύµβασης στα  ειδικά δηµόσια βιβλία και τη δυνατότητα του ενδιαφερόµενου να 
πληροφορηθεί για τη χρηµατοδοτική µίσθωση. Βέβαια η προστασία των τρίτων 
ξεκινάει από τη δηµοσίευση της σύµβασης. Εποµένως σε περίπτωση που τρίτοι 
αποκτήσουν εµπράγµατο δικαίωµα πάνω στο µίσθιο µετά την σύναψη της σύµβασης 
και πριν καταχώριση της στα δηµόσια βιβλία, θεωρείται ότι το δικαίωµα που 
απέκτησαν έχει ισχύ.  

 

3.2.5 Ασφάλιση  
 
 
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να έχει ασφαλισµένο το µίσθιο για τον κίνδυνο τυχαίας 
καταστροφής ή χειροτέρευσης του σε όλη τη διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 

3.2.6 Οµαλή και Ανώµαλη Εξέλιξη της Συναλλαγής 
 
 
Μετά την κατάρτιση της σύµβασης η εκµισθώτρια εταιρεία πρέπει να αγοράσει από τον 
προµηθευτή το πάγιο και στη συνέχεια ο προµηθευτής να το παραδώσει στο µισθωτή. Η 
εταιρεία leasing δεν είναι υπεύθυνη για την επιλογή του πράγµατος αλλά ενδέχεται να δεχτεί 
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σοβαρές κυρώσεις µέχρι και καταβολή αποζηµίωσης εάν δεν εκτελέσει τους όρους της 
σύµβασης επακριβώς, όπως για παράδειγµα εάν είναι υπαίτια για τη καθυστερηµένη 
προµήθεια του παγίου.  

Ο µισθωτής όταν αποκτήσει το πάγιο οφείλει να το τοποθετήσει στο µέρος που έχει 
συµφωνηθεί στη σύµβαση και να το χρησιµοποιεί δείχνοντας την απαραίτητη επιµέλεια και 
σύµφωνα µε τον προορισµό του. Η εταιρεία leasing έχει το δικαίωµα να στέλνει εντεταλµένα 
όργανα για να ελέγχουν ότι το πάγιο όντως υπάρχει και να διαπιστώνουν σε τι κατάσταση 
βρίσκεται.  

Όταν λήξει η σύµβαση ο µισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το πάγιο εφόσον δεν 
ασκήσει το δικαίωµα προαίρεσης. Για την αγορά του µίσθιου ή για την ανανέωση της 
σύµβασης ο µισθωτής θα πρέπει να υποβάλλει στην εταιρεία  leasing µονοµερή, καθαρή και 
µη ανακλητή δήλωση και παράλληλα να πληρώσει το τίµηµα για την αγορά ή το πρώτο 
µίσθωµα εάν υπάρχει ανανέωση. Η αγορά του παγίου δεν χρειάζεται να γίνει εγγράφως ενώ 
αντίθετα η ανανέωση της σύµβασης υποχρεωτικά θα καταρτιστεί εγγράφως η οποία συνεχίζει 
να αποτελεί χρηµατοδοτική µίσθωση και όχι κοινή.  

Σε περίπτωση που το δικαίωµα προαίρεσης ανήκει σε περισσότερους µισθωτές θα 
πρέπει να το ασκήσουν όλοι, εκτός εάν κάποιος έχει παραιτηθεί ή έχει χάσει το δικαίωµα 
αυτό. Το µίσθωµα στη νέα σύµβαση είναι πολύ µικρότερο, συνήθως δεν υπάρχει δικαίωµα 
προαίρεσης αφού έχει ήδη χρησιµοποιηθεί και είναι δυνατόν η διάρκεια της σύµβασης να 
είναι ανακλητή δίνοντας το δικαίωµα στο µισθωτή να καταγγείλει τη σύµβαση οποτεδήποτε 
κατά τη διάρκεια της.  

Είναι δυνατό να µεταβιβαστεί το δικαίωµα προαίρεσης ή να υπεκµισθωθεί από τον 
µισθωτή µε την έγγραφη συναίνεση της εκµισθώτριας εταιρείας. Και στη µία περίπτωση 
αλλά και στην άλλη ο νέος µισθωτής µπορεί να είναι µόνο επιχειρηµατίας ή επαγγελµατίας 
που θα χρησιµοποιήσει το πάγιο στην επιχείρηση του ή στο επάγγελµα του.  

Ο εκµισθωτής έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει το µίσθιο από τον µισθωτή όταν 
καθυστερεί να πληρώσει µισθώµατα ή άλλα έξοδα όπως τα ασφάλιστρα. Η άµεση απόδοση 
επίσης µπορεί να ζητηθεί εάν το µίσθιο βρίσκεται σε κακή κατάσταση ή γίνεται χρήση του 
για σκοπό που δεν έχει συµφωνηθεί. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όταν έχει λήξει η 
σύµβαση, ο µισθωτής δεν αποδίδει το µίσθιο οικειοθελώς και δεν έχει ασκήσει το δικαίωµα 
προαίρεσης εµπρόθεσµα και κανονικά. 

Η εταιρεία leasing µπορεί να αναζητήσει το πάγιο µε αποβολή από τη νοµή και µε 
ασφαλιστικά µέτρα εάν υπάρξει πρόωρη καταγγελία της σύµβασης ή εάν λήξει και δεν 
ασκηθεί το δικαίωµα προαίρεσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκτελεστός τίτλος η 
απόδοση του µίσθιου θα πρέπει να γίνει µε δικαστική απόφαση.  

Ο µισθωτής θα δεχτεί ποινικές κυρώσεις εάν από πρόθεση υπεξαιρέσει, καταστρέψει, 
βλάψει, εκποιήσει το πάγιο που ανήκει κατά κυριότητα στην εταιρεία leasing. Η εκµισθώτρια 
εταιρεία µπορεί µε ρήτρα να ζητήσει σε περίπτωση καταγγελίας τα µελλοντικά µισθώµατα ως 
αποζηµίωση γιατί θα πάρει ένα πάγιο µεταχειρισµένο, σε κακή κατάσταση, απαρχαιωµένης 
τεχνολογίας το οποίο θα της είναι δύσκολο να το µισθώσει ή να το διαθέσει. (Η 
χρηµατοδοτική µίσθωση, LEASING, Μάζης Παναγιώτης, 2010, σελ 48-53) 
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3.2.7 Έµµεση Φορολογία 
 
 
Εκµισθωτής 
Ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος να πληρώσει Φ.Π.Α. κατά την αγορά του ακινήτου σε 
περίπτωση που είναι παράλληλα κατασκευαστής, έχει ανεγείρει οικοδοµή µετά την 1/1/2006 
και είναι η πρώτη µεταβίβαση του ακινήτου.  

Η αγορά ακινήτου από την εκµισθώτρια εταιρεία υπάγεται σε Φόρο Μεταβίβασης 
Ακίνητου (Φ.Μ.Α.). Ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η µεγαλύτερη µεταξύ της 
αντικειµενικής αξίας και της αγοραίας. Η φορολογητέα αξία φορολογείται µε συντελεστή 8% 
για ποσό µέχρι 20.000 € και µε συντελεστή 10% για ποσό πάνω από 20.000 € και επιπλέον 
υπολογίζεται ένα 3% επί του φόρου υπέρ δήµων και κοινοτήτων.  

Η εταιρεία leasing είναι υπόχρεη για την καταβολή Φόρου Μεγάλης Ακίνητης 
Περιουσίας (Φ.Α.Π.) ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή 0,6% επί της αντικειµενικής αξίας 
των ακινήτων που έχει στην κυριότητα της την 1/1 κάθε χρονιάς. ∆εν εκπίπτει ο Φ.Α.Π. από 
τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας και υπολογίζεται πάντα µε το συντελεστή που ισχύει για 
τα νοµικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως αν ο µισθωτής είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.    
Μισθωτής 
Ο µισθωτής είναι υπόχρεος για την καταβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους 
Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.), τον οποίο πληρώνει µαζί µε 
τον λογαριασµού της ∆.Ε.Η. χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα συµψηφισµού µε τα µισθώµατα. 
Το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. υπολογίζεται επί της δοµηµένης επιφάνειας µε τιµές 0,5-16 € τ.µ. και 
ανάλογα µε τη τιµή ζώνης και µπορεί να µειωθεί ανάλογα µε την παλαιότητα του κτιρίου. 
Όσα ακίνητα υπάγονται 17/9 κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας υπάγονται στο 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. το οποίο βαρύνει τον κύριο ή επικαρπωτή του παγίου.  
 

3.2.8 Άµεση φορολογία 
 
 
Εκµισθωτής  
Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της µίσθωσης φορολογείται στο καθαρό κέρδος χρήσης µε 
συντελεστή 20%. Το φορολογητέο κέρδος προκύπτει µε βάση τα µισθώµατα. Υπάρχει η 
δυνατότητα το φορολογητέο κέρδος να υπολογιστεί σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. µε την 
προϋπόθεση ότι η µέθοδος αυτή θα ακολουθείται µέχρι να λήξει η σύµβαση.   

Η εκµισθώτρια εταιρεία εκπίπτει τις αποσβέσεις κινητού µίσθιου ή ακινήτου εκτός 
από το οικόπεδο σε ίσα µέρη κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Οι αποσβέσεις δεν είναι 
δυνατόν να εκπέσουν αν η µεταβίβαση ακινήτου προέρχεται από off-shore εταιρεία.  

Κατά τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών της εταιρείας leasing εκπίπτει 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις η οποία µπορεί να αποτελεί το πολύ το 2% επί των 
µισθωµάτων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις που έχουν συναφθεί στην τρέχουσα χρήση και 
δεν µπορεί να ξεπερνάει το 25% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.   
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Τα µισθώµατα που εισπράττει ο εκµισθωτής δεν θεωρούνται εισοδήµατα από ακίνητα 
και γι’ αυτό δεν είναι υπόχρεος να καταβάλλει συµπληρωµατικό φόρο 3% επί των 
µισθωµάτων που εισπράττει.   
Μισθωτής  
Τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του ως 
λειτουργικές δαπάνες εκτός από αυτά που αφορούν την αξία του οικοπέδου.   
 

3.2.9 Φορολογικές Απαλλαγές 
 
 
Εκµισθωτής 
Η εταιρεία leasing στην περίπτωση του sale and lease back απαλλάσσεται του Φ.Μ.Α. κατά 
την αγορά ακινήτου. Η απαλλαγή αίρεται στις εξής περιπτώσεις 

1. αν το ακίνητο αγοραστεί πριν περάσουν τρία χρόνια που είναι η κατώτατη διάρκεια 
σύµβασης,  

2. εάν ο µισθωτής υποκατασταθεί από τρίτο, δηλαδή µεταβιβάσει τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση 

3. αν η εκµισθώτρια εταιρεία µεταβιβάσει το ακίνητο σε τρίτο 
4. αν το ακίνητο παραµείνει στην κυριότητα της εκµισθώτριας εταιρείας διότι δεν έχει 

εξοφληθεί το τίµηµα που συµφωνήθηκε.    
Αν υπάρξει άρση της απαλλαγής καταβάλλεται εφάπαξ ο φόρος που υπολογίζεται επί της 

αξίας του ακινήτου που έχει την ηµέρα της άρσης. Σε περίπτωση που η αξία του ακινήτου 
ήταν µεγαλύτερη όταν δόθηκε η απαλλαγή ο φόρος θα υπολογιστεί µε αυτήν την αξία. 
Επίσης αν η εκµισθώτρια εταιρεία αγοράσει αγροτικές εκτάσεις στην αρχή της µίσθωσης για 
να τις εκµισθώσει απαλλάσσεται από το Φ.Μ.Α. Το ίδιο ισχύει και για το µισθωτή αν 
αγοράσει αγροτικές εκτάσεις κατά τη λήξη της σύµβασης. 

Αν και τα µισθώµατα υπάγονται σε Φ.Π.Α., η εκµισθώτρια εταιρεία απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. επί των µισθωµάτων που εισπράττει µε βάση 
χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων. Είναι όµως υπόχρεη σε Φ.Π.Α. επί των µισθωµάτων που 
εισπράττει από το leasing βιοµηχανοστασίου. Επίσης είναι δυνατόν να υπαχθούν σε Φ.Π.Α. 
τα µισθώµατα που προέρχονται από το leasing εµπορικών κέντρων µε απόφαση του 
εκµεταλλευτή του εµπορικού κέντρου και εφόσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.  
Μισθωτής 
Στην περίπτωση του sale and lease back που ο πωλητής είναι ταυτόχρονα και µισθωτής, 
απαλλάσσεται από τη φορολογία η υπεραξία του ακινήτου κατά την αρχική πώληση µε τον 
όρο δηµιουργίας ιδιαίτερου λογαριασµού αποθεµατικού. Αίρεται η απαλλαγή σε περίπτωση 
που το αποθεµατικό διανεµηθεί, η εταιρεία λυθεί, η σύµβαση leasing διακοπεί ή ο µισθωτής 
υποκατασταθεί από τρίτο.  

∆εν επιτρέπεται η αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων για όσο χρονικό διάστηµα 
διαρκεί η χρηµατοδοτική µίσθωση. Εποµένως δεν υπάρχει η υποχρέωση καταβολής φόρου 
υπεραξίας επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας.  
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Τα µισθώµατα που προέρχονται από leasing ακινήτων απαλλάσσονται από 
οπιουσδήποτε άλλους έµµεσους φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώµατα υπέρ του ∆ηµοσίου, 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και γενικά τρίτων.  

Η αγορά του ακινήτου από τον αγοραστή όταν λήξει η σύµβαση ή νωρίτερα σύµφωνα 
µε τους όρους της µίσθωσης και όχι πριν την πάροδο της τριετίας απαλλάσσεται από τον 
Φ.Μ.Α. Αν η αγορά γίνει πριν τη τριετία θα πρέπει να καταβληθεί ο Φ.Μ.Α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
 

4.1 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα για τον Λήπτη-Επενδυτή 
 
 
Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα για τον µισθωτή είναι ότι η επένδυση χρηµατοδοτείται στο 
100% , χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται να συµµετέχει µε ίδια κεφάλαια. Σε αντίθεση µε τον 
µακροπρόθεσµο δανεισµό όπου η τράπεζα συνήθως χρηµατοδοτεί µέχρι το 60%-70% της 
επένδυσης. Εποµένως µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις 
να κάνουν νέες επενδύσεις ή ακόµη και να δηµιουργηθεί µία νέα επιχείρηση όταν υπάρχει 
στενότητα κεφαλαίων είτε γιατί δεν υπάρχουν επαρκή ίδια κεφάλαια, είτε γιατί είναι 
αναγκαία για την ενίσχυση της ρευστότητας. Παράλληλα ο δανεισµός µπορεί να είναι µία 
αδύνατη ή ασύµφορη επιλογή, καθώς η εταιρεία µπορεί να µην έχει περιουσιακά στοιχεία και 
συγκεκριµένα ακίνητα για να υποθηκεύσει ή να τα προσηµειώσει. 

Ένα άλλο πλεονέκτηµα του leasing είναι ότι η επιχείρηση διατηρεί την πιστοληπτική 
της  ικανότητα και µπορεί να προχωρήσει ταυτόχρονα µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση σε 
δανεισµό για τη χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων. Γι αυτό το leasing θεωρείται 
συµπληρωµατική µορφή χρηµατοδότησης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ταυτόχρονα µε τον 
παραδοσιακό δανεισµό.  

Η χρηµατοδοτική µίσθωση βοηθάει την επιχείρηση να εκσυγχρονιστεί και κατά 
συνέπεια να αυξήσει την παραγωγικότητα της. Επίσης βελτιώνει την αποδοτικότητα της και 
την ανταγωνιστικότητα της διότι το leasing παρέχει την δυνατότητα στην επιχείρηση να 
αποκτά την πιο προηγµένη τεχνολογία αποφεύγοντας τον κίνδυνο της απαξίωσης.  

Το leasing αποτελεί µία µορφή χρηµατοδότησης που είναι εύκολη και γρήγορη στην 
υλοποίηση της, χωρίς γραφειοκρατία, σε σχέση µε άλλες µορφές χρηµατοδότησης, όπως για 
παράδειγµα στον τραπεζικό δανεισµό απαιτείται υποθήκη και αποτελεί µία χρονοβόρα 
διαδικασία. Επίσης οι όροι της σύµβασης και τα µισθώµατα προσαρµόζονται και ρυθµίζονται 
σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του  µισθωτή.  

Ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι ότι τα µισθώµατα έχουν υπολογιστεί από την 
αρχή της σύµβασης και για όλη τη διάρκεια της. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση έχει τη 
δυνατότητα προγραµµατίσει και να κοστολογήσει τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της. 
Επιπλέον µπορεί να επιτύχει χρηµατοοικονοµική σταθερότητα καθώς γνωρίζει τα µισθώµατα 
και την απόδοση του παγίου.  

Επίσης θεωρείται σηµαντικό το γεγονός ότι η επιχείρηση αποκτά µακροπρόθεσµη 
χρηµατοδότηση χωρίς να χάνεται ή να µειώνεται ο έλεγχος που ασκεί. Ένα ακόµη θετικό 
είναι ότι η χρηµατοδοτική µίσθωση ως µέσο χρηµατοδότησης βοηθάει την επιχείρηση να 
διατηρήσει ή να ενισχύσει τη ρευστότητα της µέσω της µεθόδου sale and lease back. 
Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισµού και συγκεκριµένα η κεφαλαιακή διάρθρωση της 
εταιρείας. Ο µισθωτής απολαµβάνει φορολογικά και οικονοµικά οφέλη. Όπως για 
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παράδειγµα υπάρχει η δυνατότητα περιόδου χάριτος, καθώς επίσης το µίσθωµα εκπίπτει όλο 
από τα αποτελέσµατα σε αντίθεση µε το δάνειο που εκπίπτει µόνο ο τόκος.   

Το τελικό κόστος για τον µισθωτή είναι συνήθως µικρότερο το κόστος του δανεισµού. 
Οι προµηθευτές συνήθως πουλάνε σε καλύτερη τιµή λόγω της τυποποίησης αλλά και λόγω 
της αύξησης των πωλήσεων τους.  

Επιπλέον τα φορολογικά και άλλα οφέλη που έχει αποκτήσει ο µισθωτής από 
αναπτυξιακούς νόµους παραµένουν σε ισχύ µε τη συµµετοχή του στο leasing εκτός από την 
επιδότηση του επιτοκίου. Τέλος οι συµβάσεις leasing δεν επιβαρύνονται σε σύγκριση µε τα 
δάνεια µε τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών και το χαρτόσηµο.  

Ένα από τα µειονεκτήµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι οι επαχθείς όροι των 
συµβάσεων. Επίσης το γεγονός ότι το πάγιο δεν ανήκει στην επιχείρηση την κάνει να χάνει το 
κύρος της, µειώνεται η οικονοµική της επιφάνεια και περιορίζεται η διαπραγµατευτική της 
ικανότητα στις συναλλαγές. Ακόµη µειώνεται η δανειοληπτική ικανότητα του µισθωτή 
επειδή δεν έχει την κυριότητα του παγίου και δεν µπορεί να προχωρήσει σε δανεισµό διότι 
δεν µπορεί να το υποθηκεύσει.  

Επίσης σηµαντικό µειονέκτηµα είναι ότι οι εταιρείες leasing έχουν τη δυνατότητα να 
επεµβαίνουν στη διαχείριση των οικονοµικών του µισθωτή. Ο µισθωτής δεν µπορεί να 
εκµεταλλευτεί την υπολειµµατική αξία µε το τέλος της σύµβασης µόνο στη περίπτωση που 
αγοράσει το πάγιο. Τα µισθώµατα µπορεί να είναι τόσο υψηλά ώστε να µην έχει ωφέλεια 
τελικά η µισθώτρια εταιρεία από τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 
κόστος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης θεωρείται υψηλό σε σχέση µε το δανεισµό το οποίο 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το λογιστικό και φορολογικό καθεστώς που 
υπάρχει.  

 

4.2 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα για την Εταιρεία Leasing 
 
 
Το σηµαντικό πλεονέκτηµα που έχει η εταιρεία leasing είναι η κυριότητα του παγίου που της 
παρέχει εµπράγµατη ασφάλεια. Αποτελεί εξαίρετο µέσο προστασίας το οποίο πλεονεκτεί σε 
σχέση µε την υποθήκη και την προσηµείωση στα ακίνητα και το πλασµατικό ενέχυρο στα 
κινητά. Αυτό συµβαίνει γιατί: 

a) είναι πολύ εύκολη η σύσταση του δικαιώµατος ειδικά στα κινητά, καθώς γίνεται 
γρήγορα και χωρίς να απαιτούνται νοµικοί σύµβουλοι για να ελέγξουν τίτλους, να 
συστήσουν την υποθήκη και όλα τα σχετικά τα οποία είναι και χρονοβόρα και 
επιβαρύνουν την επένδυση. 

b) σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, η εταιρεία leasing 
µπορεί να προχωρήσει σε άµεση αφαίρεση του κινητού ή στην αποβολή του µισθωτή 
και εγκατάσταση της στο ακίνητο, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της αναγκαστικής 
εκτέλεσης ή του πλειστηριασµού που απαιτείται στην υποθήκη ή στο ενέχυρο 
αντίστοιχα. Εποµένως µειώνεται ο κίνδυνος µε την εµπράγµατη ασφάλεια που 
παρέχεται στην εκµισθώτρια εταιρεία. 

c) ο εκµισθωτής όχι µόνο παίρνει πίσω το πάγιο άµεσα αλλά και αυτούσιο, κάτι το οποίο 
δεν συµβαίνει στην υποθήκη και στο ενέχυρο, καθώς επιστρέφεται µόνο ένα µέρος 
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της αξίας του, αφού πρώτα πληρωθούν φόροι, τέλη και ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
προνοµιούχων πιστωτών.  

Στα µειονεκτήµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την εταιρεία leasing είναι ότι το 
κινητό µπορεί να διατεθεί σε τρίτους παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται από το νόµο. 
Επιπλέον είναι δυνατόν να διαλυθεί σε εξαρτήµατα και να απαξιωθεί εάν εµφανισθούν πάγια 
νεότερης τεχνολογίας.  Όσο αφορά τα ακίνητα υπάρχει το ενδεχόµενο να µειωθεί η αξία τους 
εξαιτίας µη παραγωγικότητας της επένδυσης, ανικανότητας του µισθωτή και µη 
ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων. Εποµένως όταν µία εταιρεία αποφασίζει 
να χρηµατοδοτήσει µία άλλη µέσω του leasing θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλους τους 
πιθανούς κινδύνους.  

 

4.3 Πλεονεκτήµατα για τον Κατασκευαστή/Προµηθευτή 
 
 
Τα πλεονεκτήµατα του κατασκευαστή/προµηθευτή από την χρηµατοδοτική µίσθωση είναι τα 
εξής: 

1. η συναλλαγή γίνεται µε την εταιρεία leasing η οποία είναι συνεπής, φερέγγυα και θα 
τον πληρώσει τοις µετρητοίς 

2. επιτυγχάνεται αύξηση των πωλήσεων, µείωση του κόστους και αύξηση των κερδών 
του κυρίως λόγω των τυποποιηµένων αγαθών που πουλάει 

3. η εταιρεία leasing µπορεί να προσφέρει αύξηση των πωλήσεων του µέσα από ειδικά 
προγράµµατα µάρκετινγκ και προώθησης. 

 

4.4 Πλεονεκτήµατα για τις Εθνικές Οικονοµίες 
 
 
Οι νέες επενδύσεις, η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, η αύξηση των πωλήσεων των 
κατασκευαστριών επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων µε τη αγορά του πιο 
εξελιγµένου εξοπλισµού οδηγούν σε αύξηση της απασχόλησης και κατά συνέπεια στη 
βελτίωση πολλών µακροοικονοµικών µεγεθών.  

Η χρηµατοδοτική µίσθωση µε τις φορολογικές ελαφρύνσεις που παρέχει αποτελεί 
κίνητρο για να βοηθούν οι τοµείς που έχουν ανάγκη αλλά και να επιτευχθεί βιοµηχανική 
αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη.  

Μέσα από την τυποποίηση έχει µειωθεί το κόστος των παραγόµενων κεφαλαιουχικών 
αγαθών και κατά συνέπεια έχει επιτευχτεί αύξηση των πωλήσεων τους, µείωση της 
πωλούµενης αξίας τους, µείωση του κόστους των επενδύσεων και εποµένως διευκολύνεται η 
επίτευξη τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
 

5.1 Η Εταιρεία Χρηµατοδοτικής Μισθώσεως 
 
 
Η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι κυρίως εξειδικευµένος χρηµατοδοτικός 
οργανισµός µε σκοπό τη εύρεση πελατείας, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
του µισθωτή, την αγορά του παγίου και στη συνέχεια την εκµίσθωση αυτού στο µισθωτή. 

Τα στελέχη της είναι πολύ καλά καταρτισµένα σε ότι αφορά τη λογιστική χρηµατοδοτική 
λειτουργία και την οικονοµική των επιχειρήσεων. Η δουλειά τους είναι να εξετάσουν την 
επένδυση που θέλει να κάνει µία επιχείρηση, ποιες είναι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της, να 
κρίνουν αν η επένδυση αυτή είναι βιώσιµη, εάν η πιστοληπτική ικανότητα του µισθωτή του 
επιτρέπει την πληρωµή των µισθωµάτων και τέλος να προτείνουν το κατάλληλο πακέτο 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Είναι πολύ σηµαντικό στάδιο η σωστή αξιολόγηση της επένδυσης  
διότι δεν θα πρέπει να προωθούνται επενδύσεις οι οποίες δεν θα µπορούν να αποδώσουν και 
κατά συνέπεια ο µισθωτής δεν θα µπορεί να καταβάλει τα µισθώµατα. 

Εκµισθώτριες εταιρείες στην Ελλάδα µπορούν να είναι µόνο ανώνυµες εταιρείες µε 
αποκλειστικός σκοπό τη χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών ή ακινήτων επαγγελµατικής 
χρήσης. Επίσης απαιτείται ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία θα 
δηµοσιευτεί στο Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις εξής περιπτώσεις: 

1. για τις επιχειρήσεις οι οποίες συστήνονται στην Ελλάδα ή µετατρέπονται και δεν είναι 
θυγατρικές τραπεζών. Η µετατροπή µπορεί να αφορά τον σκοπό αλλά και την 
εταιρική µορφή, δηλαδή από Ε.Π.Ε. να γίνεται ΑΕ. 

2. για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, δεν είναι 
θυγατρικές τραπεζών και έχουν έδρα σε χώρα που είναι µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης   

3. για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα και έχουν έδρα 
σε χώρα που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι όροι βέβαια που πρέπει να τηρούνται από τις ηµεδαπές εταιρείες leasing, δηλαδή να 
είναι ανώνυµης µορφής και να συνάπτουν µόνο συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δεν 
ισχύουν και για τις αλλοδαπές. Εφόσον η νοµοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της 
αλλοδαπή εταιρεία της επιτρέπεται να έχει άλλη µορφή εταιρείας πχ Ε.Π.Ε. ή ασκεί και 
παράλληλα και άλλες δραστηριότητες, τότε η Τράπεζα της Ελλάδος δεν µπορεί να αρνηθεί τη 
χορήγηση της ειδικής άδειας για την εγκατάσταση της στην Ελλάδα. Επίσης η άδεια 
απαιτείται µόνο για τη σύσταση ηµεδαπών και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών και όχι 
για την ίδρυση υποκαταστηµάτων, πρακτορείων ή τροποποίηση του καταστατικού ηµεδαπών 
εταιρειών leasing. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας leasing δεν µπορεί να είναι λιγότερο από το µισό που 
απαιτείται για την σύσταση ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας και το οποίο ανέρχεται σε 
18.000.000 ευρώ. Μπορεί να καταβληθεί είτε σε µετρητά είτε σε είδος. Τα εισφερόµενα είδη 
µπορεί να είναι ακόµη και µεταχειρισµένα αντικείµενα επαγγελµατικής µίσθωσης τα οποία 
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στη συνέχεια θα αποτελέσουν αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Οι µετοχές πρέπει 
απαραιτήτως να είναι ονοµαστικές. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία και τον 
έλεγχο γι’ αυτό µπορεί να ζητά οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία. Ελεγκτές ορίζονται µέλη από 
το Σώµα των Ορκωτών Λογιστών. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι αναγκαίες για να 
διασφαλίζεται η αυξηµένη φερεγγυότητα της εταιρείας leasing. 

Η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης επειδή έχει αποκλειστικό σκοπό τη χρηµατοδοτική 
µίσθωση δεν µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες τραπεζικής, χρηµατοδοτικής 
ή εµπορικής φύσης, όπως για παράδειγµα στην πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων 
(factoring, forfaiting). Επιτρέπεται όµως να ασκεί παράλληλα κάποιες δραστηριότητες οι 
οποίες είναι συναφείς και αναγκαίες για την άσκηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της π.χ. η σύναψη δανείων µε τράπεζες, η πώληση κινητών 
των οποίων η σύµβαση ακυρώθηκε κλπ.  

 

5.2 Οργάνωση Εταιρίας Χρηµατοδοτικής Μισθώσεως  
 
 
Η σωστή οργάνωση και λειτουργία µιας εταιρείας leasing αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της. Η διάρθρωση της θα 
πρέπει να είναι ανάλογη µε το σκοπό της και τη δραστηριότητα που ασκεί. Επίσης θα πρέπει 
να υπάρχει προσανατολισµός στην εξυπηρέτηση πελατών.  Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο να 
υπάρχει συνεχής ενηµέρωση για τις ανάγκες της αγοράς και τη διαδικασία της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η εξειδίκευση και η εµπειρία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία 
της εταιρείας leasing και στην επίτευξη καλύτερης απόδοσης. 

Τα στελέχη είναι αναγκαίο να έχουν επιστηµονική και επαγγελµατική κατάρτιση µε 
εξειδίκευση σε τοµείς όπως η κοστολόγηση, η χρηµατοοικονοµική ανάλυση, νοµικά θέµατα, 
µάρκετινγκ και µάνατζµεντ. Η διαρκής επιµόρφωση είναι ουσιώδης σηµασίας. Όλες οι 
δραστηριότητες θα πρέπει να ελέγχονται σωστά και σε συνδυασµό µε τις απαραίτητες 
γνώσεις και την κατάλληλη εµπειρία να αποφεύγεται κάθε επιχειρηµατικός κίνδυνος.  

Η οργάνωση της εταιρείας leasing αποτελείται από την Γενική ∆ιεύθυνση η οποία 
παρακολουθεί, επιβλέπει και οργανώνει τα εξής τµήµατα: 

1. το τµήµα που ασχολείται µε την εκµίσθωση και αποτελεί τον κορµό της εταιρείας 
2. το τµήµα µάρκετινγκ που ασχολείται µε την εύρεση πελατών, τον εντοπισµό των 

αναγκών τους, των χρηµατοδοτικών πηγών και την παρακολούθηση των 
ανταγωνιστών 

3. το τµήµα νοµικών υπηρεσιών που ασχολείται µε τη σύναψη των συµβάσεων και τα 
διάφορα νοµικά θέµατα που προκύπτουν  

4. το οικονοµικό -τεχνικό τµήµα που ασχολείται µε την εύρεση κεφαλαίων, την 
αξιολόγηση, τη διαχείριση τους και τη λογιστική παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων. Επίσης ελέγχει την αξία του παγίου και πόσο γρήγορα θα υπάρξει 
τεχνολογική απαξίωση. Απαραίτητη είναι η µηχανογράφηση έτσι ώστε να επιτευχθεί 
χαµηλό κόστος στη λειτουργία και πλήρης και έγκαιρη λογιστική ενηµέρωση. 

Το τµήµα µάρκετινγκ ή αλλιώς η υπηρεσία προσέλκυσης πελατείας είναι υπεύθυνο για να 
αναζητήσει τους πιθανούς πελάτες. Στη συνέχεια συνεργάζεται µε το οικονοµικό -τεχνικό 
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τµήµα για να βρεθεί το κατάλληλο πρόγραµµα εκµίσθωσης σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
µισθωτή και µετά η υπόθεση παραπέµπεται στο τµήµα νοµικών υπηρεσιών για να συνταχτεί 
η κατάλληλη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτέλεση της σύµβασης η οποία περιλαµβάνει την υπογραφή 
της και την εκτέλεση όλων των όρων όπως είναι η παράδοση του παγίου στο µισθωτή, ο 
έλεγχος από τον µισθωτή ότι είναι το κατάλληλο πάγιο σύµφωνα µε όσα έχει ζητήσει και η 
καταβολή του τιµήµατος στον προµηθευτή.  

Το στέλεχος που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της οµαλής εκτέλεσης της 
σύµβασης πρέπει να επιβλέπει ότι ο µισθωτής πληρώνει τα µισθώµατα και σε περίπτωση που 
υπάρχει οικονοµική δυσκολία να φροντίζει για την κατάλληλη προσαρµογή τους. Ακόµη εάν 
ο µισθωτής βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση ώστε δεν µπορεί να συνεχίσει την καταβολή των 
µισθωµάτων, το αρµόδιο στέλεχος θα πρέπει να προχωρήσει στην αφαίρεση του παγίου από 
τον µισθωτή και να φροντίσει για την επαναµίσθωση του ή την πώληση του.  

 

5.3 Λειτουργία Εταιρίας Χρηµατοδοτικής Μισθώσεως 
 
 
Η χρηµατοδότηση της εταιρείας leasing δεν µπορεί να γίνεται µε βραχυπρόθεσµα διαθέσιµα 
γιατί η ίδια χρηµατοδοτεί µεσοπρόθεσµες εκµισθώσεις. Εποµένως τα διαθέσιµα που αντλεί 
καλό είναι να είναι ανάλογης διάρκειας της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και ακόµη 
προτιµότερο είναι να αποτελούν ένα µίγµα από βραχυπρόθεσµα, µεσοµακροπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα διαθέσιµα.  

Η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης κυρίως χρηµατοδοτείται από τις εξής πηγές: 
1. Ίδια κεφάλαια  
2. Μεσοµακροπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό 
3. Οµόλογα και οµολογιακά δάνεια 
Ο µεσοµακροπρόθεσµος δανεισµός είναι η συνηθέστερη µορφή χρηµατοδότησης και 

αποτελεί την κύρια πηγή. Τα δάνεια χορηγούνται από τράπεζες είτε µε σταθερό είτε µε 
κυµαινόµενο επιτόκιο που είναι το συνηθέστερο. Η χορήγηση των δανείων αυτών γίνεται µε 
βάση την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της εταιρείας leasing χωρίς να υπάρχει 
εµπράγµατη ασφάλεια. Υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις να εκχωρούνται τα 
µισθώµατα στον χρηµατοδότη έτσι ώστε να καλύπτεται.  

Τα ίδια κεφάλαια αποτελούν µικρό µέρος των συνολικών διαθέσιµων της εταιρείας. 
∆ιαφορετική πολιτική θα επιδρούσε αρνητικά στην αποτελεσµατικότητα των ιδίων 
κεφαλαίων.  

Σηµαντική πηγή διαθεσίµων αποτελούν και τα οµόλογα και τα οµολογιακά δάνεια τα 
οποία µπορούν να έχουν διάρκεια από έναν έως δέκα χρόνια ή και ακόµη περισσότερο. 
Ασφαλιστικά ταµεία και ασφαλιστικές εταιρείες είναι αυτοί που διαθέτουν 
µεσοµακροπρόθεσµα διαθέσιµα και τα επενδύουν σε οµόλογα και οµολογιακά δάνεια. 
Επίσης θεωρούν µια καλή και αποδοτική επένδυση των χρηµάτων τους σε τέτοιου είδους 
τραπεζικά προϊόντα κυρίως γιατί οι εταιρείες leasing έχουν συνήθως µετόχους τράπεζες και 
εποµένως η πιστοληπτική τους αξιοπιστία είναι ιδιαίτερα υψηλή.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

 
 

6.1 Πεδίο Εφαρµογής και Αρµοδιότητες των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 
 
Η δηµιουργία και η υιοθέτηση Λογιστικών Προτύπων ήταν απαραίτητη τόσο από τον 
ιδιωτικό τοµέα όσο και από τον δηµόσιο αλλά ταυτόχρονα και σε εθνικό και σε διεθνές 
επίπεδο. Η κύρια αιτία είναι η διεθνοποίηση και κατά συνέπεια η δυνατότητα των 
επιχειρήσεων να δανείζονται από ξένες χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές.  

Μέχρι τώρα οι οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονταν στο τέλος της 
διαχειριστικής περιόδου διέφεραν από χώρα σε χώρα, καθώς η κάθε µία είχε τους δικούς της 
κανόνες για τη σύνταξη και την απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 
Εποµένως δεν ήταν δυνατή η σύγκριση ακόµη και σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου οι οποίες 
όµως ήταν εγκαταστηµένες σε διαφορετική χώρα.  

Έτσι µε την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι πλέον εφικτή η 
σύγκριση ανάµεσα στις επιχειρήσεις ανεξάρτητα σε ποια χώρα έχουν την έδρα τους και σε 
ποιον κλάδο ανήκουν. Αυτό επιτεύχθηκε µε την δηµιουργία ενιαίων κανόνων λογιστικής οι 
οποίοι περιόρισαν τις διαφορές που υπήρχαν σε όµοιες συναλλαγές και γεγονότα που 
προσεγγίζονταν µε διαφορετικό τρόπο. Επίσης οι λογιστικές καταστάσεις απέκτησαν συνοχή 
διότι πλέον συντάσσονται µε τα ίδια πρότυπα και την ίδια διαδικασία.  

Η εφαρµογή των προτύπων έχει ως στόχο την ενίσχυση και τόνωση του 
ανταγωνισµού και την κυκλοφορία κεφαλαίων. Τα πρώτα πρότυπα που θεσπίστηκαν από την 
I.A.S.C. την περίοδο 1973-2001 ονοµάστηκαν ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα επόµενα 
πρότυπα που εκδόθηκαν από τον I.A.S.B. το 2002 και µετά ονοµάστηκαν ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.  

Τα ∆.Π.Χ.Π. είναι κατάλληλα για εφαρµογή από όλες τις επιχειρήσεις και από 
εταιρείες του δηµόσιου τοµέα και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αν και συντάχθηκαν κυρίως 
για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα µε κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

Τα ∆.Λ.Π. αποτελούνται από διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες και παραδοχές τα 
οποία ορίζουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σύνταξη 
των οικονοµικών καταστάσεων. Οι κανόνες αυτοί αφορούν την αποτίµηση των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης και της καθαρής θέσης σε συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο που µπορεί να είναι οι τριµηνιαίες ή οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 
ενοποιηµένες ή µη.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. είναι οι εξής: 
1. ο ισολογισµός που περιλαµβάνει τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων της επιχείρησης 
2. η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης που περιλαµβάνει τα έσοδα και τα έξοδα 
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3. η κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων που περιλαµβάνει την αύξηση της 
καθαρής περιουσίας πχ µε νέα κεφάλαια ή την µείωση της πχ µε διανοµή µερισµάτων 

4. η κατάσταση των ταµειακών ροών που περιλαµβάνει τις εισπράξεις και πληρωµές  
5. οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις που περιλαµβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες που δεν 

υπάρχουν στις οικονοµικές καταστάσεις για να µπορέσουν οι χρήστες να αποκτήσουν 
µια πιο σαφή εικόνα για την επιχείρηση. Συνήθως περιέχουν πληροφορίες για τις 
λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία ή για τη µεταβολή αυτών. 

Οι χρήστες που µπορεί να είναι οι µέτοχοι, οι επενδυτές, οι πιστωτές, οι εργαζόµενοι και 
οι εποπτικές αρχές διαβάζοντας τις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοούν πόσο αποδοτική είναι η επιχείρηση και αντίστοιχα να παίρνουν τις κατάλληλες 
οικονοµικές και αποδοτικές αποφάσεις.   

Ένα πρόβληµα που έχει παρουσιαστεί µε την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. είναι σε ότι σε 
κάποια συγκεκριµένα γεγονότα δίνεται η δυνατότητα χειρισµού µε δύο διαφορετικούς 
τρόπους, το οποίο είναι καλό να περιοριστεί έτσι ώστε παρόµοια γεγονότα να 
αντιµετωπίζονται το ίδιο από όλες τις επιχειρήσεις. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, 
σελ 25-28) 
 

6.2 Κύρια Όργανα Κατάρτισης των ∆.Λ.Π.  
6.2.1 Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C) 
 
 
Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.) είναι ένας µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός µε έδρα την πολιτεία του Delaware των Η.Π.Α. Ιδρύθηκε το 1973 µε τη 
σύµπραξη των επαγγελµατικών ενώσεων λογιστών της Αυστραλίας, της Γαλλίας, του 
Καναδά, του Μεξικού, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, των Ηνωµένων Πολιτειών της 
Αµερικής και της Αγγλίας. 

Σκοπός της επιτροπής ήταν η έκδοση των Λογιστικών Προτύπων. Αποτελούνταν από 
δεκατρία µέλη τα οποία είχαν γνώσεις σε πολλά διαφορετικά αντικείµενα. Το 2002 έγινε 
ανασυγκρότηση της επιτροπής η οποία πήρε τη σηµερινή της µορφή. Επίσης είναι η µητρική 
εταιρεία του Σώµατος ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) η οποία είναι υπεύθυνη για 
την σύνταξη και την έκδοση των Λογιστικών Προτύπων.  

Οι στόχοι των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σύµφωνα µε το καταστατικό της I.A.S.C. 
είναι οι εξής: 

1. η δηµιουργία ενιαίων κανόνων, υψηλής ποιότητας οι οποίοι να οδηγούν σε διαφάνεια 
και σύγκριση των οικονοµικών καταστάσεων ώστε να βοηθούν τους χρήστες των 
καταστάσεων και όσους συµµετέχουν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές 

2. η προώθηση των κανόνων αυτών έτσι ώστε να υιοθετηθούν από όλες τις χώρες  
3. η εναρµόνιση των εθνικών λογιστικών προτύπων µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα. 
Η Επιτροπή µετά την ανασυγκρότηση της αποτελείται από είκοσι δύο µέλη. Τα µέλη της 

ονοµάζονται θεµατοφύλακες, διοικούν την επιτροπή και προέρχονται έξι άτοµα από την 
περιοχή της Ασίας/Ωκεανίας (περιοχή του Ειρηνικού), έξι από την Ευρώπη, έξι από τη 
Βόρειο Αµερική και τέσσερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή µε σκοπό την επίτευξη 
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γεωγραφικής ισορροπίας. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., 
αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 28-30) 
 

6.2.2 Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) 
 
 
Το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) είναι ανεξάρτητη αρχή και είναι 
υπεύθυνο για την σύνταξη και έκδοση των Λογιστικών προτύπων. Πιο συγκεκριµένα 
ασχολείται µε τα τεχνικά θέµατα που προκύπτουν και αφορούν την έκδοση των Λογιστικών 
προτύπων. 

Έχει την έδρα του στο Λονδίνο και αποτελείται από δεκατέσσερα µέλη εκ των οποίων 
τα δώδεκα είναι πλήρους απασχόλησης και τα δύο είναι µερικής. Η I.A.S.C. είναι υπεύθυνη 
για την επιλογή των µελών του I.A.S.B.. Η επιλογή των µελών γίνεται µε κριτήριο να 
διαθέτουν τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες, πρακτική εµπειρία τόσο των διεθνών 
αγορών όσο και των διεθνών επιχειρήσεων αλλά και µία γενικότερη γνώση των συνθηκών 
που επικρατούν στις αγορές ώστε να πετύχουν την καλύτερη ποιότητα στην δηµιουργία των 
Λογιστικών Προτύπων. Στο Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων απαραίτητη είναι η 
διασφάλιση ότι δεν κυριαρχεί κάποιος συνεργαζόµενος φορέας ή κάποιο τοπικό συµφέρον. 

Οι βασικές αρµοδιότητες του σώµατος είναι η κατάρτιση και έκδοση των 
∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π., των προσχεδίων και της τελικής έγκρισης των ∆ιερµηνειών που εκδίδονται 
από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(I.F.R.I.C.). Είναι απαραίτητο να υπάρχει και να δηµοσιεύεται ένα προσχέδιο πριν την 
έκδοση του κάθε προτύπου, το οποίο θα διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόµενο για να κάνει τα 
ανάλογα σχόλια. Για να προχωρήσει το I.A.S.B. στη δηµοσίευση ενός προτύπου ή της 
διερµηνείας θα πρέπει τα εννιά από τα δεκατέσσερα µέλη του να δώσουν την έγκριση τους. 
(∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, 
Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 30-31) 

 

6.2.3 Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.) 
 
 
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.) έχει ως σκοπό  

1. να συµβουλεύει το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.)  
2. να το ενηµερώνει για το ποιες θα είναι οι συνέπειες των προτεινόµενων προτύπων 

στους χρήστες αυτών.  
Αποτελείται από σαράντα µέλη τα οποία προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές και µε γνώσεις σε διαφορετικά αντικείµενα. Η θητεία τους είναι τρία χρόνια.  
Η S.A.C. συνεδριάζει κάθε χρόνο τουλάχιστον τρεις φορές σε τακτικές δηµόσιες 

συνεδριάσεις µαζί µε το I.A.S.B. για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών. Ο πρόεδρος της 
S.A.C. διορίζεται από τους Θεµατοφύλακες και δεν µπορεί να ανήκει και στα µέλη του 
I.A.S.B. ή στο προσωπικό του. Επίσης πρέπει να συµµετέχει στις συνεδριάσεις των 
Θεµατοφυλάκων. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., 
αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 31) 
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6.2.4 Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (I.F.R.I.C.)    
 
 
Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να βοηθάει το I.A.S.B. στην βελτίωση των προτύπων όταν 
αυτά δεν είναι σαφή και απαιτούνται διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους. ∆ηλαδή η 
Επιτροπή παρέχει οδηγίες έγκαιρα για διάφορα θέµατα που προκύπτουν κατά την υιοθέτηση 
των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. και δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από αυτά ή που είναι πιθανόν να 
προκύψουν διότι υπάρχουν ανεπαρκείς ή αντιφατικές διερµηνείες.  

Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης αποτελείται 
από δώδεκα µέλη και την Προεδρία τα οποία διορίζονται από τους Θεµατοφύλακες. Η θητεία 
τους είναι τρία χρόνια και έχουν δικαίωµα ψήφου σε αντίθεση µε την Προεδρία που δεν έχει. 
Η Προεδρία έχει δικαίωµα να εκφράσει την άποψη της στα τεχνικά θέµατα που προκύπτουν. 
Επίσης οι Θεµατοφύλακες µπορούν σύµφωνα µε τη κρίση τους να επιλέγουν ως παρατηρητές 
διοικητικές αρχές χωρίς βέβαια να έχουν δικαίωµα ψήφου. Οι παρατηρητές αυτοί είναι η 
∆ιεθνής Ένωση Επιτροπών Κεφαλαιαγορών (I.O.S.C.O.) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι 
εκπρόσωποι τους έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν και να εκφράζουν την άποψη τους 
στις συναντήσεις. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., 
αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 31) 
 

6.3 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων (Framework) 
6.3.1 Γενικά περί του «Πλαισίου Κατάρτισης των Οικονοµικών 
Καταστάσεων» 
 
 
Το Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων εκδόθηκε από την Επιτροπή 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.) το1989 και στη συνέχεια υιοθετήθηκε το 2001 από 
το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.). Ορίζει ποιες είναι οι λογιστικές 
πολιτικές που χρησιµοποιηθήκαν για την κατάρτιση των προτύπων έτσι ώστε να γίνουν 
κατανοητές οι οικονοµικές καταστάσεις από τους χρήστες.  

Ο σκοπός του Πλαισίου είναι : 
1. να βοηθήσει την I.A.S.C. στην δηµιουργία νέων προτύπων και στην αναθεώρηση των 

ήδη υπαρχόντων 
2.  να βοηθήσει την I.A.S.C. στον περιορισµό των εναλλακτικών λογιστικών χειρισµών 

που επιτρέπεται από κάποια πρότυπα µέσα από την εναρµόνιση κανονισµών, 
λογιστικών προτύπων και διαδικασιών που αφορούν την παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων 

3. να βοηθήσει στην δηµιουργία εθνικών προτύπων τα αρµόδια εθνικά όργανα 
θεσµοθέτησης προτύπων 
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4. να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εφαρµόσουν τα ∆.Π.Χ.Π. αλλά και να αντιµετωπίσει 
θέµατα τα οποία προκύπτουν κατά την εφαρµογή τους και δεν αποτελούν αντικείµενο 
ενός ∆.Λ.Π. 

5. να βοηθήσει τους ελεγκτές να κατανοήσουν εάν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.  

6. να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν τις πληροφορίες που υπάρχουν στις 
οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε την επιχείρηση και την απόδοση της αλλά και 
εάν αυτές είναι σύµφωνες µε τα ∆.Λ.Π. 

7.  να δίνει πληροφορίες σε όποιον ενδιαφέρεται για το πως η I.A.S.C. προσεγγίζει την 
έκδοση των προτύπων. 

Το Πλαίσιο δεν είναι Λογιστικό Πρότυπο. Εποµένως δεν καθορίζει κάποια λογιστική 
πολιτική για την αναγνώριση, αποτίµηση και γνωστοποίηση περιουσιακού στοιχείου. Επίσης 
το Πλαίσιο δεν έχει τη δυνατότητα να καταργήσει κανένα ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις που είναι πιθανόν να προκύψει αντίφαση µεταξύ του Πλαισίου 
και ενός Λογιστικού Προτύπου υπερισχύει το Πρότυπο. Το Πλαίσιο θα αναθεωρείται όποτε 
αυτό θεωρείται αναγκαίο από το I.A.S.B. και µε αυτόν τον τρόπο θα εξαλείψουν οι 
αντιφάσεις ανάµεσα στο Πλαίσιο και στα Πρότυπα. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, 
σελ 32-33) 
 

6.3.2 Πεδίο Εφαρµογής του «Πλαισίου Κατάρτισης των Οικονοµικών 
Καταστάσεων» 
 
 
Το Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων ασχολείται µε τα παρακάτω: 

1. τον σκοπό των οικονοµικών καταστάσεων 
2. τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν πόση χρήσιµη είναι η πληροφόρηση που 

παρέχεται από τις οικονοµικές καταστάσεις 
3. τον ορισµό, την αναγνώριση και την επιµέτρηση των στοιχείων σύµφωνα µε τα οποία 

συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις 
4. τις έννοιες του κεφαλαίου και της διατήρησης του κεφαλαίου. 
Το  Πλαίσιο αφορά κυρίως τις οικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού όπως επίσης και 

τις ενοποιηµένες καταστάσεις. Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις συντάσσονται κάθε χρόνο 
µε σκοπό την ενηµέρωση των χρηστών. Υπάρχουν χρήστες οι οποίοι µπορούν να έχουν 
περαιτέρω ενηµέρωση. Συνήθως όµως οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται µε 
γνώµονα τους χρήστες που την θεωρούν κύρια πηγή πληροφόρησης και τις ανάγκες αυτών.  

Από την άλλη υπάρχουν και οι καταστάσεις ειδικού σκοπού όπως είναι τα ενηµερωτικά 
δελτία, οικονοµικές εκθέσεις και καταστάσεις που έχουν συνταχθεί για φορολογικούς λόγους. 
Το Πλαίσιο δεν έχει εφαρµογή στις καταστάσεις αυτές µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί όπου 
οι ανάγκες του το επιτρέπουν.  (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 33) 
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6.3.3 Σκοπός των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
Ο σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων είναι η ενηµέρωση των χρηστών σχετικά µε την 
χρηµατοοικονοµική θέση, τις µεταβολές στην οικονοµική θέση και την απόδοση της 
επιχείρησης. Οι οικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού παρέχουν αρκετές πληροφορίες 
στους χρήστες χωρίς να είναι δυνατόν να παρέχουν όλες όσες χρειάζεται ένας χρήστης. Αυτό 
κυρίως συµβαίνει γιατί συντάσσονται σύµφωνα µε γεγονότα τα οποία έχουν ήδη συµβεί και 
απεικονίζουν την οικονοµική θέση της επιχείρησης σε µία δεδοµένη στιγµή.  

Επίσης φανερώνουν πόσο επιµελής ήταν η διοίκηση, πως αντέδρασε απέναντι σε 
κινδύνους, τι επενδυτικές αποφάσεις πήρε και κατά συνέπεια πως διαχειρίζεται τους πόρους 
της επιχείρησης. Με αυτές τις πληροφορίες που προκύπτουν οι χρήστες µπορούν να 
αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν ή θα πωλήσουν τις µετοχές τους και αν θα αφήσουν τη 
διοίκηση όπως έχει ή θα ζητήσουν την αλλαγή της.  

Όταν οι χρήστες µελετούν τις οικονοµικές καταστάσεις ενδιαφέρονται να δούνε εάν η 
επιχείρηση µπορεί να δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και να ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις της όπως για παράδειγµα να πληρώνει τους προµηθευτές της, τους 
εργαζόµενους, τα δάνεια, τους τόκους των δανείων και να αποδίδει έσοδα στους µετόχους.  
Όλα αυτά φαίνονται από τη µελέτη της χρηµατοοικονοµικής θέσης, τις µεταβολές στην 
οικονοµική θέση και την αποδοτικότητα της εταιρείας.  

Η χρηµατοοικονοµική θέση µιας εταιρείας επηρεάζεται κυρίως από την ρευστότητα 
της, την φερεγγυότητα της, την διάρθρωση της οικονοµικής δοµής της, από το πόσο εύκολα 
προσαρµόζεται στις µεταβολές του περιβάλλοντος και από τα περιουσιακά στοιχεία που 
διαχειρίζεται. Όσο αφορά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων ενδιαφέρει τους 
χρήστες πόσο ικανή είναι η επιχείρηση στο να µετατρέπει αυτά που διαθέτει σε διαθέσιµα και 
ταµιακά ισοδύναµα. Η διάρθρωση της οικονοµικής δοµής δείχνει την αναλογία ιδίων και 
ξένων κεφαλαίων και προβλέπει τις µελλοντικές ανάγκες σε δάνεια και τη διανοµή των 
µελλοντικών κερδών και των ταµειακών ροών στους µετόχους. Η ρευστότητα και η 
φερεγγυότητα φανερώνουν εάν η εταιρεία µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Πιο 
συγκεκριµένα η ρευστότητα αναφέρεται στην ύπαρξη ταµιακών διαθεσίµων για την 
ικανοποίηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ενώ η φερεγγυότητα στην ύπαρξη 
ταµιακών διαθεσίµων για την ικανοποίηση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων.  

Η αποδοτικότητα µιας επιχείρησης δείχνει πόσο ικανή είναι η επιχείρηση να 
δηµιουργεί ταµιακές ροές από τους ήδη υπάρχοντες πόρους. Επίσης παρέχει πληροφορίες για 
το πόσο αποτελεσµατικά θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει νέους πόρους.  

Οι πληροφορίες που έχουν σχέση µε τις µεταβολές στην οικονοµική θέση βοηθούν 
τους χρήστες να εκτιµήσουν τις επενδυτικές, χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές 
δραστηριότητες της επιχείρησης για το χρονικό διάστηµα που αναφέρονται.  Οι µεταβολές 
στην οικονοµική θέση δείχνουν όχι µόνο την ικανότητα της εταιρείας να δηµιουργεί ταµιακά 
διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα αλλά και ποιες ανάγκες ικανοποιούν µε αυτά.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις αλληλοσυνδέονται και χρησιµοποιούνται συνδυαστικά έτσι 
ώστε οι χρήστες να έχουν µια ολοκληρωµένη άποψη και πιο σαφή εικόνα για την επιχείρηση. 
(∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, 
Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 33-35) 
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6.4 Ουσιώδεις Παραδοχές  
6.4.1 Η Αρχή της Συνεχούς Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας (Going 
Concern) 
 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται µε την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει 
να λειτουργικά κανονικά τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες. ∆ηλαδή ότι η 
επιχείρηση δεν έχει σκοπό να σταµατήσει τη λειτουργία της αλλά και ούτε την ανάγκη να 
προχωρήσει σε ρευστοποίηση ή να περιορίσει αισθητά τις δραστηριότητες της.  

Η διοίκηση θα πρέπει να εκτιµάει κατά πόσο η επιχείρηση είναι σε θέση να συνεχίσει 
απρόσκοπτα τη λειτουργία της. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν σηµαντικές αµφιβολίες για τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα πρέπει να προβεί στις εξής 
γνωστοποιήσεις: 

• ποιοι είναι οι λόγοι και οι αβεβαιότητες που δηµιουργούν τις αµφιβολίες για τη µη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας   

• ποιος είναι ο λόγος σε περίπτωση που υπάρχει βεβαιότητα ότι η επιχείρηση δεν 
µπορεί να συνεχίσει την δραστηριότητα της  

• ποια βάση χρησιµοποιήθηκε για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων η 
οποία πολύ πιθανόν να είναι διαφορετική από αυτή που θα χρησιµοποιούσαν εάν 
υπήρχε συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. (∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, Grand 
Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 35-36) 

 

6.4.2 Η Αρχή των ∆εδουλευµένων (Accruals Basis) 
 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων 

εσόδων και εξόδων. Με βάση την αρχή αυτή τα αποτελέσµατα των συναλλαγών και των 

γεγονότων καταγράφονται και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία όταν πραγµατοποιούνται 

και όχι κατά την είσπραξη των εσόδων ή κατά την πληρωµή των εξόδων (ταµειακή βάση). 

Απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις λογιστικές χρήσεις που αφορούν. 

Η εφαρµογή της αρχής αυτής έχει ως αποτέλεσµα την απεικόνιση στις οικονοµικές 

καταστάσεις εκτός από τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν και συναλλαγές που θα 

ολοκληρωθούν στο µέλλον µε την καταβολή µετρητών για την ικανοποίηση υποχρεώσεων 

και την είσπραξη µετρητών. Η αρχή αυτή δεν εφαρµόζεται στην κατάσταση ταµειακών ροών 

η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε τη ταµειακή βάση. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, 

σελ 36) 
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6.5 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων είναι αυτά που τις κάνουν 
χρήσιµες στους χρήστες και απαριθµούνται παρακάτω: 

1. Σαφήνεια – Κατανοητότητα 
Οι πληροφορίες που παρέχουν οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι κατανοητές 
από τους χρήστες. Βέβαια για να ισχύει αυτό θα πρέπει οι χρήστες να έχουν βασικές γνώσεις 
της λογιστικής και να γνωρίζουν τις επιχειρηµατικές και οικονοµικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης. Επίσης επιβάλλεται να επιδείξουν την απαραίτητη επιµέλεια όταν εξετάσουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις και τις πληροφορίες που αυτές παρέχουν. 

Όταν οι πληροφορίες αφορούν δύσκολα και περίπλοκα θέµατα θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις ακόµη και αν για κάποιους χρήστες είναι 
πολύ δύσκολο να τις κατανοήσουν έτσι ώστε η πληροφόρηση να παραµένει αξιόπιστη. 

2. Συνάφεια- Σηµαντικότητα 
Η χρησιµότητα των πληροφοριών επιβεβαιώνεται µε την κάλυψη των αναγκών των χρηστών. 
Οι πληροφορίες είναι συναφείς όταν βοηθούν τους χρήστες να αξιολογήσουν γεγονότα που 
αφορούν το παρελθόν, το παρόν ή το µέλλον και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τις 
αρχικές τους εκτιµήσεις.  

Η φύση και η σηµαντικότητα των πληροφοριών επηρεάζει τη συνάφεια. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου η φύση των πληροφοριών επαρκεί για να προσδιοριστεί η συνάφεια. 

3. Αξιοπιστία  
Οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να είναι 

αξιόπιστες. ∆ηλαδή θα πρέπει να µην περιέχουν σηµαντικά λάθη και προκαταλήψεις. Επίσης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ουδετερότητα έτσι ώστε οι χρήστες να µην επηρεάζονται 
και παίρνουν αποφάσεις για τις οποίες έχουν καθοδηγηθεί. (∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, 
τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 36-37) 
 

6.5.1 Πιστή απεικόνιση 
 
 
Οι οικονοµικές συναλλαγές και τα γεγονότα που αναµένεται ότι θα συµβούν θα πρέπει να 
παρουσιάζονται πιστά έτσι ώστε οι πληροφορίες που περιέχουν οι οικονοµικές καταστάσεις 
να είναι αξιόπιστες και έγκυρες. 

Ας πάρουµε ως παράδειγµα τον Ισολογισµό. Στον Ισολογισµό θα πρέπει να 
απεικονίζονται πιστά όλα τα γεγονότα και οι συναλλαγές που επηρεάζουν τα περιουσιακά 
στοιχεία, τα ξένα κεφάλαια, δηλαδή τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης του και εφόσον πληρούν τα κριτήρια της λογιστικής αναγνώρισης. 
(∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, 
Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 37) 
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6.5.2 Η αρχή της οικονοµικής ουσίας πάνω από τον νοµικό τύπο 
 
 
Με τα ∆.Λ.Π. εισήχθη η αρχή της οικονοµικής ουσίας πάνω από τον νοµικό τύπο που 
αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές αρχές. Οι πληροφορίες που αφορούν µία συναλλαγή ή 
ένα γεγονός πρέπει να απεικονίζονται µε βάση την ουσία και όχι µόνο µε βάση τη νοµική 
τους µορφή. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η οικονοµική ουσία µιας συναλλαγής δεν συµπίπτει 
πάντα µε αυτό τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νοµικό τύπο της.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η περίπτωση του sale and lease back όπου η επιχείρηση 
πωλεί ένα περιουσιακό της στοιχείο σε µία εταιρεία leasing και στη συνέχεια το 
επαναµισθώνει. Ενώ δηλαδή έχει γίνει πώληση, η κυριότητα πλέον ανήκει στην εταιρεία 
leasing, η εταιρεία που το διέθεσε συνεχίζει να το χρησιµοποιεί και να λαµβάνει όλα τα 
οφέλη που προκύπτουν. Σε µία τέτοια περίπτωση η πώληση δεν θα απεικονίζει την ουσία της 
συναλλαγής. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική 
παρουσίαση, Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 38) 
 

6.5.3 Σύνεση 
 
 
Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων είναι πολλοί πιθανόν να 
συναντήσουν αβεβαιότητες που να αφορούν διάφορα γεγονότα όπως είναι οι επισφαλείς 
πελάτες, η ωφέλιµη ζωή των παγίων. Αυτές οι αβεβαιότητες θα πρέπει να αναγνωρίζονται µε 
τη γνωστοποίηση της φύσης και της έκτασης τους αλλά και µε σύνεση κατά την κατάρτιση 
των οικονοµικών καταστάσεων.  

Η σύνεση είναι ένα µέτρο επιφυλακτικότητας που εµπεριέχεται σε κάθε κρίση όταν 
πρέπει να γίνουν εκτιµήσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας έτσι ώστε να µην υπερεκτιµώνται τα 
έσοδα και τα στοιχεία του Ενεργητικού και να µην υποτιµώνται τα έξοδα και οι υποχρεώσεις. 

Η χρησιµοποίηση της σύνεσης έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή υπερβολικών 
προβλέψεων και αφανών αποθεµατικών, την εσκεµµένη υπερεκτίµηση των εσόδων ή των 
περιουσιακών στοιχείων και την εσκεµµένη υποεκτίµηση των εξόδων ή των υποχρεώσεων 
για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, 
σελ 38-39) 
 

6.5.4 Πληρότητα  
 

Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι πλήρεις για να υπάρχει αξιοπιστία τόσο όσο αφορά τη 
σηµαντικότητα αλλά όσο αφορά και το κόστος. Μια σηµαντική παράλειψη µπορεί να 
οδηγήσει σε λανθασµένες ή παραπλανητικές πληροφορίες και κατά συνέπεια να γίνουν 
αναξιόπιστες και ανεπαρκείς ως προς τη συνάφεια τους. (∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, 
τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 39) 
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6.5.5 Συγκρισιµότητα 

 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται µε τέτοιον τρόπο ώστε οι πληροφορίες 
που περιέχουν να επιτρέπουν τη διαχρονική σύγκριση της θέσης και της αποδοτικότητας της 
ίδιας επιχείρησης, επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου αλλά και επιχειρήσεων που ανήκουν σε 
διαφορετικούς κλάδους.  

Εποµένως είναι απαραίτητο η αποτίµηση και η καταχώριση των ίδιων συναλλαγών να 
γίνεται µε τον ίδιο τρόπο είτε αφορά την ίδια επιχείρηση, είτε διαφορετικές. Επίσης σύµφωνα 
µε τις γνωστοποιήσεις που ορίζουν τα ∆.Λ.Π. θα πρέπει να αναφέρονται στις σηµειώσεις 
ποιες λογιστικές πολιτικές ακολουθούνται, αν τυχόν έχει αλλάξει η λογιστική πολιτική που 
χρησιµοποιείται και ποιες είναι οι συνέπειες από µία τέτοια µεταβολή.  

Σε περίπτωση που κρίνεται από την επιχείρηση ότι µία µεταβολή της λογιστικής 
πολιτικής θα έχει ως αποτέλεσµα οι πληροφορίες που περιέχουν οι οικονοµικές καταστάσεις 
να είναι πιο συναφείς και αξιόπιστες, η υιοθέτηση της νέας πολιτικής συνίσταται µε σχετική 
αναφορά στις σηµειώσεις. Οι γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί µια 
εταιρεία βοηθούν στην καλύτερη δυνατή σύγκριση. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, 
σελ 39) 

 

6.5.6 Περιορισµοί στη Συνάφεια και στην Αξιοπιστία 
 
 

a) Έγκαιρη πληροφόρηση 
Η γνωστοποίηση των πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως έτσι ώστε να µην 
χάνεται η συνάφεια τους και οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να µπορούν να 
αποφασίζουν έγκαιρα.  

Ο σκοπός της επιχείρησης είναι να γνωστοποιεί πληροφορίες αξιόπιστες και έγκαιρες. 
Σε περίπτωση που προβεί σε δηµοσίευση πληροφοριών χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ένα 
γεγονός επιτυγχάνεται η έγκαιρη πληροφόρηση αλλά µειώνεται η αξιοπιστία τους. Από 
την άλλη πλευρά αν η δηµοσίευση πληροφοριών γίνει µετά την ολοκλήρωση το 
γεγονότος αυξάνεται η αξιοπιστία τους αλλά πλέον οι χρήστες έχουν πάρουν τις 
αποφάσεις τους και έχουν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. Εποµένως η επιχείρηση θα 
πρέπει να διατηρεί µία ισορροπία ανάµεσα στην έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση.   
b) Εξισορρόπηση µεταξύ κόστους- οφέλους 
Απαραίτητη κρίνεται η εξισορρόπηση κόστους και οφέλους παροχής πληροφοριών. 
Συγκεκριµένα το όφελος που προκύπτει από την παροχή πληροφοριών πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από το κόστος. Αυτό βέβαια βασίζεται στην κρίση της ∆ιοίκησης και 
αποτελεί σαφώς περιορισµό. Οι χρήστες δεν επωµίζονται απαραίτητα το κόστος ενώ 
απολαµβάνουν το όφελος. Για αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είναι εφικτός ο έλεγχος 
κόστους και οφέλους σε κάθε ειδική περίπτωση. 
c) Εξισορρόπηση µεταξύ ποιοτικών χαρακτηριστικών  
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Η εξισορρόπηση µεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι απαραίτητη έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η επίτευξη των σκοπών των οικονοµικών καταστάσεων. Η επαγγελµατική κρίση 
βοηθάει στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών σε διάφορες περιπτώσεις που προκύπτουν. 
(∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, 
Grand Thornton, τόµος Α΄, δεύτερη έκδοση, σελ 40) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 17 

 
 

7.1 Εισαγωγή 
 
 
Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 ασχολείται µε τις µισθώσεις και πιο συγκεκριµένα µε 
µακροπρόθεσµες µισθώσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Ορίζει ποιες λογιστικές αρχές 
πρέπει να ακολουθήσουν τόσο οι εκµισθωτές, όσο και οι µισθωτές και πως πρέπει να γίνει η 
αναγνώριση και η καταχώριση της µίσθωσης στα λογιστικά τους βιβλία. Επίσης καθορίζει 
ποιες γνωστοποιήσεις είναι απαραίτητες να γίνουν στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται. 

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται από εκµισθωτές που παραχωρούν το δικαίωµα χρήσης 
περιουσιακού στοιχείου σε µισθωτή και από µισθωτές που κάνουν χρήση αυτού του 
δικαιώµατος, ανεξαρτήτως ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του παγίου. Εποµένως 
δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε συµβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν είναι δυνατή η 
µεταβίβαση του δικαιώµατος χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. 

Τελευταία αναθεώρηση του Προτύπου έγινε στις 31 Μαρτίου 2004 και εφαρµόζεται στη 
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων από 01/01/2005.  

 

7.2 Σκοπός του Προτύπου 
 
 
Ο σκοπός του Προτύπου όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή είναι να υποδείξει στους 
µισθωτές και στους εκµισθωτές ποιες είναι οι κατάλληλες λογιστικές µέθοδοι για την 
καταχώριση των µισθώσεων. Οι λογιστικές αρχές, πολιτικές και γνωστοποιήσεις που 
καθορίζει το πρότυπο έχουν εφαρµογή τόσο στις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις, όσο και 
στις λειτουργικές.   
 

7.3 Πεδίο Εφαρµογής  
 
 
Το πρότυπο εφαρµόζεται σε όλες τις µισθώσεις εκτός από τις εξής περιπτώσεις: 

1. µισθώσεις που αφορούν την εκµετάλλευση, χρήση ή εξεύρεση µεταλλευµάτων, 
ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου και παρόµοιες πηγές που δεν µπορούν να 
αναπαραχθούν 

2. συµβάσεις στις οποίες παραχωρούνται δικαιώµατα χρήσης κινηµατογραφικών 
ταινιών, µαγνητοσκοπήσεων, θεατρικών έργων, χειρόγραφων κειµένων, 
ευρεσιτεχνιών και όπου υπάρχουν πνευµατικά δικαιώµατα. 
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Επίσης το συγκεκριµένο πρότυπο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποτίµηση των 
εξής: 

1. ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή µισθωτών και θεωρούνται επενδύσεις σε 
ακίνητα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 40 που ορίζει τις επενδύσεις σε ακίνητα 

2. ακινήτων που παραχωρούν εκµισθωτές µε λειτουργικές µισθώσεις και θεωρούνται 
επενδύσεις σε ακίνητα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 40  

3. βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή µισθωτών µέσω 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων όπου εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 41 που αφορά την γεωργία 

4. βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που παρέχουν εκµισθωτές µε λειτουργικές 
µισθώσεις όπου εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 41. 

Το πρότυπο έχει εφαρµογή ακόµη και αν ο εκµισθωτής σύµφωνα µε τη σύµβαση 
προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες που αφορούν τη λειτουργία ή τη συντήρηση του πάγιου 
περιουσιακού στοιχείου. 

 

7.4 Ταξινόµηση των Μισθώσεων  
 
 
Μία µίσθωση θεωρείται χρηµατοοικονοµική εάν πληροί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 
κριτήρια: 

• Στο τέλος της µίσθωσης ο µισθωτής γίνεται κύριος του παγίου 

• Κατά την έναρξη της µίσθωσης η παρούσα αξία των ελάχιστων µελλοντικών 
µισθωµάτων θα πρέπει να είναι το λιγότερο ίση µε την εύλογη αξία του µίσθιου 

• Ο µισθωτής σύµφωνα µε τη σύµβαση το δικαίωµα να αγοράσει το µίσθιο σε τιµή 
πολύ µικρότερη από την τρέχουσα αξία που θα έχει, που το κάνει σχεδόν σίγουρο ότι 
θα προβεί τελικά στην αγορά του 

• Η διάρκεια της µίσθωσης αφορά ένα µεγάλο κοµµάτι της οικονοµικής ζωής του 
παγίου 

• Είναι τέτοια η φύση των παγίων που µόνο ο µισθωτής µπορεί να τα χρησιµοποιήσει 
χωρίς να είναι απαραίτητες σηµαντικές αλλαγές 

• Εάν αλλάξει η υπολειµµατική αξία του παγίου και προκύψουν κέρδη ή ζηµιές ο 
µισθωτής τα αποδέχεται 

• Ο µισθωτής µπορεί να ανανεώσει τη σύµβαση µε ενοίκιο αρκετά πιο χαµηλό από το 
µίσθωµα της αγοράς.   

Ότι δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία αποτελεί λειτουργική µίσθωση. 
 

7.5 Κατάταξη Μισθώσεων σε Γη και Ακίνητα 
 
 
Το πρότυπο προβλέπει τα ακόλουθα για την κατάταξη µισθώσεων σε γη και ακίνητα: 

• αρχικά εφαρµόζονται τα γενικά κριτήρια για την κατάταξη αυτών των περιουσιακών 
στοιχείων. ∆ηλαδή κατηγοριοποιούνται σε λειτουργικές ή χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
όπως και τα υπόλοιπα πάγια. Ειδική αναφορά γίνεται στη γη η οποία έχει απεριόριστη 
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οικονοµική ζωή. Η µίσθωση θεωρείται ότι είναι λειτουργική στην περίπτωση που ο 
µισθωτής δεν αποκτά την κυριότητα της γης κατά τη λήξη της σύµβασης. Στην 
λειτουργική µίσθωση η καταβολή των µισθωµάτων που γίνεται στην αρχή της 
µίσθωσης ή όταν αποκτηθεί το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί προκαταβολή 
µισθωµάτων τα οποία θα αποσβεσθούν σύµφωνα µε τις ωφέλειες που παρέχονται και 
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

• Η γη και τα κτίσµατα διαχωρίζονται κατά τη σύναψη µίας σύµβασης σύµφωνα µε τη 
λογιστική που ορίζει το πρότυπο. Μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι µονάδα µόνο στην 
περίπτωση που η αξίας της γης αποτιµάται σε µικρής σηµασίας ποσό. Όταν το κτίριο 
και η γη θεωρούνται µία µονάδα, έχει ως αποτέλεσµα η οικονοµική ζωή του κτιρίου 
να αποτελεί την οικονοµική ζωή του παγίου.  

• Τα ελάχιστα µισθώµατα υπολογίζονται κατά την έναρξη της µίσθωσης µε βάση την 
εύλογη αξία της γης και των κτισµάτων και κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των δύο 
κατηγοριών 

• Όταν η γη και το κτίριο που χρησιµοποιεί ο µισθωτής θεωρούνται επένδυση σε 
ακίνητο σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 40 τότε αποτιµούνται µε βάση την εύλογη αξία και 
δεν είναι αναγκαίο να αποτιµηθούν ξεχωριστά. Η ξεχωριστή αποτίµηση γίνεται σε 
περίπτωση που είτε το ένα από τα δύο ή και τα δύο δεν µπορούν να καταταχθούν. 

• Ακίνητο που χρησιµοποιεί ο µισθωτής βάσει λειτουργικής µίσθωσης και λαµβάνεται 
ως επένδυση σε ακίνητο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, θεωρείται χρηµατοοικονοµική 
µίσθωση και αναγνωρίζεται µε την µέθοδο της εύλογης αξίας. Σε περίπτωση που 
µεταγενέστερο γεγονός αλλάξει τη φύση του δικαιώµατος που έχει ο µισθωτής στο 
ακίνητο έτσι ώστε να µην θεωρείται πλέον επένδυση σε ακίνητο, η µίσθωση συνεχίζει 
να θεωρείται χρηµατοδοτική. Κάτι τέτοιο είναι πιθανόν να συµβεί στις εξής 
περιπτώσεις: 

a) Εάν στην αρχή ο µισθωτής χρησιµοποιεί το ακίνητο και στη συνέχεια επέλθει 
µεταβολή και γίνει ιδιοχρησιµοποιούµενο µε τεκµαρτό κόστος ίσο µε την 
εύλογη αξία που έχει την ηµεροµηνία της µεταβολής της χρήσης. 

b) Εάν ο µισθωτής προβεί σε υποµίσθωση του ακινήτου σε κάποιον τρίτο. Η 
υποµίσθωση αυτή θεωρείται από τον µισθωτή χρηµατοδοτική γιατί µεταφέρει 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη στον τρίτο αλλά µπορεί από τον τρίτο να 
θεωρηθεί λειτουργική µίσθωση. 

 

7.6 Η Λογιστική των Μισθώσεων  
7.6.1 Αναγνώριση και Μεταγενέστερη Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικής 
Μίσθωσης από τον Μισθωτή 
 
 
Στα βιβλία του µισθωτή έχουµε τις εξής καταχωρίσεις: 

• Στις οικονοµικές καταστάσεις έχουµε αναγνώριση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου 
και παράλληλα αναγνώριση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
σύµβαση και είναι ίσης αξίας. Εάν ο µισθωτής δεν προβεί σε αυτή την απεικόνιση 
στον Ισολογισµό του θα υπάρξει υποεκτίµηση και των οικονοµικών του πόρων και 
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των υποχρεώσεων του. Η αναγνώριση γίνεται στο µικρότερο ποσό ανάµεσα στην 
εύλογη αξία του παγίου και στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 
µισθωµάτων. Για να υπολογιστεί η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 
µισθωµάτων θα χρησιµοποιηθεί το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης ως 
προεξοφλητικό. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να προσδιοριστεί το τεκµαρτό επιτόκιο 
θα χρησιµοποιηθεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού. Η υποχρέωση που προκύπτει 
από την µίσθωση θα πρέπει να εµφανίζεται στο παθητικό και όχι στο ενεργητικό 
αφαιρετικά από την αξία του παγίου.  

• Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα πάγια και ∆.Λ.Π. 38 Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία ο µισθωτής διενεργεί και καταχωρεί τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης. Εάν στο τέλος της µίσθωσης δεν αποκτήσει την κυριότητα του µίσθιου, 
τότε οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν πλήρως και θα κατανεµηθούν στην µικρότερη 
περίοδο ανάµεσα στη διάρκεια της σύµβασης και της ωφέλιµης ζωής του παγίου. 

• Ο µισθωτής χρησιµοποιεί την ίδια µέθοδο απόσβεσης που χρησιµοποιεί και για τα 
υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Εφόσον είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αποκτήσει 
το πάγιο µε τη λήξη της µίσθωσης, οι αποσβέσεις κατανέµονται κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής του παγίου. 

• Τα µισθώµατα τα οποία καταβάλλονται, αποτελούνται από το ποσό που µειώνει την 
υποχρέωση και τον τόκο που αποτελεί χρηµατοοικονοµικό έξοδο και έτσι ξεχωριστά 
θα πρέπει να καταχωρούνται. Το χρηµατοοικονοµικό έξοδο θα πρέπει να υπολογίζεται 
κατά τη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου µε ένα σταθερό επιτόκιο στο υπόλοιπο της 
υποχρέωσης που δεν έχει εξοφληθεί. Ως δαπάνη αντιµετωπίζονται τα ενδεχόµενα 
µισθώµατα στις περιόδους που πραγµατοποιούνται. 

 

7.6.2 Αναγνώριση και Μεταγενέστερη Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικής 
Μίσθωσης από τον Εκµισθωτή 
 
 
Στα βιβλία του εκµισθωτή έχουµε τις εξής καταχωρίσεις: 

• Ο εκµισθωτής δεν πρέπει να αναγνωρίζει πια στο ενεργητικό του το πάγιο γιατί µε τη 
σύναψη της χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης τόσο τα οφέλη όσο και οι κίνδυνοι που 
απορρέουν από τη χρήση του παγίου έχουν µεταφερθεί στον µισθωτή. Η σωστή 
καταχώριση είναι απαίτηση από χρηµατοοικονοµική µίσθωση µε ισόποση πίστωση 
του µισθωµένου παγίου.  

• Τα µισθώµατα τα οποία εισπράττονται, µε εξαίρεση τα κόστη υπηρεσιών, 
αποτελούνται από το ποσό που µειώνει το κεφάλαιο και τον τόκο που αποτελεί 
χρηµατοοικονοµικό έσοδο και έτσι ξεχωριστά θα πρέπει να καταχωρούνται. Το 
χρηµατοοικονοµικό έσοδο θα πρέπει να υπολογίζεται µε σταθερό επιτόκιο έτσι ώστε 
να προκύπτει µία σταθερή περιοδική απόδοση της καθαρής επένδυσης του εκµισθωτή. 

Παράδειγµα  
Η εταιρεία «Α- Leasing» υπέγραψε µε την «Εταιρεία Βαρέων Κατασκευών Α.Ε.» συµφωνία 
µισθώσεως ανυψωτικών µηχανηµάτων. Η έναρξη της µίσθωσης ξεκινάει την 1/1/2012. Το 
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κόστος των µηχανηµάτων είναι 800.000 € και έχουν ωφέλιµη διάρκεια ζωής µηχανηµάτων 10 
έτη. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι 8 έτη από 1/1/2012-31/12/2019. Το επιτόκιο είναι 6% και 
ο µισθωτής θα πρέπει να καταβάλει ισόποσες εξαµηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις στην αρχή 
κάθε εξαµήνου. Επίσης ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να εξαγοράσει στο τέλος της µίσθωσης 
τα µηχανήµατα έναντι του συµβολικού τιµήµατος του 1€. 
Ζητείται:  
Να γίνουν όλες οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές τόσο στα βιβλία του εκµισθωτή («Α- 
Leasing») όσο και στα βιβλία του µισθωτή («Εταιρεία Βαρέων Κατασκευών Α.Ε.») για τη 
χρήση 2012.  
Λύση:   
Η περίοδος εξυπηρέτησης είναι 2*8=16 εξάµηνα, ενώ η περίοδος χρηµατοδότησης είναι 16-
1=15 εξάµηνα, δεδοµένου ότι οι καταβολές των δόσεων γίνονται στην αρχή και όχι στο τέλος 
κάθε εξαµήνου. ∆ηλαδή το εξάµηνο 1/7/2019- 31/12/2019 δεν λογίζεται ως περίοδος 
χρηµατοδότησης αφού την 1/7/2019 ο µισθωτής θα έχει εξοφλήσει την υποχρέωση του.  
Το τοκοχρεολύσιο υπολογίζεται µε τον τύπο της προκαταβλητέας ράντας: 
R=V/ α (1+i)n =800.000/ α (1+0,03)16 = 800.000/ 12,56*1,03=61.834 
V= η αξία της οφειλής στην αρχής της περιόδου, i= το επιτόκιο, n= περίοδοι,    
α (1+i)n = η παρούσα αξία µιας ληξιπρόθεσµης ράντας διαρκείας n και επιτοκίου i, 
(υπολογίζεται από τους σχετικού πίνακες) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

Αριθµός 

δόσεως 

Ηµεροµηνία Μίσθωµα 

(τοκοχρεολύσιο) 

Τόκος Κεφάλαιο Υπόλοιπο 

χρέους 

1 1/1/2012 61.834 - 61.834 738.166 

2 1/7/2012 61.834 22.145 39.689 698.477 

3 1/1/2013 61.834 20.954 40.880 657.597 

4 1/7/2013 61.834 19.728 42.106 615.491 

5 1/1/2014 61.834 18.465 43.369 572.122 

6 1/7/2014 61.834 17.164 44.670 527.452 

7 1/1/2015 61.834 15.824 46.010 481.442 

8 1/7/2015 61.834 14.443 47.391 434.051 

9 1/1/2016 61.834 13.022 48.812 385.239 

10 1/7/2016 61.834 11.557 50.277 334.962 

11 1/1/2017 61.834 10.049 51.785 283.177 

12 1/7/2017 61.834 8.495 53.339 229.838 

13 1/1/2018 61.834 6.895 54.939 174.899 

14 1/7/2018 61.834 5.247 56.587 118.312 

15 1/1/2019 61.834 3.549 58.285 60.027 

16 1/7/2019 61.834 1.807 60.027 - 

Σύνολο  989.344 189.344 800.000  



60 

 

Οι εγγραφές που θα γίνουν είναι οι εξής: 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ «Α- Leasing Α.Ε.» 

1.1.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

20.47 Χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

800.000  

38.06 Καταθέσεις 

όψεως/Τράπεζα ΑΛΦΑ 

 800.000 

Αιτιολογία: Σύναψη χρηµατοδοτικής µίσθωσης ανυψωτικών µηχανηµάτων µε «Εταιρεία Βαρέων 

Κατασκευών Α.Ε.». Πληρωµή αξίας µηχανηµάτων µέσω του τρεχούµενου λογαριασµού µε την 

τράπεζα ΑΛΦΑ.   

1.1.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

38.06 Καταθέσεις 

όψεως/Τράπεζα ΑΛΦΑ 

61.834  

20.47 Χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 61.834 

Αιτιολογία: Είσπραξη από «Εταιρεία Βαρέων Κατασκευών Α.Ε.» πρώτου µισθώµατος.    

30.6.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

20.47 Χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

22.145  

70.47 Τόκοι χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων 

 22.145 

Αιτιολογία: Λογισµός τόκων περιόδου 1/1/2012-30/6/2012 χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε «Εταιρεία 

Βαρέων Κατασκευών Α.Ε.».   

1.7.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

38.06 Καταθέσεις 

όψεως/Τράπεζα ΑΛΦΑ 

61.834  

20.47 Χρηµατοδοτικές  61.834 
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µισθώσεις 

Αιτιολογία: Είσπραξη από «Εταιρεία Βαρέων Κατασκευών Α.Ε.» µισθώµατος της 1.7.2012. 

31.12.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

20.47 Χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

20.954  

70.47 Τόκοι χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων 

 20.954 

Αιτιολογία: Λογισµός τόκων περιόδου 1/7/2012-31/12/2012 χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε «Εταιρεία 

Βαρέων Κατασκευών Α.Ε.».   

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗ «Εταιρεία Βαρέων Κατασκευών Α.Ε.».   

1.1.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

12.00.10 Ανυψωτικά 

µηχανήµατα 

800.000  

45.98.01 Λοιπές 

µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ «A- 

Leasing Α.Ε.» 

 800.000 

Αιτιολογία: Αγορά µηχανηµάτων µε χρηµατοδοτική µίσθωση µέσω «A- Leasing Α.Ε.»  

1.1.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

45.98.01 Λοιπές 

µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ «A- 

Leasing Α.Ε.» 

61.834  

38.03.01 ΑΛΦΑ Τράπεζα  61.834 

Αιτιολογία: Πληρωµή µε επιταγή σε βάρος του τρεχούµενου λογαριασµού στην τράπεζα ΑΛΦΑ, του 

πρώτου µισθώµατος ανυψωτικών µηχανηµάτων  

30.6.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  Χρέωση Πίστωση 
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Λογαριασµού 

65.01.98 Τόκοι και έξοδα 

λοιπών 

µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 

22.145  

45.98.01 Λοιπές 

µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ «A- 

Leasing Α.Ε.» 

 22.145 

Αιτιολογία: ∆εδουλευµένοι και πληρωτέοι τόκοι περιόδου 1/1/2012-30/6/2012 χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης µε «A- Leasing Α.Ε.» 

1.7.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

45.98.01 Λοιπές 

µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ «A- 

Leasing Α.Ε.» 

61.834  

38.03.01 ΑΛΦΑ Τράπεζα  61.834 

Αιτιολογία: Πληρωµή µισθώµατος ανυψωτικών µηχανηµάτων την 1/7/2012 µε επιταγή 

31.12.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

65.01.98 Τόκοι και έξοδα 

λοιπών 

µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 

20.954  

45.98.01 Λοιπές 

µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ «A- 

Leasing Α.Ε.» 

 20.954 

Αιτιολογία: ∆εδουλευµένοι και πληρωτέοι τόκοι περιόδου 1/7/2012-31/12/2012 χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης µε «A- Leasing Α.Ε.» 

31.12.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 
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45.98.01 Λοιπές 

µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ «A- 

Leasing Α.Ε.» 

123.668  

53.98 Λοιπές 

βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ «A- 

Leasing Α.Ε.» 

 123.668 

Αιτιολογία: Μεταφορά στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της δόσης της 1/1/2013 που οφείλεται στην 

«A- Leasing Α.Ε.» 

31.12.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

66.02.00.10 Αποσβέσεις 

ανυψωτικών 

µηχανηµάτων 

80.000  

12.99.00.10 Αποσβεσµένα 

ανυψωτικών 

µηχανηµάτων 

 80.000 

Αιτιολογία: Απόσβεση ανυψωτικών µηχανηµάτων χρήσεως 2012 (800.000/10) 

(Λογιστική τραπεζών και Εταιρειών Leasing και Factoring, Κοντός Γεώργιος, 2010, σελ. 

283-288)  

 

7.6.3 Αναγνώριση Λειτουργικής Μίσθωσης από τον Μισθωτή 
 
 
Ο µισθωτής καταχωρεί τα µισθώµατα στα αποτελέσµατα χρήσης, δηλαδή αποτελούν έξοδο, 
χωρίς να χρειάζεται να αναγνωρίσει το πάγιο στο ενεργητικό του. Αυτό είναι αναγκαίο µόνο 
σε περίπτωση που προκαταβάλλει µισθώµατα.  
 

7.6.4 Αναγνώριση Λειτουργικής Μίσθωσης από τον Εκµισθωτή 
 
 
Ο εκµισθωτής στην λειτουργική µίσθωση εµφανίζει στον ισολογισµό του το πάγιο 
περιουσιακό στοιχείο διότι είναι κύριος του µίσθιου. Εποµένως θα το αναγνωρίσει µε βάση 
τα ∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα πάγια και ∆.Λ.Π. 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Τα µισθώµατα που εισπράττει, εκτός από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν όπως 
ασφάλεια και συντήρηση, απεικονίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης µε βάση την ευθεία 
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µέθοδο κατά τη διάρκεια όλης της µίσθωσης. ∆ιαφορετική µέθοδος χρησιµοποιείται µόνο σε 
περίπτωση που αποδίδει καλύτερα το ρυθµό µείωσης του οφέλους που προκύπτει από τη 
χρήση του παγίου. 

Οι δαπάνες όπως και η απόσβεση που γίνονται για την είσπραξη των µισθωµάτων 
αναγνωρίζονται ως δαπάνες και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης ή αποσβένονται 
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Για την απόσβεση χρησιµοποιείται η ίδια µέθοδος που 
εφαρµόζεται και για άλλα παρόµοια περιουσιακά στοιχεία και ο υπολογισµός της γίνεται 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 και το ∆.Λ.Π. 38. Η αποµείωση γίνεται µε το ∆.Λ.Π. 36 
Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων.  

 

7.7 Χειρισµός της Υπολειµµατικής Αξίας 
 
 
Συνήθως στο τέλος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης το πάγιο αγοράζεται από τον µισθωτή. Σε 
περίπτωση που ο µισθωτής θα το επιστρέψει πίσω στον εκµισθωτή η υπολειµµατική αξία 
παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στον υπολογισµό των ποσών που θα αναγνωριστούν στο αρχικό 
στάδιο της µίσθωσης αλλά και των αποτελεσµάτων που θα αναγνωριστούν κατά τη διάρκεια 
της µίσθωσης και αφορούν τόσο τον µισθωτή όσο και τον εκµισθωτή. Αν η υπολειµµατική 
αξία έχει εγγυηθεί από τον µισθωτή τότε επηρεάζεται άµεσα το επιτόκιο το οποίο θα 
εφαρµοσθεί κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Εφόσον ο µισθωτής ή κάποιος τρίτος µπει ως 
εγγυητής για την υπολειµµατική αξία τότε το ποσό των µισθωµάτων που θα υπολογιστούν θα 
είναι χαµηλότερα. 

Παράδειγµα 1- Η υπολειµµατική αξία δεν είναι εγγυηµένη 
Έστω ότι µεταξύ της ξενοδοχειακής εταιρείας ΗΛΙΟΣ Α.Ε. (µισθωτής) και της ΕΡΜΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. εκµισθωτής συµφωνείται την 1.1.2012 η εκµίσθωση 
από τη δεύτερη 10 προσωπικών υπολογιστών για 4 έτη, που η ωφέλιµη διάρκεια ζωής των 
µηχανηµάτων, µε µίσθωµα 5.000 € καταβλητέο την 1.1 κάθε έτους.  

Στο τέλος της µισθωτικής περιόδου, ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει 
στον εκµισθωτή τους υπολογιστές χωρίς άλλη απαίτηση ή υποχρέωση. 
Ο εκµισθωτής γνωρίζει από πείρα αλλά και από σχετικούς πίνακες που του προµηθεύει η 
κατασκευάστρια εταιρεία των µηχανηµάτων ότι η υπολειµµατική τους αξία στο τέλος των 4 
χρόνων ανέρχεται σε 3.000 €.  
∆ίνεται ότι το επιτόκιο µε το οποίο η εκµισθώτρια υπολογίζει τα ετήσια µισθώµατα είναι 
10%.  
Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές της 1.1.2012 τόσο στα βιβλία του µισθωτή όσο και του 
εκµισθωτή. Είναι σαφές ότι η µίσθωση είναι χρηµατοδοτική αφού καλύπτει το σύνολο της 
ωφέλιµης διάρκειας ζωής των υπολογιστών.  
Περαιτέρω, για τη διενέργεια των εγγραφών πρέπει να βρούµε την παρούσα αξία των δόσεων 
αλλά και της υπολειµµατικής αξίας των υπολογιστών.  
∆όση 1.1.2013          Παρούσα αξία 5.000/ 1,1 = 4.545,45 
∆όση 1.1.2014          Παρούσα αξία 5.000/ 1,12 = 4.132,23 
∆όση 1.1.2015          Παρούσα αξία 5.000/ 1,13 =3.756,57 
∆όση 1.1.2016          Παρούσα αξία 5.000/ 1,14 =3.415,07 
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Υπολειµµατική αξία Παρούσα αξία 3.000/ 1,14 =2.049,04 
                                                               Σύνολο   17.898,36 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 
Πίνακας εξυπηρέτησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης για το µισθωτή 
 Α Β Γ ∆ Ε 

Περίοδος Υποχρεώσεις 

από 

χρηµατοδοτική 

µίσθωση στην 

αρχή της 

περιόδου 

(άληκτο 

κεφάλαιο) 

Μισθώµατα Κεφάλαιο Τόκοι 

περιόδου 

Υποχρεώσεις 

από 

χρηµατοδοτική 

µίσθωση στο 

τέλος της 

περιόδου 

(άληκτο 

κεφάλαιο) 

1/1/2012-1/1/2013 15.849,32 5.000,00 3.415,07 1.584,93 12.434,25 

1/1/2013-1/1/2014 12.434,25 5.000,00 3.756,57 1.243,43 8.677,68 

1/1/2014-1/1/2015 8.677,68 5.000,00 4.132,23 867,77 4.545,45 

1/1/2015-1/1/2016 4.545,45 5.000,00 4.545,45 454,55 0,00 

Οι τόκοι της περιόδου υπολογίζονται ως εξής: ∆= Α* επιτόκιο 10%. 
Το άληκτο κεφάλαιο στο τέλος της περιόδου υπολογίζεται ως εξής: Ε=Α+∆-Β 
Το πάγιο στοιχείο θα πρέπει να αποσβεστεί στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων.  
Οι εγγραφές στα βιβλία του µισθωτή θα είναι οι εξής: 

1.1.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

14.03 Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

15.849,32  

45.98 Υποχρεώσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 15.849,32 

Αιτιολογία: Σύναψη σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την ΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

31.12.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

65 Τόκοι έξοδα 1.584,93  

45.98 Υποχρεώσεις από 

χρηµατοδοτικές 

 1.584,93 
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µισθώσεις 

Αιτιολογία: ∆εδουλευµένοι και πληρωτέοι τόκοι έτους 2012, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την 

ΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

31.12.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

45.98 Υποχρεώσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

5.000,00  

53.98 Λοιπές 

βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ ΕΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

 5.000,00 

Αιτιολογία: Μεταφορά στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της δόσης 1.1.2013 που οφείλεται στην 

ΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

1.1.2013 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

53.98 Λοιπές 

βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ ΕΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

5.000,00  

38 ∆ιαθέσιµα  5.000,00 

Αιτιολογία: Καταβολή πρώτου µισθώµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

31.12.2013 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

65 Τόκοι έξοδα 1.243,43  

45.98 Υποχρεώσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 1.243,43 

Αιτιολογία: ∆εδουλευµένοι και πληρωτέοι τόκοι έτους 2013, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την 

ΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
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                                                                 31.12.2013 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

45.98 Υποχρεώσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

5.000,00  

53.98 Λοιπές 

βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ ΕΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

 5.000,00 

Αιτιολογία: Μεταφορά στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της δόσης 1.1.2014 που οφείλεται στην 

ΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

 

                                                              1.1.2014 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

53.98 Λοιπές 

βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ ΕΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

5.000,00  

38 ∆ιαθέσιµα   5.000,00 

Αιτιολογία: Καταβολή µισθώµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών της 1.1.2014 στην ΕΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

                                                               31.12.2014 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

65 Τόκοι έξοδα 867,77  

45.98 Υποχρεώσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 867,77 

Αιτιολογία: ∆εδουλευµένοι και πληρωτέοι τόκοι έτους 2014, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την 

ΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

                                                                31.12.2014 
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Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

45.98 Υποχρεώσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

5.000,00  

53.98 Λοιπές 

βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ ΕΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

 5.000,00 

Αιτιολογία: Μεταφορά στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της δόσης 1.1.2015 που οφείλεται στην 

ΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

                                                              1.1.2015 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

53.98 Λοιπές 

βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ ΕΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

5.000,00  

38 ∆ιαθέσιµα   5.000,00 

Αιτιολογία: Καταβολή µισθώµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών της 1.1.2015 στην ΕΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

                                                                31.12.2015 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

65 Τόκοι έξοδα 454,55  

45.98 Υποχρεώσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 454,55 

Αιτιολογία: ∆εδουλευµένοι και πληρωτέοι τόκοι έτους 2015, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την 

ΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

                                                                31.12.2015 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

45.98 Υποχρεώσεις από 5.000,00  



69 

 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

53.98 Λοιπές 

βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ ΕΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

 5.000,00 

Αιτιολογία: Μεταφορά στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της δόσης 1.1.2016 που οφείλεται στην 

ΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

                                                              1.1.2016 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

53.98 Λοιπές 

βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις/ ΕΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

5.000,00  

38 ∆ιαθέσιµα   5.000,00 

Αιτιολογία: Καταβολή µισθώµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών της 1.1.2015 στην ΕΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

Παρατήρηση: 
Ο µισθωτής καταχωρεί κατά την αρχική αναγνώριση της µίσθωσης, την παρούσα αξία των 
µισθωµάτων (15.849,32 €), χωρίς να λάβει υπόψη τη µη εγγυηµένη υπολειµµατική αξία που θα έχουν 
οι υπολογιστές στο τέλος της µίσθωσης. Αντιθέτως, ο εκµισθωτής αναγνωρίζει ως απαίτηση το 
σύνολο της καθαρής επένδυσης του από τη συµφωνία µίσθωσης (17.898,36 €), στην οποία εξ’ 
ορισµού περιλαµβάνεται και η παρούσα αξία της υπολειµµατικής αξίας που θα έχουν οι υπολογιστές 
στο τέλος της µίσθωσης. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

Πίνακας εξυπηρέτησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης για το εκµισθωτή 

          Α          Β          Γ         ∆         Ε 

Περίοδος Αξία καθαρής 

επένδυσης 

στην αρχή της 

περιόδου 

Μισθώµατα Κεφάλαιο Τόκοι 

περιόδου  

Αξία καθαρής 

επένδυσης στο 

τέλος της 

περιόδου  

1/1/2012-

1/1/2013 

17.898,36 5.000,00 3.210,16 1.789,84 14.688,20 

1/1/2013- 14.688,20 5.000,00 3.531,18 1.468,82 11.157,02 
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1/1/2014 

1/1/2014-

1/1/2015 

11.157,02 5.000,00 3.884,30 1.115,70 7.272,72 

1/1/2015-

1/1/2016 

7.272,72 5.000,00 4.272,72 727,28 3.000,00 

 

Οι εγγραφές στα βιβλία του εκµισθωτή θα είναι οι εξής: 

                                                                1.1.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

14.03.40 Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές προς 

χρηµατοδοτική 

µίσθωση 

17.898,36  

38 ∆ιαθέσιµα  17.898,36 

Αιτιολογία: Αναγνώριση αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών προς χρηµατοδοτική µίσθωση 

                                                                1.1.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

17.898,36  

14.03.40 Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές προς 

χρηµατοδοτική 

µίσθωση 

 17.898,36 

Αιτιολογία: Αναγνώριση αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών προς χρηµατοδοτική µίσθωση 

                                                                31.12.2012 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

1.789,84  

70 Τόκοι έσοδα  1.789,84 

Αιτιολογία: Λογισµός τόκων έτους 2012, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 

                                                                31.12.2012 
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Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

30.00 Πελάτες/ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 5.000,00  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 5.000,00 

Αιτιολογία: Μεταφορά δόσης που λήγει την 1.1.2013 στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις  

                                                                1.1.2013 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

38.00 ∆ιαθέσιµα 5.000,00  

30.00 Πελάτες/ΗΛΙΟΣ Α.Ε.  5.000,00 

Αιτιολογία: Είσπραξη από την ΗΛΙΟΣ Α.Ε. πρώτου µισθώµατος 

                                                                31.12.2013 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

1.468,82  

70 Τόκοι έσοδα  1.468,82 

Αιτιολογία: Λογισµός τόκων έτους 2013, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 

                                                                31.12.2013 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

30.00 Πελάτες/ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 5.000,00  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 5.000,00 

Αιτιολογία: Μεταφορά δόσης που λήγει την 1.1.2014 στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις  

                                                                1.1.2014 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

38.00 ∆ιαθέσιµα 5.000,00  

30.00 Πελάτες/ΗΛΙΟΣ Α.Ε.  5.000,00 

Αιτιολογία: Είσπραξη από την ΗΛΙΟΣ Α.Ε. µισθώµατος της 1.1.2014 

                                                                31.12.2014 
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Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

1.115,70  

70 Τόκοι έσοδα  1.115,70 

Αιτιολογία: Λογισµός τόκων έτους 2014, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 

                                                               31.12.2014 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

30.00 Πελάτες/ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 5.000,00  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 5.000,00 

Αιτιολογία: Μεταφορά δόσης που λήγει την 1.1.2015 στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις  

                                                                1.1.2015 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

38.00 ∆ιαθέσιµα 5.000,00  

30.00 Πελάτες/ΗΛΙΟΣ Α.Ε.  5.000,00 

Αιτιολογία: Είσπραξη από την ΗΛΙΟΣ Α.Ε. µισθώµατος της 1.1.2015 

                                                                31.12.2015 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

727,28  

70 Τόκοι έσοδα  727,28 

Αιτιολογία: Λογισµός τόκων έτους 2015, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 

                                                                31.12.2015 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

30.00 Πελάτες/ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 5.000,00  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

 5.000,00 
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µισθώσεις 

Αιτιολογία: Μεταφορά δόσης που λήγει την 1.1.2016 στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις  

                                                                1.1.2016 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

38.00 ∆ιαθέσιµα 5.000,00  

30.00 Πελάτες/ΗΛΙΟΣ Α.Ε.  5.000,00 

Αιτιολογία: Είσπραξη από την ΗΛΙΟΣ Α.Ε. µισθώµατος της 1.1.2016 

                                                                1.1.2016 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

14.03.50 Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές προς 

πώληση 

3.000,00  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 3.000,00 

Αιτιολογία: Μεταφορά υπολειµµατικής αξίας ηλεκτρονικών υπολογιστών στα στοιχεία ενεργητικού 

προς πώληση 

Ο εκµισθωτής υποχρεούται να επανεξετάζει κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, την 
υπολειµµατική αξία που θα έχουν οι υπολογιστές στο τέλος της µίσθωσης. Εάν από την εν 
λόγω επανεξέταση προκύψει διαφορά στην υπολειµµατική αξία στο τέλος της περιόδου, αυτή 
θα επηρεάσει άµεσα τα αποτελέσµατα χρήσης. 
Έστω ότι στο ανώτερο παράδειγµα, ο εκµισθωτής διαπιστώνει την 1.1.2015 ότι η 
υπολειµµατική αξία στο τέλος της µίσθωσης θα ανέρχεται σε 1.000 €. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσµα η αξία της καθαρής επένδυσης την 1.1.2015 να διαµορφωθεί σε 5.454,55 €. 
∆όση 1.1.2016          Παρούσα  αξία 5.000/1,1 =4.545,55 
Υπολειµµατική αξία Παρούσα  αξία 1.000/1,1 =909,09 
                                                                              5.454,55 
Η διαφορά 1.818,18 € που προκύπτει µεταξύ της καθαρής επένδυσης την 1.1.2015 πριν την 
επανεξέταση της υπολειµµατικής αξίας (7.272,73 €) και της παρούσας αξίας µετά την 
επανεξέταση (5.454,55 €), θα καταχωρηθεί ως ζηµία αποζηµίωσης. 
Πίνακας εξυπηρέτησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης για το εκµισθωτή 
          Α          Β          Γ         ∆         Ε 

Περίοδος Αξία καθαρής 

επένδυσης 

στην αρχή της 

περιόδου 

Μισθώµατα Κεφάλαιο Τόκοι 

περιόδου  

Αξία καθαρής 

επένδυσης στο 

τέλος της 

περιόδου  
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1/1/2015-

1/1/2016 

5.454,55 5.000,00 4.545,55 545,45 1.000,00 

Οι εγγραφές στα βιβλία του εκµισθωτή θα είναι οι εξής: 

                                                                   1.1.2015 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

69.51 Ζηµίες αποµείωσης 

δανείων και 

απαιτήσεων  

1.818,18  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 1.818,18 

Αιτιολογία: Αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης. 

                                                                31.12.2015 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

545,45  

70 Τόκοι έσοδα  545,45 

Αιτιολογία: Λογισµός τόκων έτους 2015, χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 

                                                                31.12.2015 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

30.00 Πελάτες/ΗΛΙΟΣ Α.Ε. 5.000,00  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 5.000,00 

Αιτιολογία: Μεταφορά δόσης που λήγει την 1.1.2016 στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις  

                                                                1.1.2016 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

38.00 ∆ιαθέσιµα 5.000,00  

30.00 Πελάτες/ΗΛΙΟΣ Α.Ε.  5.000,00 

Αιτιολογία: Είσπραξη από την ΗΛΙΟΣ Α.Ε. µισθώµατος της 1.1.2016 

                                                                1.1.2016 
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Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

14.03.50 Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές προς 

πώληση 

1.000,00  

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 1.000,00 

Αιτιολογία: Μεταφορά υπολειµµατικής αξίας ηλεκτρονικών υπολογιστών στα στοιχεία ενεργητικού 

προς πώληση 

Παράδειγµα 2- Η υπολειµµατική αξία είναι εγγυηµένη  
Έστω ότι στο προηγούµενο παράδειγµα ο µισθωτής εγγυάται στον εκµισθωτή την 
υπολειµµατική αξία που θα έχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο τέλος της ωφέλιµης ζωής 
τους, ήτοι το ποσό των 3.000 €. 
Εγγραφές στα βιβλία του µισθωτή: 
Το κρίσιµο ερώτηµα που τίθεται για τον µισθωτή είναι ο υπολογισµός της αξίας της εγγύησης 
που έδωσε στον εκµισθωτή. Αν υπήρχε µία ενεργός δευτερογενής αγορά υπολογιστών από 
«δεύτερο χέρι», ο µισθωτής θα διέθετε ένα ισχυρό σηµείο αναφοράς. Αν π.χ. οι υπολογιστές 
θα µπορούσαν να πωληθούν στο τέλος της ζωής τους στην τιµή των 3.000 €, η αξία της 
εγγύησης που έδωσε ο µισθωτής θα είχε αξία µηδέν. Αν, αντίθετα, η αξία των υπολογιστών 
ήταν µικρότερη από 3.000 €, έστω 1.800 €, τότε η αξία της εγγύησης ανέρχεται στο ποσό της 
διαφοράς που πρέπει να συµπληρώσει ο µισθωτής, που στο παράδειγµα µας είναι 1.200 € 
(3.000-1.800). 

Η απουσία δευτερογενούς αγοράς στα µισθωµένα µέσα και το συνεπεία αυτού 
στοιχείο υποκειµενικότητας που υπεισέρχεται κατά τη διαδικασία προσέγγισης της 
υπολειµµατικής αξίας, οδήγησε το Συµβούλιο να υιοθετήσει, για λόγους συντηρητικότητας, 
ως αξία της εγγύησης το µέγιστο ποσό το οποίο µπορεί να κληθεί να καταβάλει ο µισθωτής. 
Στο παράδειγµα µας το ποσό αυτό είναι 3.000 € και ως εκ τούτου ο µισθωτής οφείλει να 
συνυπολογίσει και το ποσό αυτό στην αξία των ελάχιστων µισθωµάτων (∆.Λ.Π. 17.4 και 
17.20). 
 Η σχετική εγγραφή για την 1.1.2012 είναι η ακόλουθη: 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση  Πίστωση  

14.03 Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές  

17.898,36  

45.98 Υποχρεώσεις από 

χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 

 17.898,36 

Εγγραφές στα βιβλία του εκµισθωτή: 
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∆εν υπάρχει διαφορά στην εγγραφή που πρέπει να κάνει ο εκµισθωτής στην περίπτωση που 
του παρασχεθεί εγγύηση, από εκείνη χωρίς εγγύηση εκ µέρους του µισθωτή. 

∆ιαφορά είναι πολύ πιθανό να υπάρξει στο τέλος της µίσθωσης όταν ο εκµισθωτής θα 
προβεί σε πώληση των υπολογιστών. Αν το προϊόν της πώλησης είναι µικρότερο από την 
υπολειµµατική αξία, στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγγύηση, ο εκµισθωτής θα 
πραγµατοποιήσει ζηµία από την πώληση, ενώ αν υπάρξει εγγύηση, τη διαφορά οφείλει να την 
καλύψει ο µισθωτής. Αν το προϊόν της πώλησης είναι µεγαλύτερο ή ίσο από/µε την 
υπολειµµατική αξία, δεν υπάρχει καµία διαφορά στο λογιστικό χειρισµό µεταξύ της 
εγγυηµένης και µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας. (Λογιστική τραπεζών και Εταιρειών 
Leasing και Factoring, Κοντός Γεώργιος, 2010, σελ 289-296) 

 

7.8 Χειρισµός των Αρχικών Άµεσων Εξόδων Μίσθωσης 
 
 
Χρηµατοδοτική µίσθωση- µισθωτής 
Αρχικά άµεση κόστη είναι συνήθως τα έξοδα ελέγχου τίτλων και εκτίµησης των ακινήτων, 
µεταφορικά, έξοδα συµβολαιογράφων, προµήθειες, αµοιβές νοµικών συµβούλων, εσωτερικά 
κόστη και έξοδα ασφάλισης. Τα κόστη αυτά όταν επιβαρύνουν το µισθωτή κατά τη σύναψη 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν µε αναγνώριση του ποσού και 
προσαύξηση του περιουσιακού στοιχείου. Στη συνέχεια θα αποσβεστούν κατά την ωφέλιµη 
διάρκεια ζωής του παγίου.  
Χρηµατοδοτική µίσθωση- εκµισθωτής 
Τα αρχικά άµεσα κόστη που συνήθως επιβαρύνουν τον εκµισθωτή κατά τη σύναψη 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης προστίθενται στην αρχική αναγνώριση των απαιτήσεων της 
µίσθωσης. Το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης υπολογίζεται µε βάση τις απαιτήσεις και τα 
αρχικά κόστη µαζί. Οι δαπάνες που γίνονται από τα τµήµατα πωλήσεων και µάρκετινγκ δεν 
αναγνωρίζονται ως αρχικά άµεσα έξοδα µίσθωσης. 
Λειτουργική µίσθωση- µισθωτής 
Τα αρχικά άµεσα κόστη που επιβαρύνουν το µισθωτή κατά τη σύναψη της λειτουργικής 
µίσθωσης καταχωρούνται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσης την περίοδο που αφορούν.  
Λειτουργική µίσθωση- εκµισθωτής 
Τα αρχικά κόστη που προκύπτουν µε τη διαπραγµάτευση της µίσθωσης και επιβαρύνουν τον 
εκµισθωτή προσαυξάνουν την αξία του πάγιου περιουσιακού στοιχείου.  
Κατασκευαστές- έµποροι 
Το κόστος που αφορά τη διαπραγµάτευση και τη σύναψη µιας σύµβασης δεν θεωρείται 
άµεσο αρχικό κόστος όταν ο εκµισθωτής είναι παράλληλα και κατασκευαστής ή έµπορος. Το 
κόστος αυτό θεωρείται δαπάνη συνήθως στην αρχή της µίσθωσης όταν αναγνωριστεί το 
κέρδος από την πώληση. 
 

7.9 Μισθώσεις ∆ιενεργούµενες από Κατασκευαστές ή Εµπόρους Παγίων 
 
 
Αρχική αναγνώριση- Χρηµατοδοτική µίσθωση  
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Οι κατασκευαστές και οι έµποροι όταν πωλούν ένα προϊόν και δέχονται οι πελάτες τους να 
εξοφλήσουν τµηµατικά το τίµηµα ουσιαστικά συνάπτουν χρηµατοδοτική µίσθωση αν και δεν 
αποτελούν εταιρεία leasing. Εποµένως µε αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αναγνωριστεί και 
από τον κατασκευαστή/ έµπορο και από τον πελάτη που γίνεται µισθωτής.  
Μεταγενέστερη επιµέτρηση- Χρηµατοδοτική µίσθωση 
Το έσοδο το οποίο ο κατασκευαστής ή ο έµπορος αναµένεται να εισπράξει αποτελείται από 
δύο µέρη. Το ένα µέρος είναι το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την πώληση και θα 
καταχωρηθεί κατά τη σύναψη της σύµβασης στα αποτελέσµατα χρήσης. Το άλλο µέρος είναι 
ο τόκος, το χρηµατοοικονοµικό έσοδο που απορρέει από τη σύναψη της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης και θα καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια της.  

Το έσοδο από την πώληση θα πρέπει να αναγνωριστεί στην µικρότερη αξία µεταξύ 
της εύλογης αξίας του παγίου και της παρούσας αξίας της ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων 
χρησιµοποιώντας εµπορικό επιτόκιο. Το κόστος πωλήσεων αποτελείται από το κόστος ή τη 
λογιστική αξία σε περίπτωση που είναι διαφορετική αφού έχει αφαιρεθεί η παρούσα αξία της 
µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας. Η αναγνώριση του θα γίνει όταν συνάπτεται η 
σύµβαση.    

Σε περίπτωση που για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας της ελάχιστης καταβολής 
µισθωµάτων χρησιµοποιηθεί πλασµατικό επιτόκιο για να µπορέσει ο κατασκευαστής 
/έµπορος να αυξήσει τους πελάτες του, το έσοδο της πώλησης θα αυξηθεί χωρίς να 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Κατά συνέπεια εάν γίνει χρήση αυτής της µεθόδου 
προώθησης προϊόντων, το κέρδος από την πώληση θα πρέπει να υπολογιστεί µε το επιτόκιο 
της αγοράς για να αποφευχθεί η καταχώριση πλασµατικού κέρδους.  
Λειτουργική µίσθωση 
Όταν ο κατασκευαστής/ έµπορος συνάψει λειτουργική µίσθωση, τότε δεν µπορεί να 
καταχωρίσει κέρδος διότι δεν πραγµατοποιείται πώληση.   
 

7.10 Πώληση µε Μίσθωση από τον Πωλητή (Sale and Lease Back) 
7.10.1 Χρηµατοοικονοµική Μίσθωση 
 
 
Όταν η µίσθωση που συνάπτεται µετά από την πώληση του παγίου είναι χρηµατοοικονοµική, 
τότε ουσιαστικά ο εκµισθωτής χρηµατοδοτεί τον µισθωτή µε παρακράτηση της κυριότητας 
του παγίου για να εξασφαλίσει τα κεφάλαια που επένδυσε. 

Εάν υπάρχει θετική διαφορά ανάµεσα στη τιµή πώλησης και στη λογιστική αξία του 
παγίου, το κέρδος που προκύπτει δεν πρέπει να αναγνωριστεί ως κέρδος κατά το χρόνο της 
πώλησης αλλά ως έσοδο επόµενων χρήσεων το οποίο θα κατανέµεται στα αποτελέσµατα 
χρήσης σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

Εάν υπάρχει αρνητική διαφορά ανάµεσα στη τιµή πώλησης και στη λογιστική αξία 
του παγίου, η ζηµία που προκύπτει δεν αναγνωρίζεται. Θα αναγνωριστεί µόνο στη περίπτωση 
που υπάρχει αποµείωση του παγίου σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση αξίας 
περιουσιακών στοιχείων και η λογιστική αξία θα µειωθεί κατά το ποσό της αποµείωσης. 

Παράδειγµα  
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Η επιχείρηση «Χ» είναι ιδιοκτήτρια ενός κτιρίου, το οποίο αγοράστηκε πριν από 4 έτη. Η 
αναπόσβεστη αξία του κτιρίου είναι αυτού ανέρχεται σε ποσό 80.000 €. Το κτίριο 
αποσβένεται µε συντελεστή 5% (ωφέλιµη ζωή 20 έτη). Το ανωτέρω πωλήθηκε στην «A 
Leasing» έναντι του ποσού 100.000 €. 
Ταυτόχρονα µε µία δεκαετή σύµβαση µεταξύ της «A Leasing» και της «Χ», η χρήση του 
κτιρίου παραµένει στη «Χ» µε ετήσιο µίσθωµα καταβλητέο στο τέλος κάθε έτους ποσού 
15.000 € µε ένα κατά προσέγγιση τεκµαρτό επιτόκιο 7%. 
Η συναλλαγή γίνεται τον πρώτο µήνα της χρήσης και οι δόσεις καταβάλλονται στο τέλος του 
έτους. Θεωρείται ότι µε βάση τους όρους της σύµβασης, η µίσθωση θεωρείται 
χρηµατοοικονοµική. 
Λύση 
Οι λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες: 
Στα βιβλία της πωλήτριας εταιρείας «Χ»: 
Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

38.00 Ταµείο 100.000  

11.00 Κτίρια  80.000 

56.00 Έσοδα επόµενων 

χρήσεων 

 20.000 

Στα βιβλία της αγοράστριας εταιρείας «A Leasing»: 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

11.07 Μισθωµένα κτίρια 100.000  

38.00 Ταµείο  100.000 

Λογιστικές εγγραφές σύµβασης επαναµίσθωσης 

Στα βιβλία του µισθωτή εταιρεία «Χ»: 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

11.00 Κτίρια 105.354  

45.98 Υποχρεώσεις από 

χρηµατοοικονοµικές 

µισθώσεις 

 105.354 

Στα βιβλία της εκµισθώτριας εταιρείας «A Leasing»: 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοοικονοµικές 

µισθώσεις 

105.354  
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56.00 Έσοδα επόµενων 

χρήσεων 

 5.354 

11.07 Μισθωµένα κτίρια  100.000 

Λογιστικές εγγραφές στο τέλος της χρήσης 

Στα βιβλία του µισθωτή εταιρεία «Χ»: 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

66.00 Αποσβέσεις χρήσης 6.585  

11.99 Αποσβεσµένα κτίρια  6.585 

 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

53.98 Υποχρεώσεις από 

χρηµατοοικονοµικές 

µισθώσεις 

7.625  

65.00 Τόκοι- έξοδα 7.375  

38.00 Ταµείο  15.000 

 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

56.00 Έσοδα επόµενων 

χρήσεων 

2.000  

86.02 Αποτελέσµατα  2.000 

 

Στα βιβλία της εκµισθώτριας εταιρείας «A Leasing»: 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

38.00 Ταµείο 15.000  

76.03 Τόκοι –έσοδα  7.354 

18.13 Απαιτήσεις από 

χρηµατοοικονοµικές 

µισθώσεις 

 7.625 

Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή  

Λογαριασµού 

Χρέωση Πίστωση 

56.00 Έσοδα επόµενων 535  
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χρήσεων 

86.02 Αποτελέσµατα  535 

Η ωφέλιµη ζωή δεν αλλάζει. Οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν επί της νέας αξίας δηλαδή 
105.354/16=6.585. 

Το κέρδος που αφορά τη χρήση υπολογίζεται ως εξής: συνολικό κέρδος/τη διάρκεια 
της µίσθωσης δηλαδή 20.000/10=2.000€. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης I.F.R.S., αναλυτική παρουσίαση, Grand Thornton, τόµος Α΄, 2006, σελ 395-
396) 

 

7.10.2 Λειτουργική Μίσθωση 
 
 
Στην περίπτωση της λειτουργικής µίσθωσης η λογιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί 
εξαρτάται από την τιµή πώλησης (ΤΠ), την εύλογη αξία (ΕΑ) και τη λογιστική αξία (ΛΑ) του 
πάγιου περιουσιακού στοιχείου. 

Έχουµε τις εξής περιπτώσεις: 
i. Όταν η τιµή πώλησης είναι ίση µε την εύλογη αξία και ίση µε τη λογιστική αξία δεν 

χρειάζεται να γίνει καµία αναγνώριση. 
ii.  Έστω ότι η ΤΠ > ΕΑ > ΛΑ µε ΤΠ=500, ΕΑ=400 και ΛΑ=100, 

τότε θα πρέπει να γίνει άµεση αναγνώριση του κέρδους, δηλαδή να καταχωρηθεί στα 
αποτελέσµατα χρήσης το ποσό των 300 € και σταδιακή αναγνώριση, δηλαδή να θεωρηθεί 
έσοδο επόµενων χρήσεων το ποσό των 100 €.  
iii.  Έστω ότι η ΛΑ >ΤΠ = ΕΑ  µε ΛΑ=500 και ΤΠ=ΕΑ=100, 
τότε θα πρέπει να γίνει άµεση αναγνώριση της ζηµίας, δηλαδή να καταχωρηθεί στα 
αποτελέσµατα χρήσης το ποσό των 400 €. 
iv. Έστω ότι η ΤΠ = ΕΑ >ΛΑ  µε, ΤΠ=ΕΑ=500 και ΛΑ=100, 
τότε θα πρέπει να γίνει άµεση αναγνώριση του κέρδους, δηλαδή να καταχωρηθεί στα 
αποτελέσµατα χρήσης το ποσό των 400 €. 

v. Έστω ότι η ΤΠ > ΕΑ = ΛΑ µε ΤΠ=500 και ΕΑ=ΛΑ=100, 
τότε θα πρέπει να γίνει σταδιακή αναγνώριση του κέρδους, δηλαδή να θεωρηθεί έσοδο 
επόµενων χρήσεων το ποσό των 400 €.  
vi. Έστω ότι η ΤΠ = ΛΑ >ΕΑ  µε, ΤΠ=ΛΑ=500 και ΕΑ=100, τότε δεν χρειάζεται να 

γίνει καµία καταχώριση. 
vii.  Έστω ΕΑ> ΤΠ> ΛΑ µε ΕΑ=500, ΤΠ=400 και ΛΑ=100,  
τότε θα πρέπει να γίνει άµεση αναγνώριση κέρδους, δηλαδή να καταχωρηθεί στα 
αποτελέσµατα χρήσης το ποσό των 300 €. 
viii.  Έστω ΕΑ>ΤΠ =ΛΑ µε ΕΑ=500 και ΤΠ=ΛΑ=100 €, τότε δεν χρειάζεται να γίνει 

καµία καταχώριση. 
ix. Έστω ΕΑ>ΛΑ >ΤΠ µε ΕΑ=500, ΛΑ=400 και ΤΠ=100,  
σε περίπτωση που το µίσθωµα έχει υπολογιστεί σε τιµές αγοράς, θα πρέπει να γίνει άµεση 
αναγνώριση ζηµίας, δηλαδή να καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα χρήσης το ποσό των 300 €, 
ενώ σε περίπτωση που το µίσθωµα είναι µικρότερο από τις τιµές αγοράς, θα πρέπει να γίνει 
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σταδιακή αναγνώριση ζηµίας, δηλαδή να καταχωρηθεί στα έξοδα επόµενης χρήσης το ποσό 
των 300 €. 

x. Έστω ΕΑ=ΛΑ >ΤΠ µε ΕΑ=ΛΑ=500 και ΤΠ=100, 
σε περίπτωση που το µίσθωµα έχει υπολογιστεί σε τιµές αγοράς, θα πρέπει να γίνει άµεση 
αναγνώριση ζηµίας, δηλαδή να καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα χρήσης το ποσό των 400 €, 
ενώ σε περίπτωση που το µίσθωµα είναι µικρότερο από τις τιµές αγοράς, θα πρέπει να γίνει 
σταδιακή αναγνώριση ζηµίας, δηλαδή να καταχωρηθεί στα έξοδα επόµενης χρήσης το ποσό 
των 400 €. 
xi. Έστω ΛΑ>ΤΠ > ΕΑ µε ΛΑ=500, ΤΠ=400 και ΕΑ=100,  
τότε η λογιστική αξία πρέπει να προσαρµοσθεί στην εύλογη αξία και να αναγνωρισθεί ζηµία 
αποµείωσης 400 €. Στη συνέχεια θα γίνει σταδιακή αναγνώριση κέρδους, ως έσοδο επόµενων 
χρήσεων το ποσό των 300 €.  
xii. Έστω ΛΑ>ΕΑ>ΤΠ µε ΛΑ=500, ΕΑ=400 και ΤΠ=100,  
τότε πρέπει η λογιστική αξία να προσαρµοσθεί στην εύλογη αξία και να αναγνωρισθεί ζηµία 
αποµείωσης 100 €. Στη συνέχεια    
xiii.  Έστω ΤΠ >ΛΑ> ΕΑ µε ΤΠ=500, ΛΑ=400 και ΕΑ=100,  
τότε πρέπει η λογιστική αξία να προσαρµοσθεί στην εύλογη αξία και να αναγνωρισθεί ζηµία 
αποµείωσης 300 € και στη συνέχεια να αναγνωριστεί σταδιακά κέρδος 400 €. (Λογιστική 
τραπεζών και Εταιρειών Leasing και Factoring, Κοντός Γεώργιος, 2010, σελ 302-303) 
 

7.11 Γνωστοποιήσεις 
7.11.1 Χρηµατοοικονοµικές Μισθώσεις  
 
 
Μισθωτής 
Ο µισθωτής σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 όταν συνάπτει χρηµατοδοτική µίσθωση θα πρέπει να 
γνωστοποιεί τα εξής: 

• την καθαρή λογιστική αξία κάθε κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων την ηµέρα του 
Ισολογισµού  

• το σύνολο της ελάχιστης καταβολής µελλοντικών µισθωµάτων την ηµέρα του 
Ισολογισµού το οποίο θα πρέπει να συµφωνεί µε την παρούσα αξία τους. Επίσης είναι 
απαραίτητο να γνωστοποιεί το σύνολο της ελάχιστης καταβολής µελλοντικών 
µισθωµάτων την ηµέρα του Ισολογισµού και την παρούσα αξία τους για τις περιόδους 
α) µέχρι ένα χρόνο β) από ένα µέχρι πέντε χρόνια γ) πάνω από πέντε χρόνια 

• τα τυχόν ενδεχόµενα µισθώµατα που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της περιόδου και 
καταχωρήθηκαν ως δαπάνη στα αποτελέσµατα χρήσης  

• σύµφωνα µε µη ακυρώσιµη υποµίσθωση την ηµέρα του Ισολογισµού το σύνολο της 
µελλοντικής ελάχιστης καταβολής υποµισθωµάτων 

• τα χαρακτηριστικά και τους όρους των συµβάσεων όπως για παράδειγµα το πώς 
υπολογίστηκαν τα ενδεχόµενα µισθώµατα, τα δικαιώµατα αγοράς ή ανανέωσης αν 
υπάρχουν και ποιοι όροι έχουν τεθεί για την εφαρµογή τους, οι τυχόν περιορισµοί που 
έχουν τεθεί σχετικά µε τη διανοµή των µερισµάτων, την αύξηση χρεών και τη σύναψη 
νέων µισθώσεων   
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• όλες οι γνωστοποιήσεις που ορίζουν τα πρότυπα ∆.Λ.Π. 16, 36, 38, 40 και 41 και 
αφορούν µισθωτές που συνάπτουν χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

Εκµισθωτής 
Ο εκµισθωτής σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 όταν συνάπτει χρηµατοδοτική µίσθωση θα πρέπει 
να γνωστοποιεί τα εξής: 

• την ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση την ηµέρα του Ισολογισµού η οποία θα 
πρέπει να συµφωνεί µε την παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωµών µισθωµάτων. 
Επίσης ο εκµισθωτής είναι απαραίτητο να γνωστοποιεί την ακαθάριστη επένδυση στη 
µίσθωση την ηµέρα του Ισολογισµού και την παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωµών 
µισθωµάτων για τις περιόδους α) µέχρι ένα χρόνο β) από ένα µέχρι πέντε χρόνια γ) 
πάνω από πέντε χρόνια 

• τους τόκους που δεν είναι δεδουλευµένοι 
• τις µη εγγυηµένες υπολειµµατικές αξίες που δικαιούται ο εκµισθωτής 

• τη συνολική πρόβλεψη που έχει γίνει για απαιτήσεις που δεν έχουν εισπραχτεί από 
ελάχιστα µισθώµατα 

• τα τυχόν ενδεχόµενα µισθώµατα που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της περιόδου και 
καταχωρήθηκαν ως δαπάνη στα αποτελέσµατα χρήσης  

•  µια περιγραφή των αξιοσηµείωτων διακανονισµών που έχει κάνει ο εκµισθωτής 
σχετικά µε τη µίσθωση. 

Συνιστάται ο εκµισθωτής να γνωστοποιεί την ακαθάριστη επένδυση αφού έχει αφαιρεθεί 
το µη πραγµατοποιούµενο κέρδος µιας νέας δραστηριότητας που ξεκίνησε κατά την διάρκεια 
της τρέχουσας χρήσης και αφού έχουν αφαιρεθεί τα σχετικά ποσά για µισθώσεις που 
ακυρώθηκαν.     

 

7.11.2 Λειτουργικές Μισθώσεις 
 
 
Μισθωτής 
Ο µισθωτής σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 όταν συνάπτει λειτουργική µίσθωση θα πρέπει να 
γνωστοποιεί τα εξής: 

• το σύνολο της ελάχιστης καταβολής µελλοντικών µισθωµάτων σύµφωνα µε 
λειτουργικές συµβάσεις που δεν έχουν ακυρωθεί για τις εξής περιόδους α) µέχρι ένα 
χρόνο β) από ένα µέχρι πέντε χρόνια γ) πάνω από πέντε χρόνια 

• το σύνολο της ελάχιστης καταβολής µελλοντικών υποµισθωµάτων την ηµέρα του 
Ισολογισµού σύµφωνα µε υποµίσθωση που δεν έχει ακυρωθεί και αναµένεται να 
πραγµατοποιηθεί 

• µισθώµατα και υποµισθώµατα που καταχωρήθηκαν ως δαπάνες στα αποτελέσµατα 
χρήσης κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα µισθώµατα και τα υποµισθώµατα πρέπει να 
χωριστούν στο ποσό της ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων, στο ποσό των 
ενδεχόµενων µισθωµάτων και στο ποσό των υποµισθωµάτων που καταβλήθηκαν 

• τα χαρακτηριστικά και τους όρους των συµβάσεων όπως για παράδειγµα το πώς 
υπολογίστηκαν τα ενδεχόµενα µισθώµατα, τα δικαιώµατα αγοράς ή ανανέωσης αν 
υπάρχουν και ποιοι όροι έχουν τεθεί για την εφαρµογή τους, οι τυχόν περιορισµοί που 
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έχουν τεθεί σχετικά µε τη διανοµή των µερισµάτων, την αύξηση χρεών και τη σύναψη 
νέων µισθώσεων. 

Εκµισθωτής 
Ο εκµισθωτής σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 όταν συνάπτει λειτουργική µίσθωση θα πρέπει να 
γνωστοποιεί τα εξής: 

• τις συνολικές µελλοντικές ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων που θα εισπράξει 
σύµφωνα µε λειτουργικές µισθώσεις που δεν έχουν ακυρωθεί και αυτές που 
αντιστοιχούν στις εξής περιόδους α) µέχρι ένα χρόνο β) από ένα µέχρι πέντε χρόνια γ) 
πάνω από πέντε χρόνια 

• το σύνολο των ενδεχόµενων µισθωµάτων που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα 
χρήσης ως έσοδο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 

• τις σηµαντικές συµφωνίες που έχει συνάψει ο εκµισθωτής και µία γενική περιγραφή 
αυτών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 
 
 

8.1 Μ.Ε.∆. 15 «Λειτουργικές Μισθώσεις- Κίνητρα»  
 
 
Η διερµηνεία 15 αναφέρεται στις λειτουργικές µισθώσεις και στο πως θα πρέπει να 
αναγνωρίζουν στα λογιστικά βιβλία τους ο εκµισθωτής και ο µισθωτής τα διάφορα κίνητρα 
που προσφέρει ο εκµισθωτής κατά τη διαπραγµάτευση µιας καινούριας σύµβασης ή µίας 
σύµβασης που ανανεώνεται.  

Ο εκµισθωτής µπορεί να παρέχει ως κίνητρο µια προκαταρκτική καταβολή µετρητών 
στον µισθωτή, να τον αποζηµιώσει ή να πληρώσει δαπάνες όπως είναι το κόστος 
µετεγκατάστασης, οι βελτιώσεις του µισθίου και τα κόστη που έχουν σχέση µε µία 
προϋπάρχουσα δέσµευση µίσθωσης του µισθωτή. Επίσης ο εκµισθωτής µπορεί να 
συµφωνήσει στις πρώτες περιόδους ο µισθωτής να µην καταβάλλει µίσθωµα ή να το 
καταβάλλει µειωµένο. 

Σύµφωνα µε το Μ.Ε.∆. 15 όλα τα κίνητρα που δίνονται µε αφορµή τη σύναψη µια 
νέας ή ανανεούµενης λειτουργικής σύµβασης, ανεξαρτήτως από το ποια είναι η φύση των 
κινήτρων, ποιος είναι ο τύπος της συµφωνίας και από το πότε και πώς θα καταβληθούν τα 
χρήµατα, αναγνωρίζονται ως µέρος του συνολικού καθαρού τιµήµατος που καταβάλλεται για 
τη χρήση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου.  

Ο εκµισθωτής θα πρέπει να καταχωρήσει το συνολικό κόστος που προκύπτει από τα 
κίνητρα µειώνοντας τα έσοδα που προκύπτουν από τα µισθώµατα κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης χρησιµοποιώντας µία σταθερή µέθοδο. ∆ιαφορετική µέθοδος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο στην περίπτωση που η νέα µέθοδος εµφανίζει καλύτερα το ρυθµό που 
µειώνεται το όφελος του µισθωτή που αποφέρει το µίσθιο από τη χρήση του. 

Ο µισθωτής θα πρέπει να καταχωρήσει το συνολικό όφελος που προκύπτει από τα 
κίνητρα µειώνοντας τις δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της µίσθωσης 
χρησιµοποιώντας µία σταθερή µέθοδο.  

Τα κόστη που αντιµετωπίζει ο µισθωτής όπως και αυτά που αφορούν προϋπάρχουσα 
µίσθωση όπως είναι το κόστος τερµατισµού, µετεγκατάστασης ή βελτιώσεων του µισθίου θα 
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Πρότυπα καθώς επίσης θα περιλαµβάνονται και 
τα κόστη που αφορούν αποζηµίωση ως κίνητρο. 

Οι δαπάνες που προκύπτουν από τα κίνητρα που παρέχει ο εκµισθωτής δεν 
θεωρούνται αρχικά κόστη. Οι αρχικές δαπάνες γίνονται για να ολοκληρωθεί µία σύµβαση και 
συνήθως αφορούν τη διοίκηση, τη διαφήµιση, συµβουλές ή νοµικές αµοιβές. Αντίθετα τα 
κίνητρα αφορούν την ουσία της µίσθωσης και είναι απαραίτητα για τη σύναψη της έτσι ώστε 
ο µισθωτής να ζητήσει τη χρήση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. 

∆απάνες στις οποίες προχωράει ο µισθωτής όπως είναι οι δαπάνες µετεγκατάστασης 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης ως έξοδο στην περίοδο που γίνονται ανεξάρτητα 
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αν είναι αποζηµίωση από τον εκµισθωτή καθώς δεν έχουν σχέση µε την αντιπαροχή για τη 
χρήση του µισθίου.   
Παραδείγµατα για την καλύτερη κατανόηση της ∆ιερµηνείας Μ.Ε.∆. 15 
Παράδειγµα 1 
Μια επιχείρηση συµφωνεί να συνάψει µία νέα σύµβαση µίσθωσης µε µία εταιρεία 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η εταιρεία leasing για να δώσει κίνητρο στον µισθωτή για την 
υπογραφή της σύµβασης αποφασίζει να πληρώσει το κόστος µετεγκατάστασης του µισθωτή 
το οποίο ανέρχεται σε 1.000 €. Η µίσθωση έχει διάρκεια 10 χρόνια µε καταβληθέν µίσθωµα 
2.000 € το χρόνο.  
Οι συµβαλλόµενοι θα πρέπει να διενεργήσουν τα εξής: 
Ο µισθωτής θα αναγνωρίσει τον πρώτο χρόνο ως δαπάνη το κόστος µετεγκατάστασης 1.000€.  
Η καθαρή επένδυση για τον εκµισθωτή είναι το ποσό των 2.000 επί 10 χρόνια και από τα 
20.000 που προκύπτουν αφαιρούνται τα 1.000 που είναι το κόστος µετεγκατάστασης, δηλαδή 
το τελικό ποσό της επένδυσης ανέρχεται σε 19.000 €. Και οι δύο συµβαλλόµενοι θα πρέπει 
να αναγνωρίζουν το ποσό των 19.000 € κατά τη διάρκεια των δέκα χρόνων και να το 
αποσβέσουν µε µία απλή µέθοδο απόσβεσης. 
Παράδειγµα 2 
Μια επιχείρηση συµφωνεί να συνάψει µία νέα σύµβαση µίσθωσης µε µία εταιρεία 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η εταιρεία leasing για να δώσει κίνητρο στον µισθωτή για την 
υπογραφή της σύµβασης αποφασίζει ο µισθωτής να µην καταβάλλει µίσθωµα για τα πρώτα 
τρία έτη. Η µίσθωση έχει διάρκεια 20 χρόνια  µε καταβληθέν µίσθωµα 5.000 € που θα 
αρχίσει να καταβάλλεται από το τέταρτο έτος και µετά. 
Οι συµβαλλόµενοι θα πρέπει να διενεργήσουν τα εξής: 

Η συνολική επένδυση είναι 85.000 € γιατί θα καταβληθούν 5.000 € για 17 χρόνια. 
Εποµένως και οι δύο συµβαλλόµενοι θα αναγνωρίσουν το ποσό των 85.000 € κατά τη 
διάρκεια των 20 χρόνων το οποίο θα αποσβέσουν µε µία απλή µέθοδο απόσβεσης. 
 

8.2 Μ.Ε.∆. 27 «Εκτίµηση της Ουσίας των Συναλλαγών που Συνεπάγονται 
το Νοµικό Τύπο µιας Μίσθωσης»  
 
 
Μία εταιρεία µπορεί να προχωρήσει σε συµφωνία µε έναν επενδυτή η οποία θα αποτελείται 
από µία συναλλαγή ή από σειρές αλληλένδετων συναλλαγών και θα έχει το νοµικό τύπο της 
µίσθωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στον 
επενδυτή και στη συνέχεια η επαναµίσθωση του από την πωλήτρια εταιρεία µε σκοπό 
συνήθως την απόκτηση κάποιου φορολογικού πλεονεκτήµατος για τον επενδυτή και όχι για 
τη µεταβίβαση του δικαιώµατος χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ο επενδυτής αµείβει 
την πωλήτρια εταιρεία για την επίτευξη του φορολογικού πλεονεκτήµατος. 

Όταν η συµφωνία έχει το νοµικό τύπο της µίσθωσης θα πρέπει να εξετάζονται τα εξής: 
a) αν η σειρά συναλλαγών αποτελείται όντως από αλληλένδετες συναλλαγές και αν 

αυτές πρέπει να καταχωρηθούν σαν µια συναλλαγή 
b) αν η συµφωνία αποτελεί όντως µίσθωση γιατί επαληθεύει τις προϋποθέσεις που θέτει 

το ∆ΛΠ 17  και αν όχι  
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i. πότε µία επένδυση και οι υποχρεώσεις από πληρωµές µίσθωσης αντιπροσωπεύουν 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της εταιρείας 

ii.  µε ποιον τρόπο η εταιρεία πρέπει να καταχωρεί τις λοιπές υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη συµφωνία  

iii.  πως η εταιρεία θα αντιµετωπίσει την αµοιβή που θα πάρει από τον επενδυτή. 
a) Οι αλληλένδετες συναλλαγές που αποτελούν το νοµικό τύπο µιας µίσθωσης θα 
αναγνωρίζονται ως µία συναλλαγή όταν η συνολική οικονοµική επίδραση δεν είναι δυνατόν 
να επιτευχθεί παρά µόνο αν θεωρηθούν µία συναλλαγή. Οι συναλλαγές αυτές πρέπει να είναι 
στενά συνδεδεµένες και να συµβαίνουν ταυτόχρονα ή µία πολύ κοντά στην άλλη. Η 
αναγνώριση και η καταχώριση θα πρέπει να εµφανίζουν την ουσία της συµφωνίας 
λαµβάνοντας υπόψη όλες τις πλευρές της συµφωνίας και ιδιαίτερα αυτές που οδηγούν σε 
οικονοµική επίδραση. 
b) Το ∆.Λ.Π. 17 έχει εφαρµογή όταν εκχωρείται το δικαίωµα χρήσης για ένα περιουσιακό 
στοιχείο και αποτελεί την ουσία της συµφωνίας. Τα ακόλουθα είναι ενδείξεις που δείχνουν 
ότι µια συµφωνία σύµφωνα µε την ουσία της και το ∆.Λ.Π. 17 δεν αποτελεί µίσθωση: 

a) µια επιχείρηση συνεχίζει να αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους και να απολαµβάνει 
όλα τα οφέλη από τη χρήση ενός παγίου όπως και πριν τη συµφωνία 

b) ο λόγος που έγινε η συµφωνία δεν ήταν η εκχώρηση του δικαιώµατος χρήσης ενός 
παγίου αλλά η επίτευξη ενός συγκεκριµένου φορολογικού οφέλους 

c) στους όρους της συµφωνίας περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης το οποίο είναι 
σχεδόν σίγουρο ότι θα ασκηθεί µε περιεχόµενο όπως για παράδειγµα η πώληση να 
γίνει σε τιµή πολύ πιο υψηλή από την αναµενόµενη εύλογη αξία.  

 b) i) Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για να πληρωθούν τα αντίστοιχα µισθώµατα και δεν είναι υποχρεωµένη να 
τα πληρώσει, τότε δεν καταχωρεί τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την µίσθωση διότι δεν τηρούνται οι ορισµοί του περιουσιακού στοιχείου και 
της υποχρέωσης. 
ii) Οι άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από µία συµφωνία και περιέχουν πχ. παρεχόµενες 
εγγυήσεις και υποχρεώσεις λόγω πρόωρης λήξης θα αναγνωριστούν ανάλογα µε τους όρους 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες 
Απαιτήσεις, ∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση ή ∆.Π.Χ.Π. 
4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια.   
iii) Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα η αµοιβή θα πρέπει να καταχωρηθεί ως έσοδο στα 
αποτελέσµατα χρήσης όταν υπάρξει ολοκλήρωση της πράξης που απορρέει η αµοιβή. 
Σε περίπτωση που από την ουσία της συναλλαγής προκύπτει ότι η συµφωνία δεν αποτελεί 
µίσθωση θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τη συµφωνία και 
τη λογιστική αντιµετώπιση που έχει ακολουθηθεί. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα 
εξής όταν υπάρχει µία συµφωνία: 

a) µια περιγραφή της συµφωνίας και συγκεκριµένα του περιουσιακού στοιχείου και 
τυχόν περιορισµό στη χρήση του, τους αξιοσηµείωτους όρους της συµφωνίας όπως 
είναι η διάρκεια της και τις αλληλένδετες συναλλαγές και τυχόν δικαίωµα προαίρεσης 
αν υπάρχει 

b) πως αντιµετωπίστηκε η αµοιβή και το ποσό που καταχωρήθηκε ως έσοδο στην 
τρέχουσα χρήση. 
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8.3 Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 4 «Προσδιορίζοντας κατά πόσο µία Σύµβαση 
Περιλαµβάνει µία Μίσθωση» 
 
 
Μία επιχείρηση µπορεί να συνάψει µία σύµβαση που να αφορά µία συναλλαγή ή µία σειρά 
αλληλένδετων συναλλαγών χωρίς να έχει το νοµικό τύπο της µίσθωσης αλλά παράλληλα να 
παραχωρείται το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου µε αντάλλαγµα τη καταβολή 
χρηµάτων ή µιας σειράς πληρωµών. Τα παραδείγµατα που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις 
που υπάρχει η παραχώρηση της χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου µαζί µε τις ανάλογες 
υπηρεσίες:  

• Οι συµφωνίες σύµφωνα µε τις οποίες αναθέτονται εργασίες σε εξωτερικούς 
προµηθευτές όπως όταν µία εταιρεία αναθέτει την επεξεργασία των δεδοµένων της 

• Οι συµφωνίες που αφορούν τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών όπου οι προµηθευτές 
ισχύος δικτύου παρέχουν στους αγοραστές δικαιώµατα χρήσης της ισχύος 

• Οι συµβάσεις «take or pay» σύµφωνα µε τις οποίες συµφωνείται υποχρεωτική αγορά 
ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει παραλαβή, δηλαδή ο αγοραστής πρέπει να 
καταβάλλει τα συµφωνηθέντα χρήµατα ανεξαρτήτως εάν παραλάβει τα σχετικά 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες.  Ένα παράδειγµα είναι η αγορά ουσιαστικά ολόκληρης της 
ισχύος που παράγει µία γεννήτρια. 

Σκοπός της ∆ιερµηνείας Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 4 είναι να αξιολογήσει τέτοιου είδους συµβάσεων 
και να αποφασιστεί εάν είναι ή περιέχουν µισθώσεις οι οποίες θα αντιµετωπιστούν σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 17. ∆εν µπορεί να εφαρµοσθεί σε συµβάσεις που περιέχουν µισθώσεις αλλά 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 17.  

Η ∆ιερµηνεία ασχολείται µε τα εξής θέµατα: 
A. πως µπορεί να γίνει αντιληπτό εάν µια συµφωνία αποτελεί ή περιέχει µίσθωση 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 
B. πότε πρέπει να αξιολογηθεί µια συµφωνία ή µία νέα συµφωνία για το αν είναι ή 

περιέχει µίσθωση 
C. σε περίπτωση που µία συµφωνία είναι ή περιέχει µίσθωση µε ποιον τρόπο θα γίνεται ο 

διαχωρισµός των πληρωµών που αφορούν τη µίσθωση από τις πληρωµές που 
αφορούν άλλα στοιχεία της συµφωνίας. 

A. Για να προσδιοριστεί µία συµφωνία εάν είναι ή εάν περιέχει µίσθωση θα πρέπει να 
στηριχτεί στην ουσία της σύµβασης και στη συνέχεια να αξιολογηθεί εάν: 

1. η συµφωνία θα εκπληρωθεί από τη χρήση ενός ή περισσότερων συγκεκριµένων 
περιουσιακών στοιχείων και  

2.  αν παραχωρείται δικαίωµα χρήσης περιουσιακού στοιχείου. 
Όσο αφορά την πρώτη περίπτωση µπορεί να έχει συµφωνηθεί να παραδοθεί ένα 
συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο αλλά θα πρέπει η εκπλήρωση της συµφωνίας να 
εξαρτάται από τη χρήση αυτού του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου. Εάν είναι δυνατή 
η αντικατάσταση µε άλλα αγαθά τότε η εκπλήρωση της συµφωνίας δεν εξαρτάται από το 
συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει µίσθωση. Επίσης όταν 
στην συµφωνία υπάρχει εγγύηση που παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης του 
περιουσιακού στοιχείου εφόσον έχει εµφανίσει πρόβληµα τότε η σύµβαση θα µπορούσε να 
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αντιµετωπιστεί ως µίσθωση. Επίσης εάν υπάρχει κάποιος όρος που δίνει το δικαίωµα ή 
υποχρεώνει τον προµηθευτή να αντικαταστήσει το πάγιο για οποιονδήποτε λόγο µετά από µία 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, είναι δυνατόν η σύµβαση να αντιµετωπιστεί ως µίσθωση µέχρι 
την ηµεροµηνία εγκατάστασης.   

Για να έχει προσδιοριστεί ρητά ένα περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει ο προµηθευτής να 
έχει µόνο ένα τέτοιο πάγιο και είναι οικονοµικά ανέφικτό ή πρακτικά αδύνατο να µπορέσει 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εάν χρησιµοποιήσει κάποιο άλλο πάγιο.  

Όσο αφορά την δεύτερη περίπτωση το δικαίωµα χρήσης θεωρείται ότι έχει παραχωρηθεί 
εφόσον ο αγοραστής µπορεί να ελέγχει την χρήση του συγκεκριµένου παγίου. Ο αγοραστής 
αποκτά το δικαίωµα του ελέγχου της χρήσης ενός παγίου εάν έχει τηρηθεί µία από τις 
παρακάτω προυποθέσεις: 

a) Ο αγοραστής µπορεί να χρησιµοποιήσει το πάγιο ή δώσει οδηγίες σε άλλους να το 
χρησιµοποιήσουν και παράλληλα να παίρνει ή να ελέγχει µια σηµαντική ποσότητα 
από το προϊόν που παράγει ή από κάποια άλλη ωφέλεια που παρέχει. 

b) Ο αγοραστής µπορεί να ελέγξει τη φυσική πρόσβαση στο πάγιο και παράλληλα να 
παίρνει ή να ελέγχει µια σηµαντική ποσότητα από το προϊόν που παράγει ή από 
κάποια άλλη ωφέλεια που παρέχει. 

c) ∆εν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν να λάβει 
κάποιος άλλος εκτός από τον αγοραστή σηµαντική ποσότητα από το προϊόν που 
παράγεται ή από κάποια άλλη ωφέλεια που παρέχει το πάγιο. Επίσης η τιµή που 
πληρώνει ο αγοραστής για την παραγόµενη ποσότητα δεν έχει υπολογιστεί µε κάποια 
συγκεκριµένη τιµή του ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος ή µε την αγοραία που 
ισχύει όταν παραδοθεί η παραγόµενη ποσότητα.  

B. Η αξιολόγηση της συµφωνίας για το εάν περιέχει µίσθωση θα πρέπει να γίνει στην έναρξη 
της συµφωνίας. Νέα αξιολόγηση είναι αναγκαία να γίνει µόνο εάν τηρείται οποιαδήποτε από 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Σε περίπτωση που έχει επέλθει µεταβολή των όρων που διέπουν τη σύµβαση. Η 
αξιολόγηση δεν χρειάζεται εάν η µεταβολή αφορά µόνο την ανανέωση ή την 
παράταση της σύµβασης. 

2. Σε περίπτωση που ασκηθεί δικαίωµα προαίρεσης για ανανέωση ή συµφωνηθεί 
παράταση της διάρκειας της σύµβασης εκτός εάν η ανανέωση ή παράταση έχει 
συµπεριληφθεί από την αρχή στη συµφωνία.  

3. Εάν έχει µεταβληθεί ο προσδιορισµός εφόσον η εκπλήρωση εξαρτάται από το 
συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. 

4. Εάν ουσιώδης µεταβολή έχει επέλθει στο περιουσιακό στοιχείο όπως για παράδειγµα 
φυσική µεταβολή σε πάγιο. 

Η νέα αξιολόγηση θα γίνει µε βάση αυτά που ισχύουν κατά το χρόνο της 
επαναξιολόγησης και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εναποµένουσα διάρκεια της 
συµφωνίας. Αν έχουν γίνουν µεταβολές σε εκτιµήσεις δηλαδή αν εκτιµηθεί εκ νέου η 
παραγόµενη ποσότητα που θα παίρνει ο αγοραστής δεν είναι αναγκαίο να γίνει αξιολόγηση.  
C. Κατά την έναρξη της συµφωνίας ή κατά την νέα αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει και 
διαχωρισµός στις πληρωµές που αφορούν τη µίσθωση και στις υπόλοιπες πληρωµές που 
γίνονται µε βάση την εύλογη αξία τους. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 οι ελάχιστες καταβολές 
µισθωµάτων πρέπει να αποτελούνται µόνο από πληρωµές αφορούν τη µίσθωση και δεν 
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περικλείουν άλλες πληρωµές που αφορούν άλλα στοιχεία της συµφωνίας όπως είναι το 
κόστος υπηρεσιών και υλικών.  

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο αγοραστής θα πρέπει να χρησιµοποιήσει µία τεχνική 
υπολογισµού για να µπορέσει να διαχωρίσει τις πληρωµές για µίσθωση από τις πληρωµές που 
αφορούν τα άλλα στοιχεία. Για παράδειγµα ο υπολογισµός των πληρωµών που αφορούν τη 
µίσθωση µπορεί να γίνει µε βάση µία συµφωνία µε παρόµοιο περιουσιακό στοιχείο στην 
οποία όµως δεν υπάρχουν πληρωµές για άλλα στοιχεία. Ένα άλλο παράδειγµα είναι να 
υπολογιστούν οι πληρωµές για τα άλλα στοιχεία µε βάση την παρόµοια συµφωνία και στη 
συνέχεια να αφαιρεθούν από τις συνολικές πληρωµές που ορίζονται στη συµφωνία.  

Σε περίπτωση που ο διαχωρισµός δεν µπορεί να γίνει µε αξιοπιστία θα πρέπει να γίνουν 
οι εξής ενέργειες: 

a) Όσο αφορά την χρηµατοδοτική µίσθωση ο αγοραστής θα αναγνωρίσει το 
περιουσιακό στοιχείο και την υποχρέωση σε ποσό ίσο µε τη  εύλογη αξία. 

b) Όσο αφορά τη λειτουργική µίσθωση όλες οι πληρωµές της συµφωνίας θα 
αντιµετωπιστούν ως πληρωµές µισθωµάτων µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις του 
∆.Λ.Π. 17 και  

i. θα πρέπει να γνωστοποιήσει τις πληρωµές αυτές ξεχωριστά από τις ελάχιστες 
πληρωµές που αφορούν άλλες συµφωνίες και δεν περιέχουν πληρωµές για 
άλλα στοιχεία 

ii.  θα πρέπει να αναφέρει ότι οι συγκεκριµένες πληρωµές αποτελούνται και από 
πληρωµές που αφορούν άλλα στοιχεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆.Λ.Π. 17 ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 
 

9.1 ∆.Λ.Π. 17- ∆.Λ.Π. 39 Ενδεχόµενα Μισθώµατα και Ελάχιστη Καταβολή 
Μισθωµάτων 
 
 
Ο συσχετισµός των δύο προτύπων έγινε για να αντιµετωπιστεί το θέµα των ενδεχόµενων 
µισθωµάτων. Πιο συγκεκριµένα το ζήτηµα που προέκυψε ήταν πως θα καταχωρηθούν τα 
ενδεχόµενα µισθώµατα στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή και του εκµισθωτή και αν 
πρέπει να συνυπολογιστούν στην ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων. 

Τα ενδεχόµενα µισθώµατα όπως έχει ήδη αναφερθεί στους ορισµούς αφορά µέρος 
των πληρωµών της µίσθωσης, οι οποίες δεν είναι καθορισµένες και εξαρτώνται από 
µελλοντικές µεταβλητές που δεν έχουν σχέση µε το χρόνο. Είναι φανερό ότι τα ενδεχόµενα 
µισθώµατα δεν µπορούν να υπολογιστούν στην έναρξη της µίσθωσης. 

Παραδείγµατα των ενδεχόµενων µισθωµάτων είναι τα µισθώµατα που υπολογίζονται ως 
εξής:  

• ως ποσοστό των πωλήσεων και του βαθµού χρήσης 
• των µελλοντικών δεικτών τιµών 
• των µελλοντικών τρεχουσών τιµών επιτοκίων. 
Ο διαχωρισµός των ενδεχόµενων µισθωµάτων από την ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων 

είναι πολύ σηµαντικός γιατί µε την ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων ταξινοµείται µία 
µίσθωση σε χρηµατοοικονοµική ή λειτουργική και επίσης χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί 
το επιτόκιο της µίσθωσης και κατά συνέπεια υπολογίζονται τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και 
έξοδα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. 
∆.Λ.Π. 39 
Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 υπάρχουν µισθώσεις που περιέχουν ενσωµατωµένα παράγωγα, τα 
οποία θεωρούνται «στενά συνδεδεµένα» και δεν διαχωρίζονται. Τα ενδεχόµενα µισθώµατα 
δεν είναι ενσωµατωµένα παράγωγα και δεν χρειάζονται διαχωρισµό. 
∆.Λ.Π. 17- Λειτουργικές µισθώσεις 
Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 όσο αφορά τις λειτουργικές µισθώσεις τα ενδεχόµενα µισθώµατα 
αντιµετωπίζονται ως έξοδα από την πλευρά του µισθωτή και ως έσοδα από την πλευρά του 
εκµισθωτή και καταχωρούνται κατά την περίοδο που αφορούν. Εάν αφορούν παραπάνω από 
µία περιόδους, τότε χρησιµοποιείται η ευθεία µέθοδος για τον υπολογισµό τους. ∆εν 
υπάρχουν ρητές οδηγίες για την εφαρµογής της ευθείας µεθόδου. Η εφαρµογή της ευθείας 
µεθόδου έχει επιλεχθεί µε βάση την αντίστοιχη εφαρµογή της στην ελάχιστη καταβολή 
µισθωµάτων. 
∆.Λ.Π. 17- Χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις 
Μία µίσθωση που περιέχει ενδεχόµενα µισθώµατα µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
χρηµατοοικονοµική, µόνο εάν άλλοι παράγοντες έχουν καθορίσει ότι όλοι οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη έχουν µεταφερθεί στον µισθωτή. 
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Ο µισθωτής αναγνωρίζει τα ενδεχόµενα µισθώµατα στις καταστάσεις του ως έξοδα 
καταχωρώντας τα στα αποτελέσµατα χρήσης στις αντίστοιχες περιόδους που έχουν 
πραγµατοποιηθεί. Η ελάχιστη καταβολή των µισθωµάτων διαµορφώνεται στην έναρξη της 
µίσθωσης και δεν µεταβάλλεται εξαιτίας των ενδεχόµενων µισθωµάτων. Εποµένως τα 
ενδεχόµενα µισθώµατα δεν επηρεάζουν το πώς κατανέµεται η ελάχιστη καταβολή 
µισθωµάτων ανάµεσα στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο και την ανεξόφλητη υποχρέωση. 

Το ∆.Λ.Π. 17 δεν προβλέπει λογιστικό χειρισµό για τον εκµισθωτή και τα ενδεχόµενα 
µισθώµατα στις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Θεωρείται ότι πρέπει να ακολουθείται ο 
λογιστικός χειρισµός του µισθωτή. Εποµένως ο εκµισθωτής αναγνωρίζει τα ενδεχόµενα 
µισθώµατα ως έσοδα καταχωρώντας τα στα αποτελέσµατα χρήσης στις αντίστοιχες 
περιόδους που έχουν πραγµατοποιηθεί. Η ελάχιστη καταβολή των µισθωµάτων 
διαµορφώνεται στην έναρξη της µίσθωσης και δεν µεταβάλλεται εξαιτίας των ενδεχόµενων 
µισθωµάτων. Εποµένως τα ενδεχόµενα µισθώµατα δεν επηρεάζουν το πώς κατανέµεται η 
ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων ανάµεσα στο χρηµατοοικονοµικό έσοδο και την καθαρή 
επένδυση.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν προσαρµογές των καταβαλλόµενων µισθωµάτων µεταξύ 
της ηµεροµηνίας έναρξης της µίσθωσης (ηµεροµηνία σύναψη της σύµβασης και δέσµευσης 
των συµβαλλόµενων µερών) και της έναρξης της µισθωτικής περιόδου (ηµεροµηνία κατά την 
οποία ο µισθωτής µπορεί να αρχίσει να χρησιµοποιεί το µίσθιο) θεωρούνται ότι οι αλλαγές 
έχουν συµβεί κατά την έναρξη της µίσθωσης και λαµβάνονται υπόψη στην ελάχιστη 
καταβολή µισθωµάτων. Οι αλλαγές αυτές µπορεί να αφορούν την κατασκευή ή το κόστος 
αγοράς του µίσθιου ή κάποια άλλη αλλαγή όπως το κόστος δανεισµού µε το οποίο 
επιβαρύνεται ο εκµισθωτής για τη χρηµατοδότηση αυτής της επένδυσης.  
Για την καλύτερη κατανόηση ακολουθούν τα παρακάτω παραδείγµατα: 
Παράδειγµα 1- Λειτουργική µίσθωση µε ενδεχόµενο µίσθωµα 
Μια λειτουργική µίσθωση ξεκινάει την 1/1/2012 και λήγει την 31/12/2017, δηλαδή µε 
διάρκεια 6 χρόνια. Στους όρους της µίσθωσης υπάρχει ένας όρος σύµφωνα µε τον οποίο µετά 
από τα πρώτα 3 χρόνια θα υπάρξει µία µόνο ανοδική µεταβολή του µισθώµατος, δηλαδή από 
1/1/2015. Το αρχικό ετήσιο µίσθωµα ανέρχεται στις 2.000 €. Το 2014 γίνεται η αναθεώρηση 
του µισθώµατος και το νέο µίσθωµα ανέρχεται σε 2.200 € το χρόνο. Με ποιον τρόπο θα 
αναγνωρίσουν ο µισθωτής και ο εκµισθωτής αυτήν την αναθεώρηση στις οικονοµικές τους 
καταστάσεις;  
Λύση 
Το επιπλέον µίσθωµα που προκύπτει από την αναθεώρηση είναι ενδεχόµενο µίσθωµα και 
αναγνωρίζεται την περίοδο που αφορά. Ο µισθωτής θα αναγνωρίσει το ποσό των 2.000 € ως 
έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσης κάθε χρόνο από το 2012 µέχρι το 2014 και το ποσό των 
2.200 € για καθένα από τα επόµενα έτη. Ακριβώς τα ίδια θα ακολουθήσει και ο εκµισθωτής 
στις δικές του καταστάσεις µε τη µόνη διαφορά ότι το προκύπτον ποσό θα το αναγνωρίσει ως 
έσοδο. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Εξειδικευµένα 
θέµατα, Grand Thornton, δεύτερη έκδοση, 2007, σελ 440-445)  
 

9.2 ∆.Λ.Π. 17- ∆.Λ.Π. 40 Λογιστικός Χειρισµός των Επενδύσεων σε 
Ακίνητα που Κατέχονται Βάσει Μίσθωσης 
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Ο συσχετισµός των δύο προτύπων έγινε για να αντιµετωπιστούν οι επενδύσεις σε ακίνητα 
που υπάρχουν λόγω µίσθωσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα είναι επενδύσεις που µπορεί να 
έχουν γίνει σε οικόπεδα, σε κτίρια, σε µέρος κτιρίου ή και στα δύο µε σκοπό την είσπραξη 
µισθωµάτων από τον εκµισθωτή, την αύξηση της αξίας τους ή και τα δύο.    

Η επένδυση µπορεί να γίνει είτε σε ιδιόκτητο ακίνητο είτε σε ακίνητο που έχει 
µισθωθεί. Τα µισθωµένα ακίνητα µπορεί να προέρχονται από αγορά ακινήτου ή από την 
αγορά του δικαιώµατος χρήσης του µίσθιου που υπάρχει σε σύµβαση που ήδη έχει 
υπογραφεί. Ο νέος µισθωτής για να αγοράσει αυτό το δικαίωµα χρήσης πληρώνει µια αµοιβή 
(premium) στον προηγούµενο µισθωτή. Η αµοιβή αυτή όπως και κάθε επιπλέον ποσό που 
καταβάλλεται και αφορά τη µίσθωση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στις ελάχιστες καταβολές 
µισθωµάτων έτσι ώστε να ταξινοµηθεί σωστά η µίσθωση αλλά και να υπολογιστεί σωστά η 
παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων. Επειδή το premium καταβάλλεται 
στην έναρξη της µίσθωσης δεν αποτελεί µέρος της υποχρέωσης της µίσθωσης.  

Πρώτα από όλα στην αρχή της µίσθωσης πρέπει να αξιολογηθεί η µίσθωση και να 
ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµική ή ως λειτουργική σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17. Σηµαντικό 
επίσης είναι να αξιολογείται η ουσία κάθε νέας συµφωνίας που προκύπτει για το εάν υπάρχει 
νέα µίσθωση ή όχι. Για παράδειγµα η υπενοικίαση αποτελεί νέα µίσθωση, ενώ αντίθετα η 
εξαγορά µιας εταιρείας που ήδη είχε συνάψει µίσθωση δεν αποτελεί νέα µίσθωση. 
Στη συνέχεια εφόσον σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 40 θεωρείται επένδυση σε ακίνητο υπάρχουν 
δύο περιπτώσεις: 

a) Στην πρώτη περίπτωση η µίσθωση έχει χαρακτηρισθεί ως χρηµατοοικονοµική και 
κατά συνέπεια θα εφαρµοσθεί υποχρεωτικά το ∆.Λ.Π. 40 µε δυνατότητα επιλογής της 
πολιτικής της εύλογης αξίας και της πολιτικής του κόστους κτήσης. Αν επιλεγεί η 
πολιτική της εύλογης αξίας το περιουσιακό στοιχείο που θα αναγνωριστεί αφορά το 
δικαίωµα χρήσης και όχι το ίδιο το ακίνητο.   

b) Στη δεύτερη περίπτωση η µίσθωση έχει χαρακτηρισθεί λειτουργική, ο µισθωτής έχει 
τη δυνατότητα να αναγνωρίσει το ακίνητο ως επένδυση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 40. 
Εάν επιλέξει να εφαρµόσει το ∆.Λ.Π. 40, τότε υποχρεωτικά η µίσθωση θα θεωρηθεί 
χρηµατοοικονοµική και θα ακολουθήσει την πολιτική της εύλογης αξίας. 

Βέβαια εφόσον ο µισθωτής επιλέξει να εφαρµόσει το ∆.Λ.Π. 40  σε λειτουργική µίσθωση 
η πολιτική της εύλογης αξίας που θα ακολουθηθεί, θα πρέπει να εφαρµοσθεί και σε όλες τις 
υπόλοιπες επενδύσεις σε ακίνητα που έχει µεταξύ των οποίων και τα ιδιόκτητα. Εξαίρεση 
αποτελεί µπορεί να υπάρξει και να δοθεί η δυνατότητα επιλογής ανάµεσα στην πολιτική της 
εύλογης αξίας και στην πολιτική του κόστος κτήσης για όλες τις υποχρεώσεις που αποτελούν 
εγγύηση για επενδύσεις σε ακίνητα και οι οποίες πληρώνουν µία απόδοση που είναι 
απευθείας συνδεδεµένη µε την εύλογη αξία των επενδύσεων ή µε την απόδοση 
συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού, που περιλαµβάνουν αυτές τις επενδύσεις σε 
ακίνητα (∆ΛΠ 40.32Α).  

Το αρχικό κόστος αναγνώρισης του ακινήτου µε βάση το ∆.Λ.Π. 40 θα πρέπει να είναι η 
χαµηλότερη τιµή ανάµεσα στην εύλογη αξία και την παρούσα αξία των ελάχιστων 
καταβαλλόµενων µισθωµάτων (∆.Λ.Π. 40.25). Η εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 40 ορίζει οι 
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απαιτήσεις να υπολογίζονται µε βάση αυτό το πρότυπο και οι υποχρεώσεις µε βάση το 
∆.Λ.Π. 17.  
Όσο αφορά τον διαχωρισµό γης και κτιρίου αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 40 σε περίπτωση που εφαρµόζεται η πολιτική της εύλογης αξίας. Εφόσον ο µισθωτής 
θέλει να ακολουθήσει τη πολιτική του κόστους κτήσης τότε απαιτείται να γίνει διαχωρισµός 
της µίσθωσης σε γη και κτίριο, εκτός αν η αξία της γης δεν θεωρείται σηµαντική σε σχέση µε 
τη συνολική αξία των αυτών των δύο περιουσιακών στοιχείων. (∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Εξειδικευµένα θέµατα, Grand Thornton, 
δεύτερη έκδοση, 2007, σελ 456-462)  
 

9.3 ∆.Λ.Π. 16- ∆.Λ.Π. 17- ∆.Λ.Π. 23 ∆απάνες Εκκίνησης Λειτουργικών 
Μισθώσεων 
 
 
Ο συσχετισµός των δύο προτύπων γίνεται για το πώς πρέπει να αντιµετωπιστούν τα έξοδα 
εκκίνησης των λειτουργικών µισθώσεων. Πιο συγκεκριµένα θέτονται τα εξής ερωτήµατα: 

• αν τα έξοδα λειτουργικής µίσθωσης που έγιναν πριν ξεκινήσει η µίσθωση µπορούν να 
θεωρηθούν τµήµα των ενσώµατων παγίων 

• πότε πρέπει να αναγνωριστούν αυτά τα έξοδα στα αποτελέσµατα χρήσης. 
Για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς είναι τα έξοδα εκκίνησης ακολουθεί ένα παράδειγµα. 
Συνηθίζεται µία επιχείρηση αφού έχει µισθώσει λειτουργικές εγκαταστάσεις να αφιερώνει 
κάποιο χρονικό διάστηµα πριν την έναρξη της µίσθωσης για να τις προετοιµάσει. Τα έξοδα 
εκκίνησης εποµένως µπορεί να αφορούν προσθήκες και βελτιώσεις του παγίου ή µπορεί να 
αφορούν απλά τη διακόσµηση ενός χώρου.  

Με βάση το ∆.Λ.Π. 16 για να υπάρξει κεφαλαιοποίηση των εξόδων θα πρέπει να είναι 
άµεσα επιρριπτόµενα και απαραίτητα έτσι ώστε το πάγιο να βρεθεί στο µέρος και στην 
κατάσταση για να γίνει κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει η ∆ιοίκηση. Τέτοια κόστη 
µπορεί να είναι τα εξής: 

• τα κόστη των παροχών σε εργαζοµένους (∆.Λ.Π. 19) που απορρέουν άµεσα από την 
κατασκευή ή την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου 

• το κόστος διαµόρφωσης ενός χώρου 
• τα αρχικά κόστη παράδοσης και µεταφοράς  

• το κόστος εγκατάστασης και συναρµολόγησης 
• οι επαγγελµατικές αµοιβές 
• τα κόστη των δοκιµών που γίνονται για να διαπιστωθεί εάν το πάγιο λειτουργεί σωστά 

και αφού έχουν αφαιρεθεί οι καθαρές εισπράξεις από των πώληση των προϊόντων που 
παράχθηκαν (∆.Λ.Π. 16.17).  
Κόστη τα οποία δεν µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16.19 

είναι τα παρακάτω:  

• το κόστος µιας νέας εγκατάστασης 
• το κόστος διαφήµισης, προώθησης και παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας 
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• κόστος άσκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε νέα τοποθεσία ή µε νέα 
κατηγορία πελατών περιλαµβανοµένων και των εξόδων εκπαίδευσης του προσωπικού 

• διοικητικά και λοιπά έξοδα. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
I.F.R.S., Εξειδικευµένα θέµατα, Grand Thornton, 2007, σελ 469-470)        

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 23 το κόστος δανεισµού µπορεί να κεφαλαιοποιηθεί και να 
κατανεµηθεί άµεσα µε την αγορά, την κατασκευή ή την παραγωγή του. Επίσης είναι δυνατό 
να περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά κόστη από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Πιο 
συγκεκριµένα το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 23.19 (η αναθεώρηση έγινε το 2007) επιτρέπει την 
κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού µόνο εφόσον το πάγιο βρίσκεται υπό κατασκευή. 
∆ηλαδή ένα µισθωµένο κτίριο θα πρέπει να χρειάζεται αρκετό χρόνο αλλά και σηµαντικές 
εργασίες να γίνουν έτσι ώστε η χρήση του να ικανοποιεί τον προορισµό του. Για παράδειγµα 
δεν µπορεί να γίνει κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού σε ένα αποπερατωµένο κτίριο 
στο οποίο δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες δευτερεύουσες δραστηριότητες.  

Εποµένως µετά την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνεται ότι τα έξοδα των λειτουργικών 
µισθώσεων που γίνονται πριν την έναρξη της µίσθωσης δεν µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν 
γιατί στη λειτουργική µίσθωση το πάγιο δεν ανήκει στον µισθωτή και δεν σκοπεύει να το 
αποκτήσει µε την λήξη της µίσθωσης. Τα έξοδα εκκίνησης θεωρούνται άµεσα επιρριπτόµενα 
αλλά αφορούν το µίσθιο το οποίο ο µισθωτής δεν εµφανίζει στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. Επίσης τα έξοδα είναι αρχικά έξοδα και πρέπει να αναγνωρίζονται στην 
χρονική περίοδο που πραγµατοποιούνται. (∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης I.F.R.S., Εξειδικευµένα θέµατα, Grand Thornton, δεύτερη έκδοση, 2007, σελ 
468-472)  
 

9.4 ∆.Λ.Π. 17- Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 4 Παρατάσεις και Ανανεώσεις Μισθώσεων 
 
 
Ο συσχετισµός των ∆.Λ.Π. 17 και Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 4 αφορά τις παρατάσεις και ανανεώσεις των 
µισθώσεων και ορίζει ποιος θα πρέπει να είναι ο λογιστικός χειρισµός στις εξής περιπτώσεις: 

1. όταν ασκηθεί ένα δικαίωµα ανανέωσης ή επέκτασης και η περίοδος επέκτασης 
υπάρχει ήδη στην αρχική διάρκεια της µίσθωσης 

2. όταν ασκηθεί ένα δικαίωµα ανανέωσης ή επέκτασης και η περίοδος επέκτασης δεν 
υπάρχει ήδη στην αρχική διάρκεια της µίσθωσης 

3. όταν δεν υπάρχει δικαίωµα ανανέωσης ή επέκτασης και γίνεται διαπραγµάτευση της 
µισθωτικής περιόδου για ανανέωση ή επέκταση 

4. όταν γίνεται επαναδιαπραγµάτευση της µίσθωσης και παράλληλα περιέχει περίοδο 
ανανέωσης ή επέκτασης και ως συνέπεια επηρεάζονται οι όροι και οι διατάξεις της 
αρχικής µίσθωσης. 

  Στην πρώτη περίπτωση όπου ασκείται το δικαίωµα ανανέωσης ή επέκτασης αλλά η 
περίοδος επέκτασης έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην αρχική διάρκεια της µίσθωσης γιατί ήταν 
σχεδόν σίγουρο ότι θα ασκηθεί το δικαίωµα, δεν χρειάζεται να αξιολογηθεί ξανά η µίσθωση. 
Ισχύει η αρχική κατάταξη της µίσθωσης και θα συνεχίζει να ισχύει ακόµη και αν ο µισθωτής 
τελικά δεν ασκήσει το δικαίωµα. Εποµένως εφαρµόζεται ο λογιστικός χειρισµός που ήδη 
χρησιµοποιείται. 
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Στην δεύτερη περίπτωση όπου ασκείται το δικαίωµα ανανέωσης ή επέκτασης και η 
περίοδος επέκτασης δεν έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην αρχική διάρκεια της µίσθωσης γιατί δεν 
ήταν πιθανόν να ασκηθεί το δικαίωµα, δεν υπάρχει σαφής λογιστικός χειρισµός σύµφωνα µε 
το ∆.Λ.Π. 17. Υπάρχουν δύο πιθανές προσεγγίσεις σε αυτό το θέµα. Σύµφωνα µε την µία 
προσέγγιση δεν αξιολογείται ξανά η µίσθωση και εφαρµόζεται ο λογιστικός χειρισµός που 
ήδη χρησιµοποιείται. Σύµφωνα µε την δεύτερη προσέγγιση η περίοδος ανανέωσης ή 
επέκτασης θα αντιµετωπιστεί ως νέα συµφωνία µίσθωσης η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί 
και να ταξινοµηθεί µόνο όµως για την περίοδο της ανανέωσης ή επέκτασης. Όποια 
προσέγγιση και να ακολουθηθεί θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες γνωστοποιήσεις στις 
σηµειώσεις. 

Στην Τρίτη περίπτωση όπου δεν υπάρχει δικαίωµα ανανέωσης ή επέκτασης στην 
αρχική µίσθωση και γίνεται διαπραγµάτευση της µισθωτική περιόδου για ανανέωση ή 
επέκταση οι όροι της επαναδιαπραγµάτευσης θα πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά έτσι ώστε 
να γίνει σαφές εάν χρειάζεται ή όχι νέα αξιολόγηση της κατάταξης της µίσθωσης. Σε 
περίπτωση που οι όροι παραµείνουν οι ίδιοι µε την αρχική µίσθωση, η συµφωνία ανανέωσης 
ή επέκτασης θα θεωρηθεί νέα συµφωνία και θα αξιολογηθεί το διάστηµα ανανέωσης ή 
επέκτασης. 

Στην τέταρτη και τελευταία περίπτωση όπου γίνεται επαναδιαπραγµάτευση 
περιέχοντας περίοδο ανανέωσης ή επέκτασης και οι όροι της αρχικής µίσθωσης 
τροποποιούνται, τότε η συµφωνία που έχει τροποποιηθεί θα πρέπει να αξιολογηθεί ξανά την 
ηµέρα της τροποποίησης και να εξεταστεί αν µία άλλη κατάταξη είναι απαραίτητη να 
ακολουθηθεί. Η νέα αξιολόγηση στηρίζεται στο ότι οι τροποποιηµένοι όροι ίσχυαν κατά την 
έναρξη της µίσθωσης. Σε περίπτωση που η τροποποιηµένη συµφωνία ταξινοµηθεί 
διαφορετικά, τότε αντιµετωπίζεται ως νέα συµφωνία από την ηµέρα της τροποποίησης αφού 
γίνει διακοπή στην παλιά και περιέχει το εναποµείναν διάστηµα της αρχικής µίσθωσης και 
την περίοδο ανανέωσης ή επέκτασης. ∆εν χρειάζεται να γίνει αναδιατύπωση αναδροµικά. 
(∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Εξειδικευµένα θέµατα, 
Grand Thornton, δεύτερη έκδοση, 2007, σελ 491-498)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ∆.Λ.Π. ΚΑΙ ΣΤΑ Ε.Λ.Π. 

 
 

10.1 Όσο Αφορά τα ∆.Λ.Π. 
10.1.1 Ο Νόµος 2190/1920 για τις Μισθώσεις 
 
 
Ο Νόµος 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών δεν περιέχει καµία διάταξη για τις µισθώσεις. 
Εφαρµόζονται βέβαια οι βασικές αρχές που αφορούν τις προβλέψεις, το πως διαχωρίζονται οι 
χρήσεις, οι αρχές του ιστορικού κόστους και της συντηρητικότητας. 

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµολογία για να µπορεί µία εταιρεία να συνάψει 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις πρέπει να τηρεί ορισµένες προϋποθέσεις και να έχει πάρει ειδική 
άδεια. Στην πράξη εταιρείες leasing είναι συνήθως θυγατρικές εταιρίες τραπεζών. Οι 
εταιρείες αυτές καταχωρούν τα πάγια στο ενεργητικό τους, στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
γιατί ανήκουν στην κυριότητα τους και διενεργούν τις αντίστοιχες αποσβέσεις. Σε περίπτωση 
που η διάρκεια της µίσθωσης είναι µικρότερη από αυτή που θα έπρεπε να αποσβεστεί µε 
βάση τους φορολογικούς συντελεστές, τα αποσβένουν µε µεγαλύτερους συντελεστές. Τα 
µισθώµατα τα οποία λαµβάνουν τα καταχωρούν ως έσοδα (ενοίκια) στα αποτελέσµατα 
χρήσης. Ο µισθωτής αγοράζει το πάγιο στο τέλος της µίσθωσης καταβάλλοντας ένα µικρό 
ποσό. Η εταιρεία leasing τότε σταµατά να αναγνωρίζει το πάγιο στο ενεργητικό της και 
ταυτόχρονα καταχωρεί το ποσό αυτό στα έσοδα της. 

Ο µισθωτής όταν συνάπτει χρηµατοδοτική µίσθωση ακριβώς επειδή δεν έχει την 
κυριότητα του παγίου δεν αναγνωρίζει το πάγιο στο ενεργητικό του. Τα µισθώµατα που 
καταβάλλει τα αναγνωρίζει στα έξοδα, εκτός από ένα κοµµάτι που αναλογεί στο οικόπεδο 
που είναι κτισµένο το κτίριο και δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Όταν ο µισθωτής αγοράσει 
το πάγιο στο τέλος της µίσθωσης µπορεί πλέον να το αναγνωρίσει στα πάγια του. Η 
αναγνώριση αυτή θα γίνει στο συµβολικό ποσό που πλήρωσε για την αγορά του. Το πάγιο θα 
καταχωρηθεί σε τιµή πολύ µικρότερη από την τρέχουσα αξία του σε περίπτωση που η 
διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ήταν πολύ µικρότερη σε σχέση µε την ωφέλιµη ζωή 
του παγίου. Αντίθετα το οικόπεδο που είναι κτισµένο το κτίσµα θα καταχωρηθεί στην αξία 
κτήσης του.  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι δεν υπήρχε κανένας εξειδικευµένος κανόνας για την πώληση 
και επαναµίσθωση µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις να κάνουν χρήση του sale and lease back 
και µισθώνοντας σε αξίες πολύ µεγαλύτερες από τις πραγµατικές και κατά συνέπεια 
εµφανίζοντας πλασµατικά κέρδη. Τα κέρδη αυτά ήταν απολύτως νόµιµα σύµφωνα µε τη 
νοµολογία που ήταν σε ισχύ. Για την αποφυγή της φορολογίας τα κέρδη αυτά µεταφέρονταν 
σε αφορολόγητο αποθεµατικό µε νοµοθετική ρύθµιση, κάτι το οποίο όµως είχε ως 
αποτέλεσµα την πλασµατική αύξηση της καθαρής θέσης. 

Επίσης ένα ακόµη πρόβληµα που είχε δηµιουργηθεί ήταν οι υψηλοί φόροι που έπρεπε 
να πληρώσουν οι εταιρείες leasing για τη σύναψη χρηµατοδοτικής µίσθωσης διότι µπορούσε 
να εκπέσει ένα µικρό µόνο µέρος των µισθωµάτων. Σε αντίθεση µε τις λειτουργικές 
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µισθώσεις που µπορούσε να εκπέσει όλο το ποσό των µισθωµάτων. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσµα τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις να τις µετονοµάζουν λειτουργικές για την 
αποφυγή της υψηλής φορολόγησης.  

Σχετικά µε τις λειτουργικές µισθώσεις το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο δεν περιέχει 
κάποια συγκεκριµένη διάταξη. Ο µισθωτής καταχωρεί ως έξοδο το µίσθωµα που καταβάλλει 
και ο εκµισθωτής ως έσοδο το µίσθωµα που εισπράττει κατά τη χρονική περίοδο που αυτά 
πραγµατοποιούνται.  

Εποµένως τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εµφανίζουν πολλά κενά και βασίζονται 
κυρίως στο νοµικό τύπο της µίσθωσης και όχι στην ουσία. (Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε 
απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά, Ντζανάτος ∆ηµήτριος, βιβλίο πρώτο, 
2008, σελ 211-212) 
 

10.1.2 Τι Αλλάζει µε το ∆.Λ.Π. 17 
 
 
Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 που αφορά τις µισθώσεις καταρχάς αξιολογεί µία 
µίσθωση µε βάση την ουσία της και όχι µε το νοµικό της τύπο. ∆ηλαδή αν µε τη µίσθωση 
ενός πάγιου µεταφέρονται όλοι οι κίνδυνοι στον µισθωτή τότε είναι χρηµατοδοτική. 
Λειτουργική θεωρείται όταν δεν µεταφέρονται όλοι οι κίνδυνοι στον µισθωτή ή το ποσό που 
θα χρειαστεί να καταβάλλει ο µισθωτής στο τέλος της µίσθωσης για την αγορά του παγίου 
είναι ίσο µε την τότε εύλογη αξία του.  

Στην χρηµατοδοτική µίσθωση ο εκµισθωτής αν και διατηρεί την κυριότητα του 
παγίου µπορεί να θεωρηθεί µεταβίβαση, διότι ο µισθωτής αναλαµβάνει όλους τους 
κινδύνους, απολαµβάνει όλες τις ωφέλειες από τη χρήση του παγίου και πληρώνει ένα 
συµβολικό ποσό για την απόκτηση της κυριότητας στη λήξη της µίσθωσης.  

Εποµένως ο µισθωτής εµφανίζει το πάγιο που µισθώνει στο ενεργητικό του 
Ισολογισµού του και στο παθητικό την υποχρέωση που έχει στην εταιρεία leasing για 
πληρωµή των χρεολυσίων. Η υποχρέωση αυτή τη χρονική στιγµή που θα αγοραστεί το πάγιο 
θα είναι ίση µε την αξία του παγίου. Σε περίπτωση που ο µισθωτής έχει διενεργήσει επιπλέον 
έξοδα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 θα προσαυξήσουν την αξία του παγίου και θα γίνουν οι 
κατάλληλες αποσβέσεις για το συνολική αξία του παγίου. Είναι φανερό ότι το µισθωµένο 
πάγιο ο µισθωτής θα το αντιµετωπίσει όπως και τα υπόλοιπα πάγια που έχει στην κυριότητα 
του όπως για παράδειγµα θα κάνει αναπροσαρµογή της αξίας εφόσον χρειαστεί και θα 
δηµιουργήσει αποθεµατικά εύλογης αξίας.  

Παράλληλα θα πρέπει να καταβάλλει τα µισθώµατα σε ίσα ποσά τα οποία χωρίζονται 
σε δύο µέρη. Το ένα µέρος θα µειώνει την υποχρέωση που έχει στην εταιρεία leasing και το 
άλλο είναι ο τόκος που πρέπει να πληρώσει και θα καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης 
ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο.  

Από την άλλη πλευρά η εταιρεία leasing δεν αναγνωρίζει πια το µισθωµένο πάγιο στο 
ενεργητικό της και καταχωρεί στις απαιτήσεις την αξία του παγίου. Η απαίτηση αποτελείται 
από το µακροπρόθεσµο και το βραχυπρόθεσµο κοµµάτι. Σε περίπτωση που η εταιρεία leasing 
διενεργήσει έξοδα θα καταχωρηθούν σε µεταβατικούς λογαριασµούς και στη συνέχεια θα 
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αναγνωριστούν στα αποτελέσµατα χρήσης ως έξοδα τη χρονική περίοδο που θα εισπράξει τα 
αντίστοιχα έσοδα από τον µισθωτή.  

Τα µισθώµατα τα οποία εισπράττει αποτελούνται από δύο µέρη. Το ένα αφορά την 
απαίτηση από τον µισθωτή την οποία και µειώνει και το άλλο είναι έσοδο και θα 
αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα χρήσης την περίοδο που αφορά.  

Όταν ο µισθωτής κάνει χρήση του sale and lease back το κέρδος που προκύπτει θα 
καταχωρηθεί σε µεταβατικό λογαριασµό του παθητικού και στη συνέχεια θα αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσµατα χρήσης ισόποσα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα το ποσό από το κέρδος που 
θα αναγνωρίζεται σε κάθε χρήση να µειώνει τους τόκους και κατ’ επέκταση το κόστος της 
µίσθωσης.  

Όσο αφορά τις λειτουργικές µισθώσεις ο µισθωτής καταχωρεί τα µισθώµατα ως έξοδα 
και ο εκµισθωτής ως έσοδα. Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής διενεργήσει αρχικά έξοδα για 
τη µίσθωση θα τα κατανείµει κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Επίσης το ∆.Λ.Π. 17 περιέχει ειδικές ρυθµίσεις για τους κατασκευαστές ή εµπόρους 
κατοικιών οι οποίοι εάν µεταβιβάσουν ένα ακίνητο αλλά διατηρούν την κυριότητα µέχρι να 
εξοφληθεί η αξία του παγίου, τότε η µεταβίβαση αυτή στην ουσία αποτελεί χρηµατοδοτική 
µίσθωση.  

Η εφαρµογή του ∆ΛΠ 17 επηρεάζει σηµαντικά την εικόνα των οικονοµικών 
καταστάσεων. Συγκεκριµένα οι καταστάσεις ενός µισθωτή θα παρουσιάζουν αύξηση στα 
πάγια, στις υποχρεώσεις και στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και µείωση στα λειτουργικά 
έξοδα. Οι καταστάσεις µιας εταιρείας leasing θα εµφανίζουν κυρίως µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις, σε αντίθεση µε τα Ε.Λ.Π. που εµφάνιζαν τα πάγια. Επίσης δεν θα καταχωρούν 
αποσβέσεις και τα έσοδα τους θα είναι µικρότερα, αφού θα εµφανίζονται µόνο οι τόκοι ως 
έσοδα και το υπόλοιπο µίσθωµα θα µειώνει την απαίτηση από τον µισθωτή. (Τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά, Ντζανάτος 
∆ηµήτριος, βιβλίο πρώτο, 2008, σελ 220-222) 
 

10.1.3 ∆ιαφορές µεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του 
∆.Λ.Π. 17 
 
 
Οι διαφορές µεταξύ των Ε.Λ.Π. και ∆.Λ.Π. είναι οι εξής: 

1. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 στη χρηµατοδοτική µίσθωση το πάγιο αναγνωρίζεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή τη στιγµή που το αποκτά µε αξία ίση µε την 
ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων προεξοφληµένη µε το τεκµαρτό επιτόκιο. Η εταιρεία 
leasing εµφανίζει το ίδιο ποσό στις απαιτήσεις της. Αντίθετα σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. 
το πάγιο συνεχίζει να εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις του εκµισθωτή διότι 
δεν έχει γίνει µεταβίβαση.  

2. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 στη χρηµατοδοτική µίσθωση τα αρχικά κόστη που 
πληρώνει ο µισθωτής προσαυξάνουν την αξία του παγίου ενώ αν τα πληρώνει η 
εταιρεία leasing προσαυξάνουν την απαίτηση της από τον µισθωτή. Από την άλλη 
πλευρά σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. τα αρχικά κόστη αναγνωρίζονταν κατευθείαν στα 
αποτελέσµατα, κυρίως για φορολογικούς λόγους ή καταχωρούνταν σε µεταβατικούς 
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λογαριασµούς του ενεργητικού και µερίζονταν στις χρονικές περιόδους που 
διαρκούσε η µίσθωση. 

3. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 στη χρηµατοδοτική µίσθωση τα µισθώµατα αποτελούνται 
από το χρεολύσιο και τους τόκους. Εποµένως ο µισθωτής µε την καταβολή των 
µισθωµάτων θα µειώσει την υποχρέωση στο παθητικό του και η εταιρεία leasing την 
απαίτηση της. Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισµός στα 
µισθώµατα και θεωρούνται έξοδα για τον µισθωτή και έσοδα για τον εκµισθωτή. 

4. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 στη χρηµατοδοτική µίσθωση ο µισθωτής διενεργεί 
κανονικά τις αποσβέσεις του παγίου αφού το αναγνωρίζει στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. Αντίθετα κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τα Ε.Λ.Π. 

5. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 στη λειτουργική µίσθωση ο µισθωτής την προκαταβολή θα 
την αναγνωρίσει κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ενώ στα Ε.Λ.Π. θα την αναγνώριζε 
στις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.  

6. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 στη χρηµατοδοτική µίσθωση υπάρχουν συγκεκριµένες 
ρυθµίσεις για τους κατασκευαστές ή εµπόρους, ενώ σύµφωνα µε το ελληνικό νοµικό 
πλαίσιο χρηµατοδοτικές µισθώσεις συνάπτουν µόνο εταιρείες οι οποίες έχουν 
συσταθεί για αυτόν τον σκοπό. 

7. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 στη λειτουργική µίσθωση ο εκµισθωτής θα πρέπει να 
αναγνωρίσει κατά τη διάρκεια της µίσθωσης τα αρχικά άµεσα κόστη, ενώ σύµφωνα 
µε τα Ε.Λ.Π. µπορούσαν να καταχωρηθούν άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσης ή σε 
µεταβατικούς λογαριασµούς του ενεργητικού. 

8. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 το κέρδος που προκύπτει από την µέθοδο του sale and lease 
back θα καταχωρηθούν σε µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού και θα 
αναγνωριστούν στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της επαναµίσθωσης, ενώ µε τα 
Ε.Λ.Π. θα αναγνωριζόταν στα αποτελέσµατα και θα µεταφερόταν σε αφορολόγητο 
αποθεµατικό µε βάση φορολογική ρύθµιση.   

9. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να προχωρήσουν σε 
πολλές γνωστοποιήσεις κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από τα Ε.Λ.Π.  

10. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 η αξία του οικοπέδου που αντιστοιχεί στο κτίσµα 
αναγνωρίζεται και δεν αποσβένεται. Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. το µέρος από το µίσθωµα 
που αναλογούσε στο οικόπεδο δεν µπορούσε να εκπέσει φορολογικά. (Τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά, Ντζανάτος 
∆ηµήτριος, βιβλίο πρώτο, 2008, σελ 223-226) 

 

10.2 Όσο Αφορά τις ∆ιερµηνείες 
10.2.1 Μ.Ε.∆. 15 Λειτουργικές Μισθώσεις – Κίνητρα 
 
Α) Σχετικές διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920 
Σύµφωνα µε την αρχή της συντηρητικότητας σε κάθε χρήση πρέπει να αναγνωρίζονται µόνο 
τα κέρδη που έχουν πραγµατοποιηθεί σε αυτή. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα έξοδα και τα 
έσοδα, δηλαδή θα καταχωρηθούν την χρονική περίοδο που πραγµατοποιούνται και όχι όταν 
εισπραχθούν ή καταβληθούν. Γι’ αυτό έσοδα που εισπράχθηκαν στη τωρινή χρήση αφορούν 
όµως επόµενη θα καταχωρηθούν σε µεταβατικούς λογαριασµούς του παθητικού. Στη 
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συνέχεια θα πρέπει να γίνει ανάλυση των ποσών αυτών στο προσάρτηµα εφόσον είναι 
σηµαντικής αξίας.   

Β) ∆ιαφορές µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
Σύµφωνα µε τη Μ.Ε.∆. 15 το κίνητρο που θα προσφέρει ο εκµισθωτής για την σύναψη της 
σύµβασης θα πρέπει να καταχωρηθεί σε µεταβατικό λογαριασµό και συγκεκριµένα για τον 
µισθωτή στον λογαριασµό έσοδα επόµενων χρήσεων, στο παθητικό και για τον εκµισθωτή 
στο λογαριασµό έξοδα επόµενων χρήσεων, στο ενεργητικό. Στη συνέχεια όταν αρχίσουν να 
καταβάλλονται τα µισθώµατα θα καταχωρείται το µίσθωµα στο συνολικό ποσό και θα 
αφαιρείται το ποσό της έκπτωσης που αναλογεί στο κάθε µίσθωµα µε χρήση των αντίστοιχων 
µεταβατικών λογαριασµών. Ενώ µε τα Ε.Λ.Π. θα καταχωρούνταν απευθείας το µίσθωµα που 
θα καταβάλλονταν, δηλαδή η έκπτωση θα είχε ήδη αφαιρεθεί. Το αποτέλεσµα θα ήταν το ίδιο 
απλώς είναι διαφορετική η διαδικασία που προτείνεται. (Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε 
απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα ελληνικά, Ντζανάτος ∆ηµήτριος, βιβλίο πρώτο, 
2008, σελ 565-566) 
 

10.2.2 Μ.Ε.∆. 27 Ουσία των Συναλλαγών που Σχετίζονται µε τον Νοµικό 
Τύπο της Μίσθωσης 
 
Α) Σχετικές ∆ιατάξεις του ΚΝ. 2190/1920  
Σύµφωνα µε την αρχή της συντηρητικότητας σε κάθε χρήση πρέπει να αναγνωρίζονται µόνο 
τα κέρδη που έχουν πραγµατοποιηθεί σε αυτή. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα έξοδα και τα 
έσοδα, δηλαδή θα καταχωρηθούν την χρονική περίοδο που πραγµατοποιούνται και όχι όταν 
εισπραχθούν ή καταβληθούν. Επίσης τα περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται µε βάση το 
ιστορικό κόστος και τις αρχές που ορίζει ο νόµος.  

Β) ∆ιαφορές µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  
Οι διαφορές µε τα Ε.Λ.Π. είναι οι εξής: 

1. Σύµφωνα µε την Μ.Ε.∆. 27 όταν µία εταιρεία πωλεί ένα πάγιο και στη συνέχεια το 
επαναµισθώσει ή όταν το µισθώνει και στη συνέχεια το υποµισθώνει, θεωρούνται 
όλες αυτές οι συναλλαγές µία συναλλαγή λόγω της ουσίας. Από την άλλη σύµφωνα 
µε τα Ε.Λ.Π. οι συναλλαγές θα θεωρούνταν ξεχωριστές µε βάση το νοµικό τους τύπο. 

2. Σύµφωνα µε τη Μ.Ε.∆. 27 είναι δυνατή η κεφαλαιοποίηση των µισθωµάτων στους 
µεταβατικούς λογαριασµούς του ενεργητικού ή στις απαιτήσεις και στους 
µεταβατικούς λογαριασµούς του παθητικού και στις υποχρεώσεις και στη συνέχεια 
σταδιακή µεταφορά στα αποτελέσµατα. Αντίθετα σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. δεν 
προβλέπεται τέτοια κεφαλαιοποίηση και τα µισθώµατα καταχωρούνται ως έσοδα ή 
έξοδα στη χρονική περίοδο που πραγµατοποιούνται.  

3. Σύµφωνα µε την Μ.Ε.∆. 27 υπάρχει η δυνατότητα να µην εµφανίζονται στο 
ενεργητικό της εταιρείας στοιχεία του ενεργητικού και σχετικές υποχρεώσεις όπως 
δεσµευµένες καταθέσεις και σχετικές υποχρεώσεις για ενοίκια εφόσον ο νοµικός 
τύπος της συναλλαγής διαφέρει από την ουσία της. Αντίθετα κάτι τέτοιο δεν 
προβλέπεται από τα Ε.Λ.Π. (Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι 
διαφορές τους από τα ελληνικά, Ντζανάτος ∆ηµήτριος, βιβλίο πρώτο, 2008, σελ 577-
578) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων 
για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κινητών ή ακινήτων. Παρατηρήθηκε η 
ραγδαία ανάπτυξη του θεσµού τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται 
αντιληπτό από την επέκταση του θεσµού και στα ακίνητα. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται 
κυρίως στο ότι το leasing αποτελεί µια εύκολη και γρήγορη λύση για χρηµατοδότηση ενός 
παγίου µε δύο πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Το ένα πλεονέκτηµα είναι ότι ο µισθωτής 
επιλέγει τις τεχνικές προδιαγραφές του παγίου και στη συνέχεια η εταιρεία leasing το 
αγοράζει καθ’ υπόδειξη του και του το εκµισθώνει. Το δεύτερο σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι 
ότι ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το πάγιο στη λήξη της µίσθωσης 
καταβάλλοντας ένα συµβολικό ποσό.  

Το leasing αποτελεί κυρίως µέσο για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό µιας 
επιχείρησης. Αυτό φαίνεται και από τις φορολογικές απαλλαγές που δίνονται αλλά και από τα 
επιπλέον κίνητρα που αποκτούν οι επιχειρήσεις µέσω των αναπτυξιακών νόµων. Επίσης 
µπορεί να αποτελέσει συµπληρωµατικό τρόπο χρηµατοδότησης αφού ο µισθωτής διατηρεί τα 
κεφάλαια του ή να ενισχύσει τη ρευστότητα του πωλητή/ µισθωτή µε τη µέθοδο του sale and 
lease back.  

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µόνο εταιρείες οι οποίες πληρούν 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις, έχουν τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας, έχουν πάρει τη ειδική 
άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν ως µόνο αντικείµενο τους τη σύναψη 
χρηµατοδοτικών συµβάσεων µπορούν να γίνουν εταιρείες leasing. Εξαίρεση αποτελούν τα 
πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Αντίθετα µε τη διεθνή νοµοθεσία µπορούν και 
εταιρείες µε άλλη νοµική µορφή όπως Ε.Π.Ε. και είναι δυνατή και η παράλληλη άσκηση 
άλλων δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 ο κατασκευαστής ή ο 
έµπορος του παγίου µπορεί να το εκµισθώσει κιόλας.  

Επίσης τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εφαρµόζονται κυρίως µε βάση τη νοµική 
µορφή µιας µίσθωσης και όχι την ουσία της. ∆ηλαδή ο εκµισθωτής επειδή διατηρεί την 
κυριότητα του παγίου πρέπει να το απεικονίζει στις δικές του οικονοµικές καταστάσεις και να 
διενεργεί ο ίδιος τις αποσβέσεις. Αντιθέτως το ∆.Λ.Π. 17 εφαρµόζεται σύµφωνα µε την ουσία 
µιας σύµβασης. ∆ηλαδή ο µισθωτής παρ’ όλο που δεν είναι ο κύριος του παγίου πρέπει να το 
εµφανίζει στις οικονοµικές του καταστάσεις και να διενεργεί τις αποσβέσεις διότι 
αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους και απολαµβάνει όλα τα οφέλη που απορρέουν από τη 
χρηµατοδοτική µίσθωση. Είναι φανερό ότι ο λογιστικός χειρισµός του leasing είναι πολύ 
διαφορετικός µεταξύ των Ε.Λ.Π. και των ∆.Λ.Π.    

Μετά την ανάλυση του θεσµού του leasing τόσο µε τα Ελληνικά όσο και µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα παρατηρήθηκε ότι τα Ελληνικά Πρότυπα εµφανίζουν πολλά κενά. 
Μάλιστα έχουν πολλές δυσλειτουργίες και δηµιούργησαν και τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για την εµφάνιση πλασµατικών κερδών στην περίπτωση του sale and lease back. Από την 
άλλη πλευρά το ∆.Λ.Π. 17 όχι µόνο εφαρµόζεται σύµφωνα µε την ουσία της συναλλαγής 
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αλλά οι λογιστικές που ακολουθούν είναι καταλληλότερες για την ορθή απεικόνιση της 
µίσθωσης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 είναι αναγκαία η εφαρµογή 
πολλών γνωστοποιήσεων για κάθε αλλαγή που γίνεται, το οποίο δεν προβλέπεται από την 
εφαρµογή των Ε.Λ.Π.  

Τέλος είναι προφανές ότι η δηµιουργία των ∆.Λ.Π. και η υιοθέτηση τους από την 
Ελλάδα ήταν αναγκαία και απαραίτητη για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι η εναρµόνιση 
των Ελληνικών Προτύπων µε τα ∆ιεθνή έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των 
οικονοµικών καταστάσεων και κατ’ επέκταση της αποδοτικότητας και της θέσης των 
επιχειρήσεων διεθνώς. Ο άλλος λόγος είναι στη συγκεκριµένη περίπτωση του leasing στην 
υιοθέτηση κατάλληλων κανόνων για τη σωστή απεικόνιση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
τόσο για τον εκµισθωτή όσο και για τον µισθωτή.    
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