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Πρόλογος 

  Η οικονοµική ανάπτυξη και η παγκοσµιοποίηση των αγορών οδήγησαν στην 

εµφάνιση νέων µορφών συµβάσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων  της 

οικονοµίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων. Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός  ανάγκασε  

τις  επιχειρήσεις  να  αναπτύξουν  νέα  επενδυτικά  και  χρηµατοδοτικά «εργαλεία» για να τις 

βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό. Οι νέες αυτές µορφές συµβάσεων (leasing,  

factoring,  forfeiting,  franchising  κ. α.),  χρειάζονται ένα  νοµοθετικό πλαίσιο ρύθµισης έτσι 

ώστε να αναπτυχθούν οµαλά, χωρίς προβλήµατα για να µπορέσουν να επιτελέσουν το σκοπό 

για τον οποίο αναπτύχθηκαν. Είναι όµως σήµερα δεδοµένο ότι η ανάπτυξη νοµοθετικών 

πλαισίων ρύθµισης, παρόλο που έχει αναπτυχθεί  παγκοσµίως  τα  τελευταία  χρόνια  

βρίσκεται  πίσω  σε  σχέση  µε  τις ειδικότερες ανάγκες που παρουσιάζει η συµβατική 

πραγµατικότητα της σύγχρονης οικονοµίας.  Ο τρόπος  γεφύρωσης  της  διάστασης  µεταξύ  

κανόνων  δικαίου  και σύγχρονης οικονοµικής πρακτικής είναι  η δυνατότητα των 

συναλλασσοµένων να διαµορφώνουν. ελευθέρα  το  περιεχόµενο  των  συµβάσεων  βάσει  

της  αρχής  της ελευθερίας των συµβάσεων που γίνεται κυρίως µε την ανάλογη εφαρµογή 

κανόνων  που διέπουν ήδη ρυθµισµένες συµβάσεις. 

Το Financial Leasing η αλλιώς Χρηµατοδοτική Μίσθωση όπως έχει αποδοθεί  ο όρος 

στην Ελληνική γλώσσα είναι ένα από αυτά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία το οποίο  έχει  

κυρίαρχη  θέση  στα  σηµερινά  επενδυτικά  και  χρηµατοδοτικά τεκταινόµενα. Η 

Χρηµατοδοτική Μίσθωση καθιερώθηκε στην Ελλάδα µε το νόµο 1665/1986  σαν  ένα ακόµη  

χρηµατοδοτικό  εργαλείο  και  µέσο  επένδυσης  για  τις επιχειρήσεις  χωρίς  να  

αντικαθιστούσε  τις παραδοσιακές  µορφές  δανεισµού (τραπεζικός  δανεισµός  -  πιστώσεις)  

και  προωθήθηκε  κυρίως  από  εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης που τις κατείχαν 

τραπεζικοί οργανισµοί αλλά και από αυτόνοµες εταιρείες leasing. 

Αντικείµενο  της παρούσας εργασίας  αποτελεί  η  σύµβαση χρηµατοδοτικής  

µίσθωσης  στη  µορφή  που  τη  ρύθµισε  ο  Έλληνας  νοµοθέτης.  Με τον  όρο 

χρηµατοδοτική µίσθωση αποδίδεται στα ελληνικά ο θεσµός του Leasing.  Ουσιαστικά η  

χρηµατοδοτική  µίσθωση  αποτελεί  µια  σύγχρονη  µορφή  µακροπρόθεσµης 

χρηµατοδότησης, η οποία αναπτύχθηκε ραγδαία την τελευταία εικοσαετία, λόγω των  

διευκολύνσεων που προσφέρει στις επιχειρήσεις που την χρησιµοποιούν. Ο θεσµός έχει 



 

 

5 

 

χαρακτηριστεί ως µία ευφυής µορφή χρηµατοδότησης αφού είναι ένας τρόπος χρήσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου χωρίς να είναι αναγκαία η αγορά του ..  

Συνήθως σε µία σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης εµπλέκονται τρία µέρη, αλλά  

οπωσδήποτε  τουλάχιστον  δυο.  Η εταιρία  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  που αποτελεί τον 

εκµισθωτή, ο εκάστοτε πελάτης της εταιρίας που αποτελεί το µισθωτή και οι προµηθευτές 

της εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Ο εκµισθωτής είναι και ο κυριότερος  παράγοντας  

αναφορικά  µε  τις  δραστηριότητες  της  χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Επενδύοντας ιδία ή 

δανεικά κεφάλαια, αποκτά τα υπό µίσθωση στοιχεία από τους προµηθευτές του και τα 

εκµισθώνει στους πελάτες του. 

Ο µισθωτής  µισθώνει  τα  αντικείµενα  που  επιθυµεί  από  την  εταιρία 

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  καταβάλλοντας  περιοδικές  πληρωµές  για  ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. ο ίδιος ο µισθωτής θα καθορίσει το είδος αλλά και τις προδιαγραφές του 

εξοπλισµού που επιθυµεί. Το αντικείµενο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ονοµάζεται µίσθιο 

ενώ οι περιοδικές πληρωµές που καταβάλλει ο µισθωτής ονοµάζονται µισθώµατα. Το 

µίσθωµα αποτελείται από δύο µέρη, το επιτόκιο και την επιστροφή του κεφαλαίου δηλαδή 

του κόστους κτήσης του µισθίου. Με αυτόν τον τρόπο  ο  µισθωτής  εξασφαλίζει τη  χρήση 

του  µισθίου  για  συγκεκριµένο  χρονικό διάστηµα .  

Οι  προµηθευτές  είναι  αυτοί  που  κατασκευάζουν  ή  προµηθεύουν  τον εκµισθωτή  

µε  τα  στοιχεία  που  θα  αποτελέσουν  αντικείµενο  χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  οι 

παραπάνω συναλλαγές θα λέγαµε ότι  αποτελούν και την αγορά της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης η οποία µπορεί να είναι τόσο εγχώρια όσο και διεθνής .Όπως σε κάθε αγορά έτσι 

και στην συγκεκριµένη, οι  οικονοµικοί παράγοντες της ζήτησης από την πλευρά των 

µισθωτών και της προσφοράς από την πλευρά των εκµισθωτών, η διαθεσιµότητα της  πηγής, 

το ύψος του κινδύνου,  ο ανταγωνισµός αλλά και το  µέγεθος της αγοράς θα καθορίσουν το 

ύψος της  τιµής  δηλαδή των µισθωµάτων που θα πρέπει να καταβάλλει ο µισθωτής στον 

εκµισθωτή . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1.1Εισαγωγή στην ιστορική εξέλιξη του θεσµού του Leasing.. 

∆είγµατα συναλλαγών που εµφανίζουν οµοιότητες µε το θεσµό του leasing 

εµφανίστηκαν  από  τους  αρχαίους  χρόνους.  Η πρώτη  εµφάνιση  αυτών  των συναλλαγών  

έγινε  στην  Αίγυπτο  το  3000 · π.χ.  όπου  κάποιοι ·µεγαλοκτηµατίες µίσθωναν εκτάσεις γης 

µε όλο τον εξοπλισµό (δούλους, ζώα, πρωτόγονα εργαλεία) έναντι περιοδικών καταβολών 

και για καθορισµένο χρονικό διάστηµα που ήταν ίσο µε επτά πληµµύρες του Νείλου.  

Ανάλογες συµφωνίες έχουν εντοπιστεί  σε όλους σχεδόν τους πολιτισµούς (Σουµέριοι, 

Αρχαία Ελλάδα) µε πρώτη γραπτή εµφάνιση του θεσµού  µε παραπλήσιους όρους που 

υπάρχουν και  σήµερα,  στο κώδικα του Χαµουραµπί τον 18° π.χ. αιώνα.  

Στο  Μεσαίωνα επίσης  και  ειδικότερα  στην Αγγλία,  που υπήρχαν νοµικοί  

περιορισµοί στην µεταβίβαση γης, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στον τοµέα των γεωργικών 

εκτάσεων. Στην περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης, έχουµε την πρώτη εµφάνιση  

της λειτουργικής  µίσθωσης από την Bell  Telephone  µε σκοπό την επέκταση των πωλήσεων 

των πανάκριβων τότε τηλεφώνων σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ .  

Ο  θεσµός  της  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  στην  σύγχρονη  εποχή πρωτοθεσπίστηκε 

στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 και αναπτύχθηκε στη συνέχεια µε επιτυχία 

σε όλες σχεδόν τις χώρες της δυτικής Ευρώπης.  

Το leasing στη βιοµηχανική και οικονοµική µεταπολεµική ανάπτυξη ήρθε να 

συµπληρώσει χρηµατοδοτικά κενά του κλασσικού δανεισµού. Πιο συγκεκριµένα το leasing 

στην σύγχρονη µορφή του εµφανίστηκε στις ΗΠΑ το 1952 µε την ίδρυση της εταιρίας Us 

Leasing από τον Dp Boothie. Στη συνέχεια ο Henry Sconfeld ίδρυσε την United  State  

Leasing  Corporation  που σήµερα έχει  µετονοµασθεί σε United  State Leasing Intemational 

Inc. Είναι µία από τις εταιρίες leasing στον κόσµο και θεωρείται η πλέον ανεξάρτητη εταιρία.  

Την United  State  Leasing  Corporation  ακολούθησαν πολλές βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις  εκµισθώνοντας  βιοµηχανικά  αγαθά  και  χρησιµοποιώντας  τη χρηµατοδοτική 

µίσθωση ως µέσω προώθησης των προϊόντων τους .  

Στην Αγγλία αν και το leasing εντοπίζεται όπως αναφέραµε στον Μεσαίωνα, η 

σύγχρονη ανάπτυξη του εµφανίστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60.  Η επέκταση 

του όµως έγινε την επόµενη δεκαετία. Στην ανάπτυξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
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συνέβαλε η αντικατάσταση του θεσµού των επιχορηγήσεων από τον θεσµό της  απόσβεσης 

της  δαπάνης για  επενδύσεις  κατά τον πρώτο χρόνο πράγµα που ανακοινώθηκε το  1970.  

Αντί να λαµβάνουν επιχορήγηση από την κυβέρνηση  οι εταιρίες,  ήταν δυνατόν να  εκπίπτει  

η  κεφαλαιακή  δαπάνη  από  το  φορολογητέο εισόδηµα του  έτους  κατά το  οποίο  έγινε  η  

επένδυση  και να µειώνονται  έτσι  οι υποχρεώσεις τους για την καταβολή φόρου για τα 

κέρδη τους .  

Η πρώτη  εταιρία  leasing  ήταν  η  "'  Mercantile  Leasing  Company  που 

δηµιουργήθηκε το 1960 από τον χρηµατοδοτικό οργανισµό Mercantile. Ακολούθησαν οι 

τράπεζες  επενδύσεων  µε  θυγατρικές  εταιρίες  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  οι εµπορικές 

τράπεζες µε πρωτοπόρο την Barclays  Bank που ιδρύει την µεγαλύτερη τραπεζική  εταιρία  

Leasing  την Barclays  Mercantile  Industrial.  Ακολουθούν µετά άλλες  εταιρίες  leasing  που 

δηµιουργήθηκαν  από  βιοµηχανικές  εταιρίες  όπως  η Computer  Leasing  το  1963,  η  

English  Electric  Leasing  το  1964  κ.α.  Το  1971 δηµιουργείται  στην Αγγλία η ένωση των 

εταιριών leasing,  η γνωστή Equipment Leasing Association.  

Ανάλογη εµφάνιση και επέκταση έχει η χρηµατοδοτική µίσθωση και σε όλες σχεδόν 

τις  _άλλες  χώρες της δυτικής Ευρώπης. Στην Γαλλία προωθήθηκε από τις Τράπεζες Credit  

Lyonnais  και την societe  generale  µε έµφαση στα κινητά.  Στην ∆υτική Γερµανία δόθηκε 

έµφαση στα ακίνητα, ενώ η Ιταλία ακολούθησε τα πρότυπα της Γαλλίας .  

Η χρηµατοδοτική µίσθωση καθιερώθηκε στην Ελλάδα µε το ν.1665/1986, ως µία  

σύγχρονη  µέθοδος  µεσοµακροπρόθεσµης  χρηµατοδότησης  επιχειρήσεων  και 

επαγγελµατιών για  την  απόκτηση παγίων στοιχείων  για  επαγγελµατική  και  µόνο χρήση.  

Χρησιµοποιείται  ο  όρος  της  αγγλικής  γλώσσας  fιnancial  leasing  για  τη 

χρηµατοοικονοµική µίσθωση . 

 

1.1.1 Σύγχρονες εξελίξεις στην ιστορία του θεσµού της  Χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

 Παρακάτω θα εξετάσουµε την πρόσφατη ανάπτυξη του θεσµού σε διάφορες χώρες 

και  τις  πιο  σηµαντικές  εξελίξεις  που  διαδραµατίστηκαν  τελευταία  στην  τεχνική  της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης.         

 Η σύγχρονη εποχή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ξεκινάει κατά το έτος 1952 όταν ο 

Hendry Schonfeld, ίδρυσε τότε την εταιρεία United States Corporation µε κεφάλαιο της 

τάξης των 20.000 δολαρίων. Η εταιρεία αυτή, που σήµερα έχει µετονοµασθεί σε United 

States  Leasing  International  INC.,  είναι  η  µεγαλύτερη  ανεξάρτητη,  δηλαδή  µη 

συνδεδεµένη  µε  χρηµατοδοτικούς  οργανισµούς  ή  βιοµηχανικές  επιχειρήσεις,  εταιρεία 

χρηµατοδοτικών  µισθώσεων.  Πολύ  σύντονα,  µεγάλες  βιοµηχανικές  επιχειρήσεις 

κεφαλαιουχικών αγαθών ακολούθησαν το παράδειγµα του Schonfeld, όπως η εταιρεία IV και 
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άλλες, που χρησιµοποίησαν τη χρηµατοδοτική µίσθωση ως µέσο προώθησης των πωλήσεών 

τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι Αµερικανικές εµπορικές Τράπεζες πήραν την 

άδεια  για  την  χρηµατοδοτική  µίσθωση.  Η  ταχύτατη  αυτή  ανάπτυξη  των  εργασιών 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις Η.Π.Α , µπορεί να αποδοθεί στους εξής λόγους:   

 1. Η χρηµατοδοτική µίσθωση έντονα, και ιδιαίτερα στα πρώτα της στάδια ως µέσο 

προώθησης  των  πωλήσεων,  µπορούσε  να  δώσει  τη  δυνατότητα  της 

χρησιµοποίησης ενός παγίου στοιχείου χωρίς την ανάγκη άµεσης εκµετάλλευσης του 

αντίστοιχου τµήµατος.  

 2. Πρόσφερε ένα σηµαντικό φορολογικό πλεονέκτηµα για το µισθωτή, δεδοµένου 

ότι η αναγνωριζόµενη από την φορολογία περίοδος αποσβέσεως, ήταν πάντοτε 

µεγαλύτερη από  την περίοδο εκµισθώσεως του παγίου στοιχείου, κατά τα οποία τα  

καταβαλλόµενα  µισθώµατα  αναγνωρίζονταν  φυσικά  ως  εκπεστέα  από  το φόρο 

εισοδήµατος.  

 3.Η  µη  θέσπιση  υποχρεώσεως,  τουλάχιστον  µέχρι  πρόσφατα  να  εµφανίζεται  το 

µισθωµένο πάγιο στοιχείο, στον ισολογισµό του µισθωτή (µε αντίστοιχη εµφάνιση 

του  συνόλου  των  µισθωµάτων  στο  παθητικό)  είχε  ως  αποτέλεσµα  την  αύξηση 

της δανειοληπτικής ικανότητάς τους.  

  Αµέσως  µετά  τον  πόλεµο,  η  ανάγκη  µετατροπής  της  βαριάς  βιοµηχανίας  για  

την παραγωγή  µη  στρατιωτικών  προϊόντων  και  κατόπιν  η  ανάγκη  εκσυγχρονισµού  ενός 

αρκετά  µεγάλου  µέρους  της  Αµερικάνικης  Βιοµηχανίας,  επέβαλλαν  τη  διοχέτευση  στη 

βιοµηχανία τεραστίων ποσών µέσο-µακροπρόθεσµωνν κεφαλαίων.    

 Από  την  άλλη  µεριά,  δεν  υπήρχε  ένα  ικανοποιητικό  σύστηµα  παροχής  µέσο-

µακροπρόθεσµωνν δανειακών κεφαλαίων, δεδοµένου ότι ανέκαθεν το µεγαλύτερο µέρος της  

αµερικάνικης  βιοµηχανίας  αναπτύχθηκε  σε  συνάρτηση  µε  τη  µεγάλη  τους δυνατότητα 

αυτοχρηµατοδοτήσεως.         

 Κάτω  από  αυτές  τις  συνθήκες,  η  χρηµατοδοτική  µίσθωση  εµφανίστηκε  ως  ο 

συνδετικός  κρίκος  που  έλλειπε  από  την  αλυσίδα  του  όλου  συστήµατος,  πράγµα  που 

συντέλεσε στην ταχύτατη αποδοχή και διάδοση του νέου αυτού πιστοδοτικού εργαλείου για 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.       

 Κοντά στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι επενδύσεις που καλύπτονταν στις Η.Π.Α 

µέσω  του  θεσµού  της  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  ήταν  κατά  εικοσιπέντε  φορές   16 

µεγαλύτερες  από  εκείνες  που  καλύπτονταν  µε  εκδόσεις  µετοχών  και  κατά  τα  2/3  πιο 

µεγάλες από τις επενδύσεις που καλύπτονταν µε οµολογιακές εκδόσεις, ενώ πιστεύεται ότι 

άνω του ποσοστού του 15% των νέων επενδύσεων σε εξοπλισµό και µηχανήµατα, 

πραγµατοποιούνταν µε τη µέθοδο της χρηµατοδοτικής µισθώσεως.    

 Η  διεθνοποίηση  του  θεσµού,  άρχισε  µια  δεκαετία  περίπου  µετά  την  πρώτη  του 

εµφάνιση στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.       

 Κατά την περίοδο 1960 µε 1962 εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

δηµιουργήθηκαν εκτός από την Μεγάλη Βρετανία, και στον Καναδά, Σουηδία, ∆υτική 

Γερµανία, Ελβετία και στη Γαλλία. Τη  χρονιά  1963  εταιρείες  Leasing  έκαναν την  

εµφάνισή τους  και στην Ιαπωνία,  Βέλγιο,  Φιλανδία,  Ισπανία  και  Ιταλία.  Αργότερα  
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ακολούθησαν  νεοσύστατες εταιρείες  και  στη  Λατινική  Αµερική,  Ασία,  Αυστραλία  και  

στις  Γαλλόφωνες  χώρες  της Αφρικής.        

 Η διεθνοποίηση του θεσµού κατά τη δεκαετία του '60 έλαβε δύο µορφές:  

 1. Η επέκταση των εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης (µέσω υποκαταστηµάτων ή 

θυγατρικών επιχειρήσεων ή άλλων εξαρτηµένων εταιρειών), σε άλλες χώρες, κυρίως  

από  Αµερικάνικες  και  Αγγλικές  εταιρείες,  συνήθως  όµως  µε  τοπική συµµετοχή 

όπου αυτό ήταν εύκαιρο.  

 2.Η ανάληψη εργασιών χρηµατοδοτικών µισθώσεων σε τρίτες χώρες, κυρίως πάλι  

από Αµερικάνικες και Αγγλικές εταιρείες Leasing.  

Σε  αυτόν  τον  τοµέα  της  -διεθνούς  χρηµατοδοτικής  µισθώσεως-  ενεργό  ρόλο 

διαδραµάτισαν  (µέσω  εξαρτηµένων  εταιρειών)  οι  Γαλλικές  Τράπεζες  Credit  Lyonnais 

and Societe Generale, η Ρωσική Nordic Bank και ο Σκανδιναβικός όµιλος Scandinavian 

Leasing. Ακόµη, η τράπεζα Greenfield µε τη Ρωσική τράπεζα East West Leasing για τη 

χρηµατοδοτική µίσθωση µηχανικού εξοπλισµού και εµπορευµατοκιβωτίων (containers) στις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.         

 Η  γενική τάση που  επικρατεί  διεθνώς σήµερα,  είναι  να ταυτίζεται  η 

χρηµατοδοτική µίσθωση  µε  την  τραπεζική  δραστηριότητα,  από  την  άποψη  του  ελέγχου  

από  τις Νοµισµατικές Αρχές.         

 Οι πιο πρόσφατες, σηµαντικές εξελίξεις στον τοµέα του leasing από την άποψη της  

τεχνικής  που  εφαρµόζεται,  είναι  η  χρηµατοδοτική  µίσθωση  παγίων  στοιχείων  πολύ 

µεγάλης  αξίας  ανά  µονάδα  (Big  ticket  Leasing)  και  η  µεγάλη  διάρκεια  του  χρόνου 

εκµισθώσεως.            

 Τα  τελευταία  χρόνια  έχουνε  αναφερθεί  εργασίες  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  που 

αφορούν  πάγια  των  οποίων  η  αξία  υπερβαίνει  κατά  µονάδα  το  ποσό  των  εκατό 

εκατοµµυρίων  δολαρίων.  Οι  περιπτώσεις  αυτές  αναφέρονται  στην  εκµίσθωση 

διυλιστηρίων  βιοµηχανικών  µονάδων  και  µέσων  µαζικής  µεταφοράς.  Οι  εκµισθώσεις 

πάγιων  στοιχείων  µεγάλης  αξίας  συνήθως  παίρνουν  τη  µορφή  των  -κοινοπρακτικών 

εκµισθώσεων-  (Syndicated  Leasing),  στις  οποίες  συµµετέχουν  περισσότεροι εκµισθωτές.  

Αυτή  η  τεχνική  είναι  ανάλογη  εκείνης  των  κοινοπρακτικών  δανείων(Syndicated Loans).   

Σχετικά  µε  το  χρόνο  εκµισθώσεως,  παρατηρείται  µια  τάση  µεγάλης  επιµηκύνσεως της  

διάρκειάς  της.  ∆ηλαδή,  ενώ  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  '70  η  περίοδος  της 

εκµισθώσεως σπάνια υπέρβαινε τα πέντε χρόνια, σήµερα αναφέρεται όλο και πιο συχνά 

περίοδος µισθώσεως που φτάνει τα δώδεκα και δεκαπέντε χρόνια. Στη  συνέχεια  άρχισε  να  

διαφαίνεται  µια  τάση  εξειδικεύσεως  στον  κλάδο  της χρηµατοδοτικής µισθώσεως. Στη  

δεκαετία  του  '80  έγινε  εφικτό  αυτό  το  γεγονός  και  δηµιουργήθηκαν  σε µεγαλύτερη 

κλίµακα εξειδικευµένες εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, των οποίων οι εργασίες 

καλύπτουν ορισµένους κλάδους.         

 Στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1980,  ο  θεσµός  της  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης 

αποτελούσε πρωτοποριακό προϊόν για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Πρώτα η Alpha 

Bank,  και  αµέσως  µετά  η  Citibank,  η  ΕΤΒΑ  και  η  ABN  Amro  Bank  προσέφεραν  τις 

υπηρεσίες τους, για να ακολουθήσουν αργότερα και οι άλλοι τραπεζικοί όµιλοι.  

 Σχετικά σύντοµα είχαµε τις πρώτες εισαγωγές στο χρηµατιστήριο, ωστόσο σήµερα 
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µόνο µία εταιρεία του κλάδου παραµένει εισηγµένη.      

 Το αρχικό θεσµικό πλαίσιο δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, αφήνοντας "κενά" τόσο 

στο θέµα  της  λογιστικής  διαχείρισης  των  αποσβέσεων,  όσο  και  µη  επιτρέποντας  

πολλές µορφές χρηµατοδοτικής µίσθωσης να έρθουν στην Ελλάδα.    

 Η ελληνική αγορά αγκάλιασε το θεσµό που από χρόνο σε χρόνο αναπτυσσόταν µε 

ταχύτατους  ρυθµούς,  παρά  το  µεγάλο  ύψος  των  επιτοκίων  της  εποχής  εκείνης.  Η 

εκτίναξη βέβαια των χρηµατοδοτικών µισθώσεων έλαβε χώρα όταν στη "φαρέτρα" του 

θεσµού προστέθηκε και η δυνατότητα του sale and lease back ακινήτων.    

 Είκοσι  χρόνια  µετά,  το  leasing  δεν  αποτελεί  έναν  πρωτοπόρο  τοµέα,  αλλά  έναν 

κλασσικό  τοµέα  δραστηριοτήτων  που  προσφέρεται  από  το  σύνολο  των  τραπεζικών 

οµίλων. 

 

1.2. Τι είναι η Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing):  

Ως  χρηµατοδοτική  µίσθωση  έχει  αποδοθεί στα  Ελληνικά  ο  χρηµατοδοτικός  

θεσµός του Leasing που προέρχεται από την Αγγλική λέξη lease η οποία σηµαίνει 

(εκ)µίσθωση. Στην  Ελλάδα  ο  χρηµατοδοτικός  αυτός  µηχανισµός  έχει  αναπτυχθεί  την  

τελευταία εικοσαετία παρότι καταγράφονται παραπάνω από πενήντα έτη της σύγχρονης 

ιστορίας του.  

Η  χρηµατοδοτική  µίσθωση  είναι  µια  σύγχρονη  µέθοδος  µέσο-µακροπρόθεσµηςς  

χρηµατοδότησης  ή  επενδυτικής  πιστοδότησης,  δηλαδή  µορφή  δανεισµού,  σε  

επιχειρήσεις  και  επαγγελµατίες  και  εξασφαλίζει  την  απόκτηση  της  χρήσης  πάγιων  

στοιχείων  σκοπό  την  επαγγελµατική  τους  χρήση.  Είναι  δηλαδή  ένα  σύγχρονο  

χρηµατοδοτικό  εργαλείο το οποίο επιτρέπει σε µια επιχείρηση που θέλει να επενδύσει, να 

επεκτείνει, ή να εκσυγχρονίσει τον κεφαλαιουχικό της εξοπλισµό χωρίς αυτή να δαπανά 

άµεσα δικά της  κεφάλαια  ή  να  καταφύγει  σε  δανεισµό  από  τράπεζες  και  προσφέρει  

επιπλέον σηµαντικά φορολογικά  πλεονεκτήµατα.  Αξίζει  να  αναφερθεί  και  η  µεγάλη  

ευελιξία που χαρακτηρίζει  τη  χρηµατοδοτική  µίσθωση  καθώς  επιτρέπει  την  προσαρµογή  

του  προγράµµατος  αποπληρωµής  της  σύµβασης  Leasing  στις  ιδιαιτερότητες  της  

επιχείρησης  µε  απόρροια  όλοι  οι  όροι  της  σύµβασης  να  είναι  αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης, όπως για παράδειγµα το ποσό, η διάρκεια, το ύψος του µισθώµατος  

και το τίµηµα εξαγοράς του πάγιου στοιχείου. 

 

1.2.1 Πώς λειτουργεί η Χρηµατοδοτική Μίσθωση:  

Ο  µισθωτής,  δηλαδή  η  επιχείρηση  ή  επαγγελµατίας  επιλέγει  τον  εξοπλισµό  ή  

το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις επαγγελµατικές του ανάγκες και τον προµηθευτή  
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αυτού.  Ο  πιστοδοτικός  οργανισµός,  δηλαδή,  η  εταιρεία  Χρηµατοδοτικής  Μίσθωσης  

(εκµισθωτής) προβαίνει στην αγορά του ακινήτου ή εξοπλισµού από τον συγκεκριµένο  

προµηθευτή και άρα αποκτά την κυριότητα του πάγιου στοιχείου. Στη συνέχεια ενοικιάζει  

αυτό  στον  µισθωτή  έναντι  προσυµφωνηµένων  µισθωµάτων,  δηλαδή  δόσεων,  που  

καταβάλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (συνήθως µηνιαία ή τριµηνιαία και προ-  

καταβλητέα, δηλαδή στην αρχή του µήνα) και για συγκεκριµένη χρονική διάρκεια η οποία  

αφορά για τον εξοπλισµό, περίοδο µίσθωσης τρία έως πέντε έτη, για το δε ακίνητο δέκα  

έως  δεκαπέντε  έτη.  Στο  τέλος  της  συµφωνηµένης  µισθοδοτικής  περιόδου  ο  µισθωτής  

µπορεί είτε να αγοράσει το πάγιο (εξοπλισµός - ακίνητο) έναντι συµβολικού τιµήµατος  

(συνήθως  0.10  Ευρώ  για  κινητό  εξοπλισµό  και  30  Ευρώ  για  ακίνητο)  χωρίς  άλλες  

επιβαρύνσεις όπως για παράδειγµα φόρο µεταβίβασης και λοιπά, αποκτώντας έτσι την  

κυριότητα  από  τον  εκµισθωτή,  είτε  µπορεί  να  ανανεώσει  τη  υπάρχουσα  σύµβαση  για  

ορισµένο όµως χρονικό διάστηµα. Να σηµειωθεί επίσης ότι η σύµβαση χρηµατοδοτικής  

µισθώσεως  για  εξοπλισµό,  δεν  επιβαρύνεται  µε  χαρτόσηµο  ενώ  η  σύµβαση  για  το  

ακίνητο καταρτίζεται µε συµβολαιογραφική πράξη.  

Τα  µισθώµατα  που  πληρώνει  ο  µισθωτής  και  που  είναι  αµοιβή  για  παροχή  

υπηρεσίας, αµοιβή για την χρήση του επενδυτικού αγαθού, όχι για εξόφληση δανείου,  

είναι  λειτουργικές  δαπάνες  που  εκπίπτουν  πλήρως  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  του 

επενδυτή. Με το µηχανισµό της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο οποίος διαχωρίζει την  κατοχή 

και χρήση από την κυριότητα και νοµή του επενδυτικού αγαθού, τα µισθώµατα, ενοίκια,  

αµοιβές  για  παροχή  υπηρεσίας,  τα  οποία  στην  πραγµατικότητα  είναι τοκοχρεολυτικές  

δόσεις,  εκπίπτουν  πλήρως  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  όπως  και  τα κοινά  ενοίκια  των  

γραφείων  µιας  επιχείρησης,  κάτι  που  δε  θα  ήταν  εφικτό  µε οποιαδήποτε µορφή 

δανεισµού - όπου εκπίπτουν µόνο οι τόκοι και όχι το χρεολύσιο.  

Η  χρηµατοδοτική  µίσθωση  είναι  η  µόνη  µορφή  πιστοδότησης  όπου  το  σύνολο  

του τοκοχρεολυσίου  εκπίπτει  φορολογικά  και  αυτό  επειδή  από  νοµική  σκοπιά,  δε  

συνιστά δανεισµό.  Όπως  προαναφέρθηκε,  είναι  µίσθωση,  ενοικίαση,  παροχή  υπηρεσίας  

µε αντάλλαγµα  την  καταβολή  µισθωµάτων  για  την  κατοχή  και  χρήση  αλλότριου  

περιουσιακού  στοιχείου.  Καίριο  αποτέλεσµα  της  πλήρους  έκπτωσης  των  µισθωµάτων 

από τα ακαθάριστα έσοδα του επενδυτή είναι η εµφάνιση µικρότερων Κερδών Χρήσης,  

η  συνακόλουθη  "ελαφρότερη"  φορολόγηση  που  συνυπολογιζόµενη  µε  την  εκταµίευση  

των  µισθωµάτων  καταλήγει  συνήθως  σε  χαµηλότερη  χρηµατοοικονοµική  δαπάνη  της  
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επένδυσης. (συνήθως  0.10  Ευρώ  για  κινητό  εξοπλισµό  και  30  Ευρώ  για  ακίνητο)  

χωρίς  άλλες επιβαρύνσεις όπως για παράδειγµα φόρο µεταβίβασης και λοιπά, αποκτώντας 

έτσι την κυριότητα  από  τον  εκµισθωτή,  είτε  µπορεί  να  ανανεώσει  τη  υπάρχουσα  

σύµβαση  για ορισµένο όµως χρονικό διάστηµα. Να σηµειωθεί επίσης ότι η σύµβαση 

χρηµατοδοτικής µισθώσεως  για  εξοπλισµό,  δεν  επιβαρύνεται  µε  χαρτόσηµο  ενώ  η  

σύµβαση  για  το ακίνητο καταρτίζεται µε συµβολαιογραφική πράξη.  

Τα  µισθώµατα  που  πληρώνει  ο  µισθωτής  και  που  είναι  αµοιβή  για  παροχή 

υπηρεσίας, αµοιβή για την χρήση του επενδυτικού αγαθού, όχι για εξόφληση δανείου, είναι  

λειτουργικές  δαπάνες  που  εκπίπτουν  πλήρως  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  του επενδυτή. 

Με το µηχανισµό της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο οποίος διαχωρίζει την  κατοχή και χρήση 

από την κυριότητα και νοµή του επενδυτικού αγαθού, τα µισθώµατα, ενοίκια,  αµοιβές  για  

παροχή  υπηρεσίας,  τα  οποία  στην  πραγµατικότητα  είναι τοκοχρεολυτικές  δόσεις,  

εκπίπτουν  πλήρως  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  όπως  και  τα κοινά  ενοίκια  των  γραφείων  

µιας  επιχείρησης,  κάτι  που  δε  θα  ήταν  εφικτό  µε οποιαδήποτε µορφή δανεισµού - όπου 

εκπίπτουν µόνο οι τόκοι και όχι το χρεολύσιο.  

Η  χρηµατοδοτική  µίσθωση  είναι  η  µόνη  µορφή  πιστοδότησης  όπου  το  σύνολο  

του τοκοχρεολυσίου  εκπίπτει  φορολογικά  και  αυτό  επειδή  από  νοµική  σκοπιά,  δε  

συνιστά δανεισµό.  Όπως  προαναφέρθηκε,  είναι  µίσθωση,  ενοικίαση,  παροχή  υπηρεσίας  

µε αντάλλαγµα  την  καταβολή  µισθωµάτων  για  την  κατοχή  και  χρήση  αλλότριου  

περιουσιακού  στοιχείου.  Καίριο  αποτέλεσµα  της  πλήρους  έκπτωσης  των  µισθωµάτων  

από τα ακαθάριστα έσοδα του επενδυτή είναι η εµφάνιση µικρότερων Κερδών Χρήσης,  

η  συνακόλουθη  "ελαφρότερη"  φορολόγηση  που  συνυπολογιζόµενη  µε  την  εκταµίευση  

των  µισθωµάτων  καταλήγει  συνήθως  σε  χαµηλότερη  χρηµατοοικονοµική  δαπάνη  της  

επένδυσης.  

  

1.2.2 Τι µπορεί ή όχι, να γίνει αντικείµενο Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης:  

  Η  χρηµατοδοτική  µίσθωση  καλύπτει  τις  δαπάνες  για  εξοπλισµό  κινητό  και  

ακίνητο κάθε επιχείρησης, για παράδειγµα:  

•   Βιοµηχανίες  

•   Βιοτεχνίες  

•   Μικροεπιχειρήσεις  

•   Καταστήµατα  

•   Γραφεία ελεύθερων επαγγελµατιών  

•   Ξενοδοχεία  
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•   Εργαστήρια    

 και  πολλές  άλλες  επιχειρήσεις.  Οι  παραπάνω  αυτές  επιχειρήσεις  µπορούνε  να  

προµηθευτούν ακίνητα πάγια όπως:   

  

•   Κτίρια  

•   ∆ιαµερίσµατα  

•   Καταστήµατα  

                               … κλπ. 

 Μπορούνε επίσης να προµηθευτούν και πάγιο κινητό εξοπλισµό όπως:  

 •   Απλές ταµειακές µηχανές  

•   Ηλεκτρονικούς υπολογιστές  

•   Φωτοτυπικά µηχανήµατα  

•   Μηχανήµατα FAX  

•   Ιατρικά εργαλεία  

•   Ακριβά νοσοκοµειακά µηχανήµατα  

•   Φορτηγά  

•   Πούλµαν  

•   Λεωφορεία  

•   Αυτοκίνητα  

•   Έπιπλα  

•   Τεχνικά µηχανήµατα οδικών και άλλων έργων.  

- Ορισµένες εταιρείες επιδιώκουν τη χρηµατοδότηση ορισµένων, συγκεκριµένων  

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  

- Άλλες χρηµατοδοτούν την αγορά ορισµένου µόνον εξοπλισµού.  

- Άλλες περιορίζονται στην εξυπηρέτηση ενός κλειστού κύκλου πελατών.  

- Προτιµάται η χρηµατοδότηση εξοπλισµού που αποτελεί αυτόνοµη παραγωγική µονάδα, 

γιατί είναι δυνατή η επαναµίσθωσή του σε άλλο ενδιαφερόµενο.  

- Εξοπλισµό µε ευρύτερη δυνατή χρήση αφού για την εταιρεία όσο ευρύτερη η χρήση του 

τόσο ευκολότερα µπορεί να τον διαθέσει αν χρειασθεί.  

- Ελάχιστο ύψος επένδυσης 5.000.000 δρχ. ενώ για άλλες 3.500.000 δρχ.  

       Αντιθέτως, δε µπορούνε να είναι αντικείµενα χρηµατοδοτικής µίσθωσης:  

•   Αναλώσιµα καταναλωτικά αγαθά και είδη τελικού καταναλωτή  

•   Πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα  
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•   Οικόπεδα  

 Επίσης, ιδιώτες δεν µπορούν να επωφεληθούν της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

 1.2.3 Προϋποθέσεις και όροι χρηµατοδοτικής µίσθωσης:  

  ∆ικαίωµα  για  σύναξη  σύµβασης  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  έχει  οποιαδήποτε  

επιχείρηση ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή ή τις δραστηριότητές της.  

Η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα ζητήσει από τον µισθωτή, στοιχεία για την  

οικονοµική,  επιχειρηµατική  κατάσταση    αλλά  και  τον  εξοπλισµό  που  σκοπεύει  να  

αποκτήσει. ∆ηλαδή,  θα ζητήσει  χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των τριών προηγουµένων 

ετών και αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων. Τα ετήσια κέρδη και το καθαρό εισόδηµα είναι 

ικανά να καλύψουν το µίσθωµα.  

Για την αγορά εξοπλισµού των υπό ίδρυση επιχειρήσεων χρειάζεται:  

α) Προϋπολογισµός εσόδων - εξόδων   

β) Να γίνει µελέτη βιωσιµότητας της επιχείρησης  

γ) ∆ιάφορα στοιχεία για τον προς χρηµατοδότηση εξοπλισµό.  

Επίσης, υπάρχουνε όροι οι οποίοι διέπουν και αφορούν τη συµµετοχή και τη διάρκεια  

της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Συνήθως η συµµετοχή του επενδυτή δεν είναι αναγκαία και  

η  εταιρεία  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  αναλαµβάνει  τη  χρηµατοδότηση  σε  ποσοστό 

100%. Σε ορισµένες περιπτώσεις η συµµετοχή από τη πλευρά του επενδυτή µπορεί να 

αγγίζει  ποσοστά  της  τάξεως  του  10%  ή  20%.  Η  διάρκεια  της  σύµβασης  εκ  νόµου  

και όπως  προλέχθηκε  προηγούµενα  σε  άλλη  παράγραφο  είναι  όχι  µικρότερη  των  τριών  

ετών και πιο συγκεκριµένα τρία µε πέντε έτη για κινητό εξοπλισµό και δέκα µε δεκαπέντε  

για ακίνητα πάγια στοιχεία.  

Όροι :   

α) Υπό ποιες προϋποθέσεις, µε ποιες συνέπειες για κάθε συµβαλλόµενο µπορεί να λυθεί η 

σύµβαση πριν τη λήξη της προβλεπόµενης χρονικής διάρκειας.  

β) Υπό ποιες προϋποθέσεις µπορεί να αγορασθεί ο εξοπλισµός από την επιχείρηση πριν 

λήξει η τριετία και η σύµβαση.  

γ) Υπό ποιες προϋποθέσεις µπορεί να γίνει µεταβίβαση των δικαιωµάτων και των 

υποχρεώσεων του µισθωτή σε τρίτους πριν τη λήξη της σύµβασης. 

 

1.2.4 Λειτουργική/Μεικτή/∆ιαχειριστική χρηµατοδοτηση Operating Leasing.   

Το  βασικό  χαρακτηριστικό  της  λειτουργικής  µίσθωσης  είναι  και  η σπουδαιότερη 

διαφορά αυτής µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση. Έτσι σε αυτή τη µορφή µίσθωσης ο µισθωτής, 

βάση ρήτρας της σύµβασης έχει το δικαίωµα να καταγγείλει  πριν  την  λήξη  αυτής,  µέσα  
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σε  ένα  βραχυπρόθεσµο  χρονικό  διάστηµα  και  να  επιστρέψει το αντικείµενο στον 

εκµισθωτή. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό αυτής  της µορφής µίσθωσης είναι πολύ 

σηµαντικό για τον µισθωτή αλλά και γενικότερα για την εθνική οικονοµία αφού δίνει τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανανεώνουν τον  εξοπλισµό τους στην περίπτωση 

τεχνολογικής απαξίωσης του µισθίου ή εµφάνισης  οικονοµικού κινδύνου,  µε µία καινούρια 

µίσθωση.  Οπότε ο επενδυτικός κίνδυνος  µεταφέρεται στον εκµισθωτή στη συγκεκριµένη 

µίσθωση. Ο εκµισθωτής είναι επίσης υπεύθυνος για την ασφάλιση και τη γενικότερη 

συντήρηση του µισθίου. Είναι δηλαδή ο  ίδιος  υπεύθυνος για  να είναι  το  µίσθιο  

κατάλληλο για  την προσδοκώµενη του  χρήση.  Για  περιουσιακά  στοιχεία  επιχειρήσεων  

όπως ηλεκτρονικοί  υπολογιστές, φωτοτυπικά, εκτυπωτές και άλλα τα οποία 

χαρακτηρίζονται απλό ταχεία τεχνολογική  απαξίωση αυτή η µορφή µίσθωσης ενδείκνυται.  

    Εφόσον ο µισθωτής µπορεί να διακόψει τη  σύµβαση είναι  εύλογο  ότι  το κόστος κτήσης 

αλλά και η καθαρή απόδοση που επιθυµεί ο εκµισθωτής δεν έχουν καλυφθεί. Η απόσβεση 

της αξίας του αντικειµένου από τον εκµισθωτή πιθανότατα θα ολοκληρωθεί από την 

εκµίσθωση του στοιχείου σε µία σειρά από διαφορετικούς κάθε 8 φορά µισθωτές.  Αυτό δεν  

αποτελεί αναγκαστικά µειονέκτηµα για τον εκµισθωτη αφού µπορεί να µισθώσει το 

συγκεκριµένο αντικείµενο σε µεγάλο αριθµό µισθωτών ή ακόµα και να το πουλήσει. Το 

µίσθωµα στην περίπτωση της λειτουργικής µίσθωσης  είναι µεγαλύτερο από αυτό της 

χρηµατοδοτικής αφού εκτός του κόστους κεφαλαίου  και  της  καθαρής  απόδοσης  

συνυπολογίζονται  και  τα  έξοδα  συντfiρησης  και  ασφάλισης  που  καταβάλλει  ο  

εκµισθωτής.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  λειτουργικής µίσθωσης ο εκµισθωτής είναι 

και ο κατασκευαστής του µισθίου.  

 

1.3. Κατηγορίες - µορφές Χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

 

1) Άµεση ή Ευθεία Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Direct Leasing):  

Πρόδροµος  της  χρηµατοδοτικής  µισθώσεως,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  η  άµεση  ή  

ευθεία χρηµατοδοτική µίσθωση και αυτό γιατί περιλαµβάνει µια διµερής σχέση όπου τα  

υπάρχουν δύο συµβαλλόµενοι, ο κατασκευαστής και εκµισθωτής του παγίου στοιχείου και ο 

µισθωτής ( να θυµίσουµε ότι στη χρηµατοδοτική µίσθωση η σχέση είναι τριµερής, δηλαδή, ο 

κατασκευαστής ή προµηθευτής του παγίου - ο µισθωτής - και η ανεξάρτητη εταιρεία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είναι ο εκµισθωτής).   
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Πρόκειται  για  τεχνική  που  χρησιµοποιείται,  κυρίως  αλλά  όχι  αποκλειστικά,  από 

µεγάλες  βιοµηχανικές  επιχειρήσεις  όπως  µεγάλες  εταιρείες  φορτηγών ,τρακτέρ 

,επιβατικών αυτοκινήτων, κατασκευαστές ηλεκτρονικών διερευνητών και κατασκευαστές  

µηχανών  γραφείου,  µε  σκοπό  την  προώθηση  των  πωλήσεών  τους.  Τη  ρύθµιση  του  

χρηµατοδοτικού  σκέλους  την  αναλαµβάνει  εξειδικευµένη  θυγατρική  εταιρεία  τους. 

Ιδιαίτερα γνωστή είναι η περίπτωση της IBM στον τοµέα των ηλεκτρονικών διερευνητών,  

ενώ λιγότερο γνωστή είναι της αµερικάνικης εταιρείας Keepney and Tracker Corporation  

που εκµισθώνει τις εργαλείο-µηχανές που κατασκευάζει.   

Τη  παροχή  των  πρόσθετων  υπηρεσιών,  όπως  τη  τεχνική  συντήρηση  του  παγίου  

στοιχείου,  την  εκπαίδευση  του  προσωπικού  και  άλλα,  συνήθως  την  αναλαµβάνει  ο 

εκµισθωτής (π.χ. στην περίπτωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και µηχανών γραφείου), αλλά  

υπάρχουν  και  περιπτώσεις  όπου  την  υποχρέωση  αυτή  την  αναλαµβάνει  ο µισθωτής  

(π.χ.  στην  περίπτωση  φορτηγών  αυτοκινήτων).Η  άµεση  ή  ευθεία χρηµατοδοτική  

µίσθωση  είναι  µια  σύγχρονη  τεχνική  που  προσφέρει  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  και  τους  

ελεύθερους  επαγγελµατίες,  τη  δυνατότητα  να  αποκτήσουν καινούριο ή µεταχειρισµένο 

εξοπλισµό από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό και ακίνητα προς επαγγελµατική χρήση.   

Τα χαρακτηριστικά του Direct Leasing, είναι η τυποποίηση του πάγιου στοιχείου που  

µισθώνεται,  η  συνήθης  σύντοµη  διάρκεια  της  µισθώσεως  (γύρω  στους  12  µήνες)  µε 

δυνατότητα ανανεώσεως, η δυνατότητα ακυρώσεως της µισθώσεως µετά από σύντοµη 

προειδοποίηση  από  τον  µισθωτή  και  τέλος  η  ανάληψη  του  κινδύνου  "οικονοµικής 

απαξιώσεως"  από  τον  εκµισθωτή.  Επίσης,  κύριο  προσδιοριστικό  στοιχείο  για  να 

χαρακτηρισθεί  µια  µίσθωση  ως  άµεση,  είναι  η  υπερίσχυση  της  "εµπορικής"  επί  της  

χρηµατοδοτικής" πλευράς.   

Όσον αφορά τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, όσο και τα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα που πλαισιώνουν αυτή την τεχνική, αυτά είναι σχεδόν ίδια µε αυτά που 

ισχύουν και γενικά για το θεσµό της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Εν συντοµία να πούµε ότι  

πρέπει,  πρώτον,  ο  εκµισθωτής  να  εξασφαλίσει  όσο  µπορεί  τη  φερεγγυότητα  του 

µισθωτή ως προς την καταβολή των µισθωµάτων και δεύτερον, να αποφευχθούν τυχόν 

σηµαντικές αστάθειες όσον αφορά τις περιπτώσεις των αποζηµιώσεων που µπορεί να 

χρειαστεί να αποδοθούν για µερική ή ολική φθορά του παγίου στοιχείου. Με λίγα λόγια και 

οι δυο πλευρές πρέπει να είναι ενήµερες επί όλου του κόστους που απορρέει από το 

αντικείµενο µίσθωσης.   

Επίσης, είναι ευνόητο ότι για το κλάδο της βαριάς βιοµηχανίας και κατασκευαστικής 

είναι  πολύ  ελκυστική  η  τεχνική  της  άµεσης  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  γιατί  σε  τέτοιες 
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περιπτώσεις το κόστος απόκτησης του παγίου φθάνει σε πολύ µεγάλα ποσά και µπορεί να  

χρειάζεται  να  χρησιµοποιηθεί  για  µικρή  χρονική  διάρκεια  (π.χ.  η  εκµίσθωση 

γεωτρύπανου για την κατασκευή υπόγειου σιδηρόδροµου).  

Οφέλη και δυνατότητες:  

 Direct Leasing Εξοπλισµού:  

•   Άµεση επένδυση σε νέα πάγια  

•   Μεγιστοποίηση του φορολογικού οφέλους  

•   Συνδυασµό µε αναπτυξιακούς νόµους και χρήση αφορολόγητων αποθεµατικών.  

Direct Leasing Ακινήτων:  

•   Αντικατάσταση ενοικίου  

•   Απόκτηση νέων ακινήτων για παραγωγικούς σκοπούς  

•Απόκτηση ακινήτων που αποφέρουν εισόδηµα από ενοίκια 

(αυτοχρηµατοδοτούµενα)  

•   ∆υνατότητα αναχρηµατοδότησης (Releasing) για ήδη υπάρχουσες συµβάσεις 

Leasing Ακινήτων  

•   ∆υνατότητα διασφάλισης σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της  σύµβασης.  

  

 

2) Μίσθωση µε Παροχή Υπηρεσιών (Service Leasing):  

  Είναι  η  περίπτωση  που  προαναφέρθηκε  και  κατά  την  οποία  ο  κατασκευαστής 

αναλαµβάνει  συνήθως  και  την  παροχή  πρόσθετων  υπηρεσιών  που  µπορούν  να  είναι 

όπως είπαµε, η συντήρηση, η εκπαίδευση του προσωπικού κ.α. Αυτή η περίπτωση είναι 

σύνηθες να εντάσσεται στη σύµβαση άµεσης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µπορεί όµως να 

αποτελεί και αυτοτελή, ανεξάρτητη σύµβαση.  

3) Χρηµατοδοτική Μίσθωση-Πώληση (Vendor Leasing):  

  Είναι  µια  τεχνική  προώθησης  των  πωλήσεων,  κατά  την  οποία  ένας  

προµηθευτής εξοπλισµού  υπογράφει µία σύµβαση-πλαίσιο µε µία εταιρεία χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης και  στην  συνέχεια  προσκοµίζει  πελάτες  για  τελική  αγορά  µέσω  της  

µακροπρόθεσµης  ενοικίασης, που προσφέρει η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Από 

την εταιρεία αυτή ο  προµηθευτής  εισπράττει  ολόκληρο  το  τίµηµα  κατά  την  υπογραφή  

της  σύµβασης ενοικίασης µε τον πελάτη.  

∆ιάφοροι  όροι  υπεισέρχονται  στην  τελική  σύµβαση,  ανάλογα  µε  τις  επιθυµίες  

των πελατών, οπότε γίνεται λόγος για µίσθωση κατά παραγγελία (π.χ. εποχιακή διακύµανση, 
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ανάλογα µε τις πωλήσεις του τελικού προϊόντος, στην πληρωµή των ενοικίων και άλλα).     

Η  συνεργασία  µεταξύ  της  εταιρείας  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  και  του  προµηθευτή 

εξοπλισµού, µε διάφορα σχήµατα, συµβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων και των δύο 

µερών  και  συν  τοις  άλλοις  δίνει  στον  προµηθευτή  και  ανταγωνιστικό  πλεονέκτηµα  για 

αύξηση του µεριδίου του στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.   

Η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλαµβάνει κίνδυνο έναντι του προµηθευτή -

συνεργάτη της. Η µορφή αυτή leasing, προτιµάται συνήθως από εισαγωγείς-εµπόρους 

αυτοκινήτων,  computers  κτλ. Όλη  η  γραφειοκρατική διαδικασία  καθώς  και ο  έλεγχος 

των πελατών-µισθωτών µετατίθεται στον προµηθευτή-συνεργάτη.  

Πλεονεκτήµατα του προγράµµατος της Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης-Πώλησης  

(Vendor Leasing):   

•   Επιλύει τα χρηµατοληπτικά προβλήµατα του πελάτη - µισθωτή.  

•   Απαλλάσσει τον προµηθευτή από τις λειτουργίες του τραπεζίτη.  

•   Εξασφαλίζει άµεσα πωλήσεις τοις µετρητοίς.  

•   Ο εξοπλισµός πωλείται σε τιµή τοις µετρητοίς και εξοφλείται σε 36-60 µήνες.   

Εξαλείφει πιθανά "όχι", συµβάλλοντας στο κλείσιµο της συµφωνίας.  

•   Παρέχει τη δυνατότητα αύξησης των εσόδων για τον προµηθευτή από 

συµπληρωµατικές υπηρεσίες όπως, ασφάλιση, συντήρηση, εφοδιασµός αναλωσίµων, 

κ.λ.π.  

•   Παρέχει σηµαντικές εκπτώσεις στον πελάτη - µισθωτή.  

•   Προστατεύει την επιχείρηση από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισµού.  

•   Ο εξοπλισµός µπορεί να τεθεί άµεσα στη διάθεση του µισθωτή, µε την καταβολή 

ενός µισθώµατος αντί όλης της αξίας του.  

  

4) Πώληση και Επαναµίσθωση Παγίων Στοιχείων (Sale and Lease Back):  

  Κατά  την  πώληση  και  επαναµίσθωση  µια  οικονοµική  µονάδα  πουλάει  ένα  

πάγιο στοιχείο, του οποίου έχει την κυριότητα, στην εταιρεία εκµίσθωσης η οποία µε τη 

σειρά της το εκµισθώνει πίσω στην οικονοµική µονάδα-επιχείρηση. Αυτή η 

χρηµατοοικονοµική τεχνική  χρησιµοποιείται  για  την  εξυγίανση  της  επιχειρήσεως  για  

την  αντιµετώπιση εκτάκτων  αναγκών  ρευστότητας,  µε  την  επανασύσταση  απολεσθέντος  

κεφαλαίου κινήσεως  (π.χ.  λόγω  ζηµιών  ή  ακινητοποιήσεως  του  σε  πάγια  στοιχεία),  ή  

στην επαύξηση  του  υφισταµένου  κεφαλαίου  κινήσεως,  που  θεωρείται  απαραίτητη  για  

τη διερεύνηση  της  οικονοµικής  δραστηριότητας  της  επιχείρησης.  Επίσης  δίνεται  η 
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δυνατότητα  στην  επιχείρηση  να  βελτιώσει  την  ισολογισµού  της  µέσω  της  εξόφλησης 

τυχόν βραχυχρόνιου δανεισµού της που χρηµατοδότησε την απόκτηση των παγίων.  

∆ηλαδή, ενώ η κλασσική µορφή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης χρησιµοποιείται για 

τη  χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων, η πώληση και επαναµίσθωση έχει ως αποτέλεσµα  τη 

ρευστοποίηση ήδη πραγµατοποιηθείσης επενδύσεως.  

Η  τεχνική  αυτή  χρησιµοποιείται  συνήθως  αν  όχι  αποκλειστικά,  στον  τοµέα  των 

εµπορικών και βιοµηχανικών ακινήτων. Ακόµη, η τεχνική αυτή αφορά την πώληση και 

επαναµίσθωση  κάθε  είδους  εξοπλισµού  και  ακινήτων  (στα  ακίνητα  µε  δυνατότητα 

σύµβασης διάρκειας έως και 25 χρόνια). Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν επιτρέπεται να 

πουλήσουν στην εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης τα επαγγελµατικά τους ακίνητα και στη 

συνέχεια να τα µισθώσουν, επιτρέπεται όµως να πουλήσουν τον εξοπλισµό τους.   

 Οφέλη και δυνατότητες από τη πώληση και επαναµίσθωση:  

  Sale and lease back Εξοπλισµού:  

 •   Απόκτηση ρευστότητας  

•   Ορθολογικοποίηση δανεισµού  

•   Ευεργετήµατα αναπτυξιακού Νόµου 2601/98 (για εξοπλισµό)  

•   Προγραµµατισµό και επιτάχυνση της φορολογικής απόσβεσης του παγίου.  

  

  Sale and lease back Ακινήτων:  

•   Απαλλαγή από τη καταβολή του φόρου µεταβίβασης τόσο κατά την υπογραφή όσο 

και κατά τη λήξη της σύµβασης 

 •  Απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας που προκύπτει από την µεταβίβαση του 

ακινήτου   

•   Τα µισθώµατα δεν φορολογούνται µε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκτός εάν 

αφορούνε σε βιοµηχανοστάσιο  

•   Ενισχύει τη ρευστότητα και βελτιώνει τους οικονοµικούς δείκτες (ρευστότητας και 

ξένων προς ιδίων κεφαλαίων) της επιχείρησης, χωρίς να επιβαρύνει το δανεισµό  

•∆ηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για αναδιάρθρωση και βελτίωση των 

οικονοµικών στοιχείων του µισθωτή  

•∆υνατότητα αναχρηµατοδότησης (Releasing) για ήδη υπάρχουσες συµβάσεις  

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων  

• ∆υνατότητα διασφάλισης σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  

•Απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας που προκύπτει από την µεταβίβαση του ακινήτου   
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•Τα µισθώµατα δεν φορολογούνται µε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκτός εάν  

αφορούνε σε βιοµηχανοστάσιο  

•Ενισχύει τη ρευστότητα και βελτιώνει τους οικονοµικούς δείκτες (ρευστότητας και  

ξένων προς ιδίων κεφαλαίων) της επιχείρησης, χωρίς να επιβαρύνει το δανεισµό  

•∆ηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για αναδιάρθρωση και βελτίωση των  

οικονοµικών στοιχείων του µισθωτή  

•∆υνατότητα αναχρηµατοδότησης (Releasing) για ήδη υπάρχουσες συµβάσεις  

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων  

•∆υνατότητα διασφάλισης σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  

 

 Παραδείγµατα επάνω στη τεχνική της Πώλησης και Επαναµίσθωσης Παγίων  

Στοιχείων:  

 παράδειγµα 1ο:  

   Μια  βιοµηχανική  επιχείρηση    έκτισε  µια  αποθήκη  η  οποία  κόστισε  10  

εκατοµµύρια δραχµές.  Η  επένδυση  αυτή  χρηµατοδοτήθηκε  από  ίδια  διαθέσιµα  της  

επιχείρησης (αύξηση κεφαλαίου, µη διανεµηθέντα κέρδη, αποσβέσεις).   

Αν τώρα η επιχείρηση αυτή πουλήσει την αποθήκη και στη συνέχεια τη µισθώσει από 

τον  αγοραστή,  πετυχαίνει  την  απελευθέρωση  του  ποσού  των  10  εκατ.  δρχ.  το  οποίο 

µπορεί  να  χρησιµοποιήσει  για  την  ανάπτυξη  της  δραστηριότητάς  της,  ενώ  στον 

εκµισθωτή περιέχεται η υπολειµµατική αξία του παγίου στοιχείου.  

Εάν  αντίθετα  η  επιχείρηση  χρησιµοποίησε  την  ανορθόδοξη  µέθοδο  να 

χρηµατοδοτήσει την ανέγερση της αποθήκης µειώνοντας το κεφάλαιο κινήσεως, τότε η 

µέθοδος  του  Sale  and  Lease  Back  επιτρέπει  την  επανασύσταση  του  κεφαλαίου 

κινήσεως, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την οικονοµική εξυγίανση της επιχείρησης.   

 παράδειγµα 2ο:   

H επιχείρηση "ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ Α.Ε." έχει ιδιόκτητο ακίνητο στο οποίο στεγάζονται 

οι κεντρικές  διοικητικές  και  παραγωγικές  της  εγκαταστάσεις.  Η  αναπόσβεστη  αξία  του 

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

Η  επιχείρηση  αποφάσισε  να  προβεί  σε  νέες  επενδύσεις  και  χρειάζεται χρηµατοδότηση.  

Εάν προχωρήσει σε πώληση και επαναµίσθωση του επιχειρηµατικού της ακινήτου, η 

επιχείρηση από τη µία πλευρά θα εισπράξει την εµπορική του αξία ύψους 2.000.000  Ευρώ  

για  την  χρηµατοδότηση  των  επιχειρηµατικών  της  σχεδίων,  από  την  άλλη  θα 

δηµιουργήσει  έκτακτα  κέρδη  από  την  πώληση  στοιχείου  παγίου  ενεργητικού  τα  οποία 

ισούνται µε [Τιµή Πώλησης] µείον [Αναπόσβεστη Αξία] ή συγκεκριµένα στο παράδειγµα 
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2.000.000Ευρώ - 100.000Ευρώ = 1.900.000Ευρώ. Για τα έκτακτα αυτά κέρδη των 1.9 εκατ. 

Ευρώ, ο φόρος που θα προέκυπτε θα ήταν περίπου 665.000Ευρώ.  

Μετά  την  πρόσφατη  ψήφιση  του  σχετικού  Νόµου  (Φ.Ε.Κ  15  /  28.01.2004),  η 

επιχείρηση απαλλάσσεται οποιασδήποτε καταβολής φόρου τόσο για τα έκτακτα κέρδη από 

την πώληση του ακινήτου όσο και για τη µεταβίβασή του. Το ποσό των 2.000.000 Ευρώ  

χρησιµοποιείται  κατά  βούληση  (χρηµατοδότηση  επενδυτικών  σχεδίων, αποπληρωµή  

υφιστάµενου  δανεισµού,  κεφάλαιο  κίνησης),  η  υπεραξία  των  1.900.000 Ευρώ  

εµφανίζεται  απλώς  σε  ειδικό  λογαριασµό  αφορολόγητου  αποθεµατικού,  ενώ ταυτόχρονα 

η επιχείρηση κάνει χρήση των φορολογικών ελαφρύνσεων που προκύπτουν από τη 

χρηµατοδοτική µίσθωση. 

 

5) Χρηµατοδοτική Μίσθωση Ακινήτων:   

  Η  αγορά  και  η  κατασκευή  ακινήτων  δεσµεύει  πολύτιµους  πόρους  µιας 

αναπτυσσόµενης επιχείρησης, οι οποίοι θα έπρεπε να διοχετεύονται στο παραγωγικό- 

συναλλακτικό κύκλωµα και στη διάθεση για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Η 

χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων είναι το εργαλείο που προσφέρει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να αποκτήσουν επαγγελµατική στέγη -µέσω της εταιρείας χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης  η  οποία  αναλαµβάνει  να  κατασκευάσει  σύµφωνα  µε  τις  προδιαγραφές  του 

µελλοντικού  µισθωτού  ή  να  αγοράσει  σύµφωνα  µε  τις  υποδείξεις  του,  το  ακίνητο  που 

θέλει- για την άσκηση της δραστηριότητάς τους και συγχρόνως να εκµεταλλευτούν όλα τα 

φορολογικά και λοιπά πλεονεκτήµατα χωρίς να δεσµεύουν ίδια κεφάλαια ή να κάνουν χρήση  

βραχυχρόνιων  τραπεζικών  πιστοδοτήσεων  επιβαρύνοντας  τα  στοιχεία  του ισολογισµού 

τους.  

Η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων αποτελεί µακροχρόνιο χρηµατοδοτικό εργαλείο 

στα  χέρια  των  επιχειρήσεων  µε  διάρκεια  από  10  έως  25  ή  και  30  ακόµη  χρόνια 

µισθωτικής περιόδου.  

Όταν  λήξει  η  σύµβαση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  ο  µισθωτής  έχει  δικαίωµα 

εξαγοράς του ακινήτου σε συµβολική τιµή που έχει προκαθοριστεί από το συµβόλαιο της 

µίσθωσης και συνήθως είναι πολύ µικρή, χωρίς να καταβάλλει κανένα επιπλέον ποσό όπως  

για  παράδειγµα  φόρο  µεταβίβασης  και  αυτό  γιατί  αυτός  ο  φόρος  καταβάλλεται µόνο  

στην  αρχή  κατά  την  αγορά  του  ακινήτου  από  την  εταιρεία  χρηµατοδοτικής µίσθωσης  

και  ενσωµατώνεται  µαζί  µε  όλα  τα  άλλα  έξοδα  (τα  συµβολαιογραφικά,  του δικηγόρου,  
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της  µεταγραφής  των  συµβολαίων  στο  υποθηκοφυλάκειο),  στην  αξία  της σύµβασης και 

καταβάλλονται σταδιακά µε τα µισθώµατα.  

Όλα τα έξοδα συντηρήσεως, φόροι, τέλη του ακινήτου βαρύνουν το µισθωτή. Το 

σηµαντικότερο πλεονέκτηµα εντοπίζεται στην άµεση χρήση του ακινήτου από τον 

επιχειρηµατία  µε  την  καταβολή  του  πρώτου  µισθώµατος  αντί  καταβολής  όλου  του 

ποσού. Σε  πρώτο  στάδιο,  ο  µισθωτής  θα  πρέπει  να  προσκοµίσει  τα  έγγραφα  στην  

εταιρεία leasing όπως το συµβόλαιο του ιδιοκτήτου, το τοπογραφικό, την άδεια οικοδοµής, 

για να  προωθηθούν  στην  τεχνική  και  νοµική  υπηρεσία  της  εταιρείας  leasing  για  τον  

αρχικό έλεγχο.  

Οι  δύο  αυτές  υπηρεσίες  θα  συντάξουν  την  έκθεση  ελέγχου  και  στη  συνέχεια  η 

εταιρεία  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  αφού  τη  µελετήσει  λαµβάνοντας  υπόψη  της 

παράλληλα και τα οικονοµικά και νοµιµοποιητικά στοιχεία του µισθωτή, θα αποφασίσει αν 

θα προβεί στη χρηµατοδότηση της αγοράς ή κατασκευής του ακινήτου.  

Αν  εγκριθεί  και  πραγµατοποιηθεί  η  σύµβαση  leasing,  ο  µισθωτής  θα  πετύχει  

την 100%  χρηµατοδότηση  του  ακινήτου  που  επιθυµεί  ενώ  συγχρόνως  θα  µειωθεί  το 

χρηµατοδοτικό  κόστος  λόγω  της  φοροαπαλλαγής  που  προβλέπεται  για  τη 

χρηµατοδοτική  µίσθωση  αφού  τα  µισθώµατα  θεωρούνται  τοκοχρεολυτικές  

δόσεις(υπολογίζονται βάσει ενός ονοµαστικού επιτοκίου, που είναι δύο έως τέσσερις 

ποσοτικές µονάδες υψηλότερο από το επιτόκιο της διατραπεζικής) και εκπίπτουν από τα 

έσοδα. 

 

6) Συµµετοχική ή Εξισορροπητική Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leveraged Leasing):  

Η  συµµετοχική  χρηµατοδοτική  µίσθωση  είναι  µια  ενδιαφέρουσα  τεχνική  η  

οποία αναπτύχθηκε σε σχέση ιδίως µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση παγίων στοιχείων 

µεγάλης αξίας (Big Ticket Leasing).  

Η  µέθοδος  αυτή  της  συµµετοχικής  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  προϋποθέτει  τη 

σύµπραξη  τεσσάρων  µερών:  τον  προµηθευτή  του  παγίου  στοιχείου,  το  µισθωτή,  τον 

εκµισθωτή (εταιρεία leasing) και το µακροπρόθεσµο δανειστή (τραπεζικός οργανισµός).  

Ο εκµισθωτής αγοράζει το πάγιο στοιχείο, καταβάλλοντας µέρος µόνο της αξίας του 

(συνήθως  20%  -  40%).  Το  υπόλοιπο  ποσό  καλύπτεται  µε  µακροπρόθεσµο  δανεισµό, 

χωρίς όµως οι µακροπρόθεσµοι δανειστές να έχουν το δικαίωµα να στραφούν κατά της 

εταιρείας  χρηµατοδοτικής  µισθώσεως.  ∆ηλαδή,  οι  δανειστές  συµφωνούν  να 

ικανοποιηθούν  αποκλειστικά  από  τα  µισθώµατα,  και  σε  περίπτωση  οικονοµικής 

αδυναµίας του µισθωτή, από την εκποίηση του παγίου στοιχείου. 
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Παράλληλα  ο  δανειολήπτης-εκµισθωτής  δεν  έχει  την  υποχρέωση  να  εξοφλήσει  

το δάνειο στην περίπτωση αφερεγγυότητας του µισθωτή.  

Το  επιτόκιο  δανεισµού  στην  περίπτωση  αυτή  αποτελεί  συνάρτηση  της 

δανειοληπτικής ικανότητας,  όχι φυσικά του  δανειολήπτη-εκµισθωτή  αλλά  του  µισθωτή. 

Οι  µακροπρόθεσµοι  δανειστές  είναι  συνήθως  Τράπεζες,  ασφαλιστικές  εταιρείες, 

ασφαλιστικά  ταµεία  και  άλλοι  οργανισµοί  που  διαθέτουν  σηµαντικά  διαθέσιµα  για 

µακροπρόθεσµη τοποθέτηση.  

Τη  συµµετοχική  χρηµατοδοτική  µίσθωση  την  χρησιµοποίησε  για  πρώτη  φορά  

το 1963, η United States Leasing International. Οι πρώτες εφαρµογές της µεθόδου αυτής 

έγιναν  στους  σιδηροδρόµους  και  κατόπιν  στις  αεροπορικές  εταιρείες.  Υπό  αυτές  τις 

συνθήκες,  η  συµµετοχική  χρηµατοδοτική  µίσθωση  αποτελούσε  τη  µόνη  δυνατότητα 

αυτών των κλάδων να προσφύγουν στην κεφαλαιαγορά, για την ολική χρηµατοδότηση 

πάγιων στοιχείων και µε κόστος συνήθως χαµηλότερο από αυτό που θα κατέβαλλαν απ' 

ευθείας στην κεφαλαιαγορά για µέσο-µακροπρόθεσµο δανεισµό. 

 

7) Ειδική µορφή Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Master Leasing Line):  

Μεταξύ της εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης και του πελάτη µπορεί να 

υπογραφεί µια  σύµβαση-πλαίσιο,  η  οποία  να  εφαρµόζεται  κατά  τη  σταδιακή  απόκτηση 

περισσοτέρων προγραµµάτων.  

  

 8) ∆ιασυνοριακή ή ∆ιεθνής Μίσθωση (Cross-border ή Off-shore):  

Πρακτικά,  ο  προς  µίσθωση  εξοπλισµός  αγοράζεται  από  εταιρεία  

χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Εξωτερικού, µισθώνεται σε Ελληνική εταιρεία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η οποία στην συνέχεια τον µισθώνει σε εγκατεστηµένο στην 

Ελλάδα µισθωτή.  Η  περίπτωση  αυτή  διαφοροποιείται  από  τις  προηγούµενες  κατά  το  

στοιχείο  της πληρωµής  των  µισθωµάτων  σε  συνάλλαγµα,  γεγονός  που  περικλείει  

πρόσθετους  κινδύνους. 

 

9)  Κοινοπρακτικό Syndicated Leasing  

Η κοινοπρακτική  µίσθωση  είναι  αντίστοιχη  των  κοινοπρακτικών  δανείων  

όπου  λόγω  µεγάλης  αξίας  του  εξοπλισµού,  συµµετέχουν  από  κοινού  δύο  ή  

περισσότερες εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Πιο συγκεκριµένα µία παραγωγική  

επένδυση σε µηχανολογικό εξοπλισµό µεγάλης αξίας σπάει σε δύο ή περισσότερες  
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εταιρίες  µε  σκοπό τη  µείωση  του  κινδύνου  από  ενδεχόµενη  αφερεγγυότητα του  

µισθωτή. Κατά τα άλλα οι επιµέρους συµβάσεις εκπληρώνονται σαν να επρόκειτο για  

µια κλασσική χρηµατοδοτική µίσθωση . 

 

10)  Φορολογικό Tax Based Leasing  

Η φορολογική  χρηµατοδοτική  µίσθωση  αποτελεί  µια  µορφή  µίσθωσης  η  

οποία δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν φορολογητέα κέρδη και  

δεν µπορούν να προµηθευτούν τον επιθυµητό εξοπλισµό, να τον αποκτήσουν δια µέσου 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, εκχωρώντας όµως τα φορολογικά πλεονεκτήµατα που θα είχαν 

στον εκµισθωτή.  Ο µισθωτής δίνει  ένα λογικό  µίσθωµα,  αλλά  το βασικό κίνητρο για τον 

εκµισθωτή είναι οι σηµαντικές φορολογικές ωφέλειες που θα απολαµβάνει. Οι ωφέλειες 

αυτές περιλαµβάνουν µια έκπτωση επί της αγοραίας αξίας του  εξοπλισµού  συν  τις  

αποσβέσεις  του  µίσθιου.  Οι  όροι  της  σύµβασης διατυπώνονται  ύστερα από προσεκτική  

µελέτη  της  νοµοθετικής  φορολογίας  έτσι ώστε να aποκοµισθούν όλα τα φορολογικά 

οφέλη. 

 

11)  Χρηµατοδοτική Υποµίσθωση  

Βάση της παραγράφου Ι  του άρθρου (  και των παραγράφων Ι,  6 και 7 του  

άρθρου  6,  παρατηρείται  µια  ιδιαιτερότητα  σχετικά  µε  τον  κλασικό  τύπο 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. πιο συγκεκριµένα, προκύπτει ότι η εκµισθώτρια εταιρία δεν είναι 

απαραίτητο να αγοράσει το αντικείµενο προκειµένου να το εκµισθώσει, αλλά µπορεί να το 

µισθώσει από τον προµηθευτή-κατασκευαστή η και ακόµα από άλλη εταιρία χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης µε σκοπό την υπεκµίσθωση του.  

     Ως  προς  την  ορθότητα  αυτής  της  ρύθµισης  έχουν  διατυπωθεί  αρκετές επιφυλάξεις.  

Η δυνατότητα αυτή του εκµισθωτή αναφορικά µε την απόκτηση του µισθίου  φαίνεται  να  

έρχεται  σε  αντίθεση  µε  το  βασικό  χαρακτηριστικό  της χρηµατοδοτικής  µίσθωσης, να 

είναι  εξασφαλισµένος δηλαδη ο  εκµισθωτής µε το δικαίωµα κυριότητας πάνω στο µίσθιο. 

Αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η συγκεκριµένη µορφη 

µίσθωσης δεν αναµένεται να βρει σηµαντικό έδαφος  εφαρµογης. Αλλά  θέµατα  που  έχουν  

ανακύψει  είναι,  τα  δυσεπίλυτα ερµηνευτικά προβληµατα σχετικά µε τη δηµοσιότητα της 

σύµβασης, αλλά και το αυξηµένο κόστος στην περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

ακινi]των εξαιτίας των περισσοτέρων  συµβολαιογραφικών  εγγράφων  και  της  υποβολής  

τους  σε δηµοσιότητα. Πάντως η απόφαση για τη σύναψη η όχι µιας τέτοιας σύµβασης είναι  

ζητηµα επιχειρηµατικής καθαρά απόφασης.  
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     Αντίθετα δε φαίνεται να είναι δικαιολογηµένες οι επιφυλάξεις σχετικά µε τους  κινδύνους 

που διατρέχουν οι  δανειστές  του  εκµισθωτή,  και. αυτό γιατί  αφενός ο εκµισθωτής  θα  

πρέπει  να  θεωρείται  κατά  τεκµήριο  φερέγγυος  χρηµατοδοτικός οργανισµός για να 

συναφθεί η σύµβαση και αφετέρου το  µίσθιο δεν µεταφέρεται στην  κυριότητα  του  

εκµισθωτή  και  κατά  συνέπεια  δεν  υπάρχει  περίπτωση  τα περιουσιακά στοιχεία του 

εκµισθωτή να  µην µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διεκδίκησης από τους δανειστές 

του σε περίπτωση αφερεγγυότητας του. 

  

12)  Πώληση-Μίσθωση Υπό Όρoυς-Conditional Sale Lease  

Η πώληση-µίσθωση υπό όρους είναι µία µορφή µίσθωσης η οποία ενώ τυπικά 

ακολουθεί του ευρύτερους όρους και τη διαδικασία της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 

ουσαστικά πραγµατοποιείται για να προωθήσει τη διαδικασία πώλησης και αγοράς του  

αντικειµένου  ανάµεσα  στα  µέρη.  Η  δυνατότητα  που  δίνεται  στους συµβαλλόµενους να 

εκµεταλλευτούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης όλα τα οφέλη που αυτή αποδίδει  µέχρι να 

πραγµατοποιηθεί η αγοραπωλησία του αντικειµένου αποτελεί σηµαντικό κίνητρο από το να 

αγοραστεί εξ αρχής αυτό . 

 

13)  Custom Lease-Μίσθωση Κατά Παραγγελία  

Στη  µίσθωση  κατά  παραγγελία  αναγνωρίζονται  ειδικές  περιπτώσεις  και ανάγκες  

του  µισθωτή  και  αυτές  αποτελούν  το  αντικείµενο  πάνω  στο  οποίο καθορίζονται  οι όροι 

της  σύµβασης.  τέτοιες  mθανές ανάγκες  µπορεί να είναι  η διευθέτηση  των  πληρωµών  

των  µισθωµάτων  ανάλογα  µε  τις  δυνατότητες  του µισθωτή, το ύψος των µισθωµάτων τα 

οποία µπορεί να είναι φθίνοντα ή αύξοντα, αλλά και εποχιακές ανάγκες του µισθωτή όταν 

αντικείµενο εκµετάλλευσης του είναι εποχιακά προϊόντα. 

 

1.4. Πότε συµφέρει µια επιχείρηση να αξιοποιήσει τη µέθοδο της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης:  

 Για το πότε συµφέρει να χρησιµοποιείται ο θεσµός του Leasing,η απάντηση είναι 

πολύ προφανής: 

Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση συµφέρει όταν ο συντελεστής απόσβεσης του 

επενδυτικού αγαθού είναι χαµηλός.   

Αναφέρθηκε σε άλλη παράγραφο ότι η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι η µόνη µορφή 

πιστοδότησης όπου το σύνολο του τοκοχρεολυσίου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του  
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επενδυτή.  Αν  ο  επενδυτής  δανειζόταν  θα  κατέβαλλε  τοκοχρεολυτικές  δόσεις  και έναντί  

τους,  θα  ενεργούσε  έκπτωση  µόνο  στους  τόκους.  Τώρα,  επειδή  θα  ήταν  και  

ιδιοκτήτης του επενδυτικού αγαθού θα είχε δικαίωµα να εκπέσει και τις αποσβέσεις στα 

ποσοστά που ορίζει ο νόµος. Αν όµως η επιτρεπόµενη απόσβεση είναι χαµηλή, ενδέχεται  το  

ετήσιο  χρεολύσιο  να  είναι  µεγαλύτερο  από  την  ετήσια  απόσβεση  µε συνέπεια,  την  

εκταµίευση  χρηµάτων  χωρίς  αντίστοιχη  και  ανάλογη  φορολογική  ελάφρυνση.  

Την λύση σε αυτό το πρόβληµα παρέχει η Χρηµατοδοτική Μίσθωση που είναι - όπως 

είπαµε - η µόνη µορφή πιστοδότησης (όχι χρηµατοδότησης) στην οποία κάθε πληρωµή  που  

γίνεται  από  τον  µισθωτή  στον  εκµισθωτή  εκπίπτει  πλήρως  από  τα  ακαθάριστα έσοδα 

του πρώτου.  

Αυτό  είναι  που  καθιστά  το  Leasing  σε  πολλές  περιπτώσεις,  όχι  βέβαια  όλες,  

την  πιο συµφέρουσα  µορφή  πιστοδότησης  από  τον  ισόποσο  και  ίσης  χρονικής  

διάρκειας τραπεζικό  δανεισµό  ή  από  την  αγορά  µε  χρήση  ιδίων  κεφαλαίων  (όπου  η  

µόνη φορολογική  ελάφρυνση  της  αρχικής  εκταµίευσης  για  την  αγορά  προέρχεται  από  

τις αποσβέσεις).  

Κάτω όµως από τρεις σηµαντικές και απαράβατες προϋποθέσεις οι οποίες είναι:  

 •Κερδοφορία του µισθωτή  

•Χαµηλό συντελεστή απόσβεσης  

•∆ιάρκεια  µίσθωσης  ή,  το  πολύ,  ίση  µε  τη  διάρκεια  απόσβεσης  του  

επενδυτικού αγαθού (αν ο συντελεστής απόσβεσης είναι 20% ετησίως -δηλαδή, το 

αγαθό αποσβένεται σε πέντε χρόνια- η διάρκεια της µίσθωσης δε πρέπει να 

υπερβαίνει την πενταετία).       Η  χρηµατοδοτική  µίσθωση  είναι  σήµερα  ένα  

αυτοτελές  πιστοδοτικό  εργαλείο, "περιορισµένης  εµβέλειας",  η  χρήση  του  

οποίου  συµφέρει  µόνο  όταν  συντρέχουν  οι συγκεκριµένοι  και  

αποκρυσταλλωµένοι  παράγοντες  και  προϋποθέσεις  που αναπτύχθηκαν πιο πάνω. 
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1.5. ∆ιαγραµµατική Απεικόνιση της Λειτουργίας της Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης:  
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1.6.Πρακτική προσέγγιση της διαδικασίας υπογραφής µιας τυπηκής σύµβασης  

Χρηµατοδοτικής  

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης των 

επιχειρήσεων, καθώς και οι όροι σύναψης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Ο µισθωτής προβαίνει 

στη σύναψη χρηµατοδοτικής µίσθωσης εφόσον θεωρεί ότι αυτή θα φέρει κάποια επιθυµητά 

αποτελέσµατα στην επιχείρηση του και συγκεκριµένα:  

•  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της επιχείρησης του µε τη 

χρησιµοποίηση του µισθούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού  

•  ανταγωνιστικό κόστος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε σύγκριση µε άλλες µορφές 

χρηµατοδότησης, λαµβανοµένων βέβαια υπόψη και των φορολογικών 

πλεονεκτηµάτων της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

•  κατάρτιση  ολοκληρωµένης τεχνικοοικονοµικής  µελέτης από  την  οποία θα 

προκύπτει τόσο η σκοπιµότητα της επένδυσης όσο και η ταµειακή δυνατότητα 

έγκαιρης καταβολής των µισθωµάτων  

•  εξασφάλιση  υπηρεσιών  συντήρησης,  επιδιόρθωσης  του  µισθίου  και προµήθειας 

ανταλλακτικών.  

Μπορούµε  να  διακρίνουµε  έξι  βήµατα  στη  διαδικασία  υπογραφής  µιας σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης:  

 

Βήµα 1°  

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι η προετοιµασία και η υποβολή του φακέλου 

της αίτησης προς την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τη µίσθωση του πάγιου 

εξοπλισµού που έχει επιλεγεί από τον υποψήφιο µισθωτή. Η επιλογή των προς απόκτηση 

αντικειµένων και η τελική του τιµή αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ του 

µισθωτή και του προµηθευτή, χωρίς στις περισσότερες των περιπτώσεων να παρευρίσκεται η 

εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

Ο φάκελος  της  αίτησης  περιλαµβάνει  την  περιγραφή  των προς  µίσθωση 

αντικειµένων, τη προσφορά του προµηθευτή προς τον εκµισθωτή, στοιχεία για τους 

κυριότερους µετόχους, το διοικητικό συµβούλιο, τους διαχειριστές, τυχόν συγγενείς 

επιχειρήσεις, τους βασικούς πελάτες και προµηθευτές, την ακίνητη περιούσια της 

επιχείρησης  και µεταξύ άλλων, στοιχεία οικονοµικής φύσεως όπως δηµοσιευµένους 

ισολογισµούς  των  τριών  τελευταίων  ετών  ή  αναλυτικά  στοιχεία  φορολογίας 

εισοδήµατος,  νοµιµοποιητικά  έγγραφα  και  διάφορα  πληροφοριακά  στοιχεία  που 
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αφορούν την ακίνητη περιουσία των µετόχων, ενδεχόµενων τριτεγγυητών, φωτοτυπία της 

ταυτότητας του ή των ατόµων που δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρία.  

Σε περιπτώσεις  που η  µίσθωση  είναι  σηµαντικής  αξίας  δηλαδή  αποτελεί 

αξιόλογη επένδυση πρέπει µε το φάκελο να υποβάλλεται σχετική τεχνοοικονοµική µελέτη,  

από  την  οποία  πρέπει  να προκύπτουν  οι  πρόσοδοι που  αναµένεται να αποφέρει η 

επένδυση, ώστε να αξιολογείται η βιωσιµότητά της και να µπορεί να  καθοριστεί ο χρόνος 

καταβολής των µισθωµάτων κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές 

δυνατότητες της εmχείρησης.  

 

Βήµα2°  

Το  δεύτερο  στάδιο  της  διαδικασίας  είναι  η  εξέταση,  ανάλυση  και  η 

επεξεργασία :rου  φακέλου από τα στελέχη της εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Εκτός 

από τα στοιχεία που υποβάλλει ο µισθωτής πηγές αντλήσεων πληροφοριών για την εταιρία  

είναι α)  οι  εξειδικευµένες εταιρίες παροχής πληροφοριών (ICAP)  απ'όπου γίνεται έλεγχος 

των δυσµενών στοιχείων, β) από κύκλους της αγοράς για τον έλεγχο  της  φερεγγυότητας  

και  αξιοπιστίας  του  υποψηφίου  µισθωτή,  γ)  την προσωπική επαφή µε τους φορείς της 

εmχείρησης του µισθωτή και από την επίσκεψη στην επαγγελµατική της εγκατάσταση για 

την αποτύπωση µιας καλύτερης άποψης για την εικόνα του µισθωτή.  

Σηµαντικό ρόλο στην θετική εξέταση ενός αιτήµατος έχει ο εξοπλισµός και  

ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του:  

•  δυνατότητα χρησιµοποίησης  του  και  από  άλλες  επιχειρήσεις,  δηλαδή  δεν 

πρέπει  το  µίσθιο  να  εξυπηρετεί  αποκλειστικά  και  µόνο  εξειδικευµένες ανάγκες 

της εmχείρησης του µισθωτή, γιατί σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της  µίσθωσης  

η  πιθανότητα  ζηµιάς  για  τον  εκµισθωτή  είναι  κατά  πολύ αυξηµένη.  

•  αποτελεσµατική  λειτουργία αγοράς µεταχειρισµένων ειδών της κατηγορίας της 

οποίας ανήκει το µίσθιο,  έτσι ώστε να είναι δυνατή η πώληση του αν παραστεί 

ανάγκη σε µία αντιπροσωπευτική τιµή.  

•  λειτουργική  αυτονοµία  του  µηχανολογικού  εξοπλισµού,  δηλαδή  να  µην 

εξαρτάται  η  λειτουργία  του  από την  ένταξη  του  σε  κάποιο  παραγωγικό 

µηχανισµό ή σε κάποιο ακίνητο,  αλλά να είναι δυνατή,  σε περίπτωση που κριθεί  

απαραίτητο  η  αφαίρεση  του  από  τη  παραγωγική  διαδικασία  του µισθωτή χωρίς 

να υποστεί ζηµιά ή να µειωθεί η αξία του σε µεγάλο ποσοστό.  
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•  εξασφάλιση  συνεχούς  ροής  υπηρεσιών  συντήρησης,  επιδιόρθωσης  και 

προµήθειας ανταλλακτικών. 

ΒΗΜΑ 3
ο
 

Αν το στάδιο της εξέτασης του αιτήµατος είναι  θετικό τότε η έγκριση του αιτήµατος 

είναι το επόµενο στάδιο της διαδικασίας για την υπογραφή της σύµβασης. Σ'  αυτό το .στάδιο  

λαµβάνονται οι  αποφάσεις για το είδος των διασφαλίσεων και πάντα ανάλογα µε τα στοιχεία 

της υποψήφιας εταιρίας.  Ως διασφαλίσεις εννοούµε όλες  εκείνες  τις  εγγυήσεις  που  θα  

εξασφαλίσουν  µια  εταιρία  χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε περίπτωση αφερεγγυότητας του 

µισθωτή. Μια βασική διασφάλιση της εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι ήδη η 

κυριότητα επί του εξοπλισµού ή των ακινήτων. Παρόλα αυτά η εκµισθώτρια εταιρία 

ενδέχεται να ζητήσει µεµονωµένα ή σε συνδυασµό εγγυήσεις όπως:  

1.  Προσωπική εγγύηση ή τριτεγγύηση υπέρ τρίτου. Η διασφάλιση αυτή ζητείται 

σχεδόν  πάντα,  όταν  πρόκειται  κυρίως  για  επιχειρήσεις  οι  οποίες  έχουν 

οικογενειακό  χαρακτήρα,  µε  αποτέλεσµα  τα  µέλη  της  οικογένειας  να 

µοιράζονται τον επιχειρηµατικό κίνδυνο ή από του κύριους µέτοχους  µιας εταιρίας 

ειδικά όταν οι τελευταίοι διαθέτουν σηµαντική ακίνητη περιουσία ή όταν το όνοµα 

τους έχει ένα ειδικό βάρος στους οικονοµικούς κύκλους.  

2.  Εγγύηση επαναγοράς. Ο εκµισθωτής µπορεί να ζητήσει από τον προµηθευτή να  

υπογράψει  ένα  κείµενο  το  οποίο  ονοµάζεται  «εγγύηση  επαναγοράς» σύµφωνα µε 

το  οποίο  ο προµηθευτής αναλαµβάνει,  σε περίπτωση που η εταιρία χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης προβεί στην καταγγελία της σύµβασης, να εξαγοράσει το  µισθωµένο 

αντικείµενο  στο  ποσό που  θα αντιστοιχεί  στην προεξόφληση των µελλοντικών 

µισθωµάτων που έχουν συµφωνηθεί µε τον µισθωτή. 

3.  Εγγυητική επιστολή τραπέζης. Με τη εγγυητική επιστολή τραπέζης, η εταιρία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει το δικαίωµα σε περίπτωση καταγγελίας της 

σύµβασης, να καταπέσει την  εγγυητή~  και να ζητήσει  από την εκδότρια τράπεζα να 

τις  δοθούν εκείνα τα ποσά που αφορούν τα ληξιπρόθεσµα και µελλοντικά  

µισθώµατα  και  που  αντιστοιχούν  στο  ποσοστό  κάλυψης  της εγγυητικής πάνω 

στην αξία αγοράς. Η παραπάνω διασφάλιση θεωρείται ως πλέον σίγουρη έχει όµως 

υψηλά έξοδα για τον µισθωτή (θεωρείται από τις τράπεζες  ως  σύναψη  δανείου  και  

ακολουθούνται  οι  ίδιες  χρονοβόρες διαδικασίες)  και  χρησιµοποιείται κυρίως από  

µεγάλες εταιρίες  µε ανοιχτά όρια εγγυητικών και συνήθως µε ποσοστά εξασφάλισης 

που κατά µέσο όρο κινούνται στο 50% της αξίας αγοράς.  
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4.  Προσηµειώσεις I  Υποθήκες. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων και εταιριών µε 

βεβαρηµένα οικονοµικά στοιχεία  ή µε δυσµενή στοιχεία  είναι  δυνατόν να ζητηθεί 

προσηµείωση (και σπάνια υποθήκη γιατί συνεπάγεται υψηλά έξοδα) επί  ακινήτου,  

συνήθως  αστικού.  Η εν  λόγω  εξασφάλιση  (εµπράγµατη ασφάλεια) αν και η πλέον 

σίγουρη έχει τα µειονεκτήµατα του κόστους και των χρονοβόρων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών, αποτελεί έσχατη λύση γιατί αφενός αντιτίθεται και στα χαρακτηριστικά 

του θεσµού της χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είναι η ταχύτητα και τα χαµηλά 

έξοδα,  αφετέρου δε  είναι συνυφασµένη µε το κλασσικό δανεισµό.  

5.  Κατάθεση αξιόγραφων ως εγγύηση.  Μια άλλη διασφάλιση είναι η κάλυψη των  

ετησίων  µισθωµάτων µε  την  κατάθεση  στην εταιρία  χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

αξιόγραφων. Η πρακτική που ακολουθείται είναι κάθε φορά που ο µισθωτής 

εκπληρώνει καλώς τις ετήσιες υποχρεώσεις του να ανανεώνονται τα αξιόγραφα  µε  

τα ποσά του  επόµενου  χρόνου, τα  δε παλιά  αξιόγραφα να επιστρέφονται στο 

µισθωτή.  

6.  Ίδια συµµετοχή (αυξηµένο πρώτο µίσθωµα).  Η καταβολή από το  µισθωτή 

κάποιας προκαταβολής της τάξεως του 10%,  20% ή 30% ή και παραπάνω στην αρχή 

της µίσθωσης, η οποία θα καλύπτει άµεσα µέρος του κεφαλαίου που  η  εταιρία  

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  εκταµίευσε  για  την  αγορά  του κεφαλαιουχικού 

αγαθού. Πρέπει να τονίσουµε ότι η ίδια συµµετοχή νοείται µόνο µε τη µορφή 

αυξηµένου πρώτου µισθώµατος γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση  ο  νόµος  

απαγορεύει  τη  συνιδιοκτησία  του  µισθωτή  στην χρηµατοδοτικής µίσθωσης. είναι 

µία µορφή διασφάλισης που την προτιµούν αρκετοί  µισθωτές,  χρησιµοποιείται  

όµως σχεδόν πάντοτε  συνδυαστικά  µε κάποιες άλλες διασφαλίσεις.  

7.  Ειδική διασφάλιση στην πώληση και επαναµίσθωση. Μια µορφή διασφάλισης που 

χρησιµοποιείται συχνά στην περίπτωση της πώλησης και επαναµίσθωσης είναι  ο  

καθορισµός  του  τιµήµατος  αγοράς  σε  επίπεδα  χαµηλότερα  της εκτιµηµένης  

αξίας  του  εξοπλισµού  που  πρόκειται  να  πουληθεί  και  να επαναµισθωθεί  π. χ.  

έστω µια εταιρία µε εκτιµηµένο µηχανολογικό εξοπλισµό στα 100.000€,  ο οποίος 

πρόκειται να αποτελέσει αντικείµενο πώλησης και επαναµίσθωσης.  Η εταιρία  

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης συµφωνεί να δώσει ποσό έστω 70.000€  για την αγορά 

του παραπάνω εξοπλισµού.  Η διαφορά 30.000€  θεωρείται  ως  εξασφάλιση  για  τον  

εκµισθωτή  σε  περίπτωση αφερεγγυότητας του µισθωτή.  
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Βήµα4°  

Υπογραφή της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης  ή ενός προσυµφώνου που 

αποκαλείται «Πρόταση χρηµατοδοτικής Μίσθωσης» από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη  

δηλαδή την  εταιρία  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης και του  µισθωτή,  η  οποία αποτελείται από 

α)  το γενικό µέρος (προοίµιο),  όπου αναφέρονται οι γενικοί όροι  µιας σύµβασης και είναι 

κοινοί για όλες τις συµβάσεις και β) από το παράρτηµα όπου αναφέρονται οι ειδικοί όροι και 

που είναι διαφορετικοί για κάθε σύµβαση, όπως και όλα τα  ειδικά  στοιχεία  του  αιτήµατος 

που έχει  εγκριθεί  (εκµισθωτής,  µισθωτής, προµηθευτές,  περιγραφή  και  αξία  εξοπλισµού,  

διάρκεια  µισθοδοτικής  περιόδου, Φ.Π.Α., δικαίωµα αγοράς και ασφάλιση), καθώς και τους 

όρους ενεργοποίησης της υποχρέωσης του εκµισθωτή για την αγορά του πράγµατος που 

επέλεξε προς µίσθωση ο πελάτης του. Τέτοιοι όροι είναι η διαβεβαίωση του µισθωτή ότι ο 

εκµισθωτής δεν έχει καµία ανάµειξη, έµµεση, άµεση ή ευθύνη σχετικά µε την επιλογή, 

παραγγελία, παράδοση ή εγκατάσταση του εξοπλισµού. Άλλος βασικός όρος είναι η 

ασφάλιση του εξοπλισµού πριν την παραλαβή του από τον µισθωτή, για κάθε κίνδυνο και για 

ποσό τουλάχιστον ίσο µε την αξία κτήσης του µισθίου.  

 

Βήµα 5°  

Επικοινωνία της εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε τον προµηθευτή, µε την 

οποία γνωστοποιείται στο  δεύτερο η έγκριση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης του 

συγκεκριµένου εξοπλισµού και αναλαµβάνει η εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης την 

υποχρέωση  αγοράς  τούτου  τοις  µετρητοίς  σε  ορισµένο  χρόνο  και  εφόσον προσκοµισθεί 

τιµολόγιο στο όνοµα της .  

Εν συνεχεία έχουµε την παραλαβή του εξοπλισµού από τον µισθωτή και την 

υπογραφή  του  «πιστοποιητικού  παραλαβής-αποδοχής  εξοπλισµού»,  µε  το  οποίο 

πιστοποιείται  ότι  έγινε  η  παραλαβή  και  ο  έλεγχος του  εξοπλισµού  και  βρέθηκε 

κατάλληλος από κάθε άποψη, όπως και ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις που σχετίζονται µε την 

ασφάλεια και ότι έχουν ληφθεί οι τυχόν απαιτούµενες άδειες από τις αρµόδιες αρχές.  Ακόµη 

παρέχεται η βεβαίωση ότι  ασφαλίστηκε ο εξοπλισµός σύµφωνα µε τους όρους της 

σύµβασης.  

 

Βήµα6°  

Στο τελευταίο  στάδιο γίνεται η πληρωµή από την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

προς τον προµηθευτή της καθαρής αξίας του εξοπλισµού ενώ ο Φ.Π.Α. παρακρατείται και 
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αποδίδεται στην εφορία για λογαριασµό του προµηθευτή µε την υποχρέωση της εταιρίας να 

δώσει στον προµηθευτή το αποδεικτικό απόδοσης του Φ.Π.Α.  

Μετά την ολοκλήρωση όλων των φάσεων της διαδικασίας που περιγράφονται  

παραπάνω έχει  ολοκληρωθεί η τριγωνική  σχέση  µεταξύ  εκµισθωτή,  µισθωτή  και 

προµηθευτή. Ο εκµισθωτής έχει τη κυριότητα του εξοπλισµού που έχει εγγράψει στο πάγιο  

ενεργητικό  του,  ο  µισθωτής έχει  στην κατοχή του τον εξοπλισµό  και τον χρησιµοποιεί για 

τις επαγγελµατικές του ανάγκες καταβάλλοντας τα προβλεπόµενα µισθώµατα  και  ο  

προµηθευτής  έχει  εισπράξει  το  τίµηµα  της  πώλησης  του αντικειµένου από την 

εκµισθώτρια εταιρία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

2.1Νοµικό πλαίσιο Χρηµατοδοτικής µίσθωσης . 

             Η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης παρουσιάζει ένα παράξενο φαινόµενο όσον 

αφορά τη περίπτωση της Ελλάδας και της ρύθµισής της από το νοµοθέτη αφού είναι  η  µόνη  

χώρα  διεθνώς  που  η  νοµοθετική  ρύθµιση  προηγήθηκε  της συναλλακτικής πρακτικής. 

Έτσι η πρώτη νοµοθετική προσπάθεια έγινε ήδη από της 20 Ιουλίου 1981  µε την κατάθεση 

προς ψήφιση του νοµοσχεδίου «περί συµβάσεων χρηµατοδοτικής µισθώσεως παραγωγικών 

µέσων και εξοπλισµού» το οποίο αποτελεί και τη βάση του νόµου 1665/1986,  ο οποίος 

τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε το ν. 2367/1995.  

Οι  λόγοι  που  επέβαλαν  τη  νοµοθετική  ρύθµιση  του  θεσµού  της χρηµατοδοτικής  

µίσθωσης  αναφέρονται  στην  αιτιολογική  έκθεση  του  νόµου 1665/1986 και είναι οι εξής:  

1.  Ανάγκη  ενίσχυσης  των  µικροµεσαίων  επιχειρήσεων  για  να  αποκτήσουν 

σύγχρονο  µηχανολογικό  και  λοιπό  εξοπλισµό,  έτσι  ώστε να  µπορούν να γίνουν  

ανταγωνιστικές  στη  νέα  παγκόσµια  πραγµατικότητα  και,  κατ' επέκταση,  να  

ενισχυθεί  η  Ελληνική  οικονοµία  αφού  οι  µικροµεσαίες επιχειρήσεις αφορούν την 

«ραχοκοκαλιά» της,  

2.  ανάγκη  θέσπισης  ειδικών φορολογικών κανόνων - κινήτρων  έτσι  ώστε ο θεσµός  

της  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  να  είναι  ελκυστικός  και  να εξασφαλιστεί η 

επιτυχία του,  

3.  διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων της εταιρίας που εκµισθώνει ένα 

αντικείµενο, δεδοµένου ότι αυτά απειλούνται, σύµφωνα µε το ν.4112/29 όπου 

χάνεται αυτόµατα κάθε εµπράγµατο δικαίωµα πάνω σε εξοπλισµό ο οποίος 

τοποθετείται µόνιµα σε ακίνητο βιοµηχανικής χρήσης, εάν αυτό το ακίνητο έχει 

υποθηκευτεί λόγω σύναψης δανείου.  

4.  ρύθµιση του καθεστώτος λειτουργίας των εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης έτσι  

ώστε  να  διασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη  διεξαγωγή  των  εργασιών χρηµατοδοτικού 

σκοπού.  

5.  καθορισµό των πλαισίων εποπτείας, η οποία ασκείται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος. 
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2.1.2. Συµβαλλόµενοι 

Εκµισθωτής  

           Σύµβαση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  µπορούν  να  καταρτίσουν  ανώνυµες εταιρίες  

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  οι  όποιες  πρέπει  να  έχουν  ως αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη 

συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε ελάχιστο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 

ύψους 9.000.000€.  Είναι το  µισό κεφάλαιο από αυτό που θα πρέπει να έχει  για  να 

συσταθεί  µια  ανώνυµη  τραπεζική  εταιρία  το  οποίο  είναι 18.000.000€. Το κεφάλαιο 

µπορεί να καταβληθεί είτε σε µετρητά είτε σε είδος ενώ οι µετοχές  της  εταιρίας  πρέπει  

απαραιτήτως  να  είναι  ονοµαστικές,  έτσι  ώστε να διευκολύνεται  η  εποπτεία  και ο  

έλεγχος  της  Τράπεζας της Ελλάδος η οποία σε περίπτωση παράβασης του νόµου µπορεί να 

επιβάλλει όλα τα προβλεπόµενα για τις Α.Ε.  µέτρα.  Απαραίτητη  για  τη  σύσταση  εταιριών  

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. Ι  του νόµου 166511986 είναι και 

ειδική άδεια η οποία συνδέεται  µε  τη  χρηµατοδοτική  λειτουργία  της  χρηµατοδοτικής  

µίσθωσης  της Τράπεζας της Ελλάδος .  

           Ο  νοµοθέτης  έθεσε  τέτοιους  περιορισµούς  στη  δηµιουργία  εταιριών 

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  έτσι  ώστε  οι  επιχειρήσεις  που  επιθυµούν  να 

δραστηριοποιηθούν στην αγορά της χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα πρέπει να έχουν τόσο το 

µέγεθος ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, όσο και την 

απαραίτητη κεφαλαιακή διάρθρωση έτσι ώστε να παρέχουν κάποια εχέγγυα ασφάλειας για 

τις οικονοµικές συναλλαγές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Επίσης δίνει τη δυνατότητα 

στην υπό σύσταση εταιρία να καταθέσει µετοχικό κεφάλαιο όχι  µόνο σε µετρητά αλλά και 

σε είδος. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα σε εταιρίες µε υψηλή παγιακή  διάθρωση  να  εισφέρουν  

σε  είδος  και  να  δηµιουργήσουν  εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης .  

 

Μισθωτής  

             Ως µισθωτής µπορεί να προχωρήσει στη σύναψη σύµβασης χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

επιθυµεί να χρησιµοποιήσει  τα  αντικείµενα  της  σύµβασης  (κινητά  ή  ακίνητα  ή 

συνδυασµός  τους)  αποκλειστικά  για  επαγγελµατική  χρήση.  Από  τη  σύµβαση 

αποκλείονται ιδιώτες οι οποίοι επιθυµούν το αντικείµενο για προσωπική τους χρήση καθώς 

σκοπός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι η ανάπτυξη των επενδύσεων των επιχειρήσεων 

µε απώτερο σκοπό την εξέλιξη των τελευταίων.  
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Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ο σκοπός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο οποίος έχει 

µέσω των παραγωγικών επενδύσεων, αναπτυξιακό χαρακτήρα.  

              Επίσης  ο νόµος παρέχει στο µισθωτή την δυνατότητα να µεταβιβάσει σε τρίτο όλα 

τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από τη σύµβαση χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης, µε όρο την έγγραφη συναίνεση του τελευταίου όπως και την καταχώριση της 

µεταβίβασης στο βιβλίο του Πρωτοδικείου όπου καταχωρείται και η σύµβαση. Επιτρέπεται 

επίσης και η υπεκµίσθωση µε έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή και µε την προϋπόθεση ότι 

ο υποµισθωτής δεν είναι καταναλωτής. 

 

2.1.3. Περιεχόµενο της σύµβασης  

Αντικείµενο  

             Ως αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ.! του 

ν.l665/1986  και  σύµφωνα µε  την  τροποποίηση  που  επήλθε  από το  ν.2367/1995 

θεωρείται κάθε κινητό ή ακίνητο στοιχείο ή συνδυασµός και των δύο, τα οποία όµως θα 

πρέπει να προορίζονται για επαγγελµατική και µόνο χρήση.  

            Η σηµαντικότερη καινοτοµία του νόµου 2367/95 είναι η επέκταση του θεσµού της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης στα ακίνητα. Σύµφωνα µε το νόµο η έννοια ακίνητο περιλαµβάνει 

οριζόντιες και κάθετες εκτάσεις,  µετά του ποσοστού των οικοπέδων που  αναλογούν  σε  

αυτά,  καθώς  και  τον  χώρο  που  χρησιµοποιείται  ως  χώρος στάθµευσης.  Περιλαµβάνει  

ακόµα  και  αγροτικές  εκτάσεις.  Από την κατηγορία εξαιρούνται τα οικόπεδα που είναι 

οικοδοµήσιµα µεν, οικοδοµηµένα δε.  

            Από την εξαίρεση του νόµου εκπίπτουν µη οικοδοµηµένα οικόπεδα τα οποία 

αποτελούν αντικείµενο απόκτησης από εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µε σκοπό την 

οικοδόµηση τους και την εκµίσθωση του οικοδοµήµατος ή τµήµατος αυτού σε µισθωτές.  

Μάλιστα  η  σύµβαση  µπορεί  να  υπογραφεί  πριν  την  ανέγερση  της οικοδοµής αλλά ο 

εκµισθωτής έχει να λαµβάνει µισθώµατα µόνο µετά την παράδοση του µισθίου.  

          Αναφορικά µε τα αεροσκάφη δεν είχε αµφισβητηθεί η δυνατότητα τους να αποτελούν 

αντικείµενα χρηµατοδοτικής µίσθωσης και πριν το ν.2367/l995 αλλά και µετά την 

τροποποίηση του, θεσπίστηκε και ρητά πλέον αυτή η δυνατότητα .  

          Ξεχωριστή  κατηγορία  αποτελούν  από  µόνα  τους  τα  πλοία  ή  πλωτά ναυπηγήµατα 

τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενα χρηµατοδοτικής µίσθωσης όσον αφορά τα κινητά 

στοιχεία. Βάση του άρθρου 3, παρ.4 τουν.2743/Ι999, πλοίο µπορεί να γίνει αντικείµενο 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης όταν πρόκειται για πλοίο αναψυχής και προορίζεται βέβαια για 

επαγγελµατική χρήση.  
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         Η παραχώρηση  της  χρήσης  του  αντικειµένου  από  τον  εκµισθωτή  στον µισθωτή  

γίνεται  έναντι  περιοδικών  πληρωµών που  ονοµάζονται  µισθώµατα. Τα µισθώµατα  αυτά  

παρέχουν  στον  µισθωτή  φορολογικά  πλεονεκτήµατα.  Ο προσδιορισµός του µισθώµατος 

γίνεται µε βάση το κόστος κτήσης του αντικειµένου την διάρκεια απόσβεσής του, τα έξοδα 

χρηµατοδότησης, τα λειτουργικά έξοδα του εκµισθωτή και την καθαρή απόδοση που 

επιθυµεί από την επένδυση του.  

          Τα  µισθώµατα  καταβάλλονται  ανά  τρίµηνο  ή  εξάµηνο  ανάλογα  µε  τη συµφωνία 

των συµβαλλοµένων µερών, αλλά πάντα στην αρχή της περιόδου.  

 

∆ιάρκεια  

          Ο νόµος  επιβάλλει  ως  ελάχιστη  διάρκεια  της  σύµβασης  χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

τα τρία έτη για τα κινητά, τα πέντε  έτη για τα αεροσκάφη και τα δέκα έτη για τα ακίνητα. Η 

κατώτατη διάρκεια αρχίζει να υπολογίζεται όχι µε την παράδοση του µισθίου, αλλά µε την 

υπογραφή της σύµβασης. Ο λόγος είναι ότι γίνεται για να υπολογιστεί το κόστος απόκτησης 

του αντικειµένου,  της ωφέλιµης ζωής του,  της προοπτικής  αγοράς  του  από τον  µισθωτή,  

τα  λειτουργικά  έξοδα  του,  τα  έξοδα χρηµατοδότησης  του,  καθώς και  το  προσδοκώµενο  

κέρδος  που  επιθυµεί  για  να  υπολογίσει το µίσθωµα.  

          Η διάρκεια  της  σύµβασης  καθορίζεται  από  την  οικονοµική  ζωή  του αντικειµένου.  

Ο εκµισθωτής µετά η λήξη της  σύµβασης θα έχει  επανακτήσει το αρχικό κόστος της 

επένδυσης του αλλά και µια καθαρή απόδοση αυτής. Για το λόγο αυτό οι  περισσότερες 

συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης περιέχουν ρήτρες ,  οι οποίες  δίνουν  το  δικαίωµα  

στον  µισθωτή  µετά  τη  λήξη  της  σύµβασης  είτε  να αγοράσει το µίσθιο  σε χαµηλή τιµή  

είτε  να ανανεώσει τη  σύµβαση µίσθωσης µε µίσθωµα κατά πολύ µικρότερο του αρχικού.  

         Κατά τη  διάρκεια  της  µίσθωσης µόνο στην περίπτωση  κατά την οποία ο µισθωτής 

δεν θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των µισθωµάτων, 

έχει  το δικαίωµα ο εκµισθωτής να καταγγείλει τη σύµβαση. Η σύµβαση ακόµα λύεται  όταν 

το  µίσθιο  αποκτάται από τον  µισθωτή. Όταν αυτό συµβεί πριν την κατώτατη διάρκεια της 

σύµβασης ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τις φορολογικές και λοιπές 

ελαφρύνσεις που απολάµβανε µε τη σύναψη της σύµβασης. 
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2.1.4.Προυποθέσεις κατάρτισης σύµβασης Χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

 

Τύπος  

            Για  τη  σύναψη  της  σύµβασης  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  απαιτείται συστατικός 

τύπος που διαφέρει ανάλογα µε το αντικείµενο. Ο νοµοθέτης ευνοεί την καθιέρωση και 

ανάπτυξη στον ελληνικό χώρο τυποποιηµένων συµβάσεων leasing που διαµορφώνονται από 

τις εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης χωρίς τη σύµπραξη του  εκάστοτε  λήπτη  ο  οποίος  

προσχωρεί  αποδεχόµενος  τους  διατυπωµένους συµβατικούς  όρους  στο  σύνολο  τους,  

ουσιαστικά  πρόκειται  για  σύµβαση προσχωρήσεως ή σύµβαση µε γενικούς όρους.  

           Στην περίπτωση των κινητών και των αεροσκαφών, ο απαιτούµενος τύπος της 

σύµβασης είναι έγγραφο, το οποίο δεν είναι ανάγκη να είναι συµβολαιογραφικό. Το έγγραφο 

αυτό απαιτείται µόνο για τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και όχι για τη σύµβαση 

αγοράς του αντικειµένου από την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Επιπλέον  δεν  υπάρχει  

υποχρέωση  θεώρησης  από  την  ∆ιεύθυνση  Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.) της 

περιοχής.  

            Στην περίπτωση σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων τόσο η κύρια, όσο 

και οι τροποποιητικές συµβάσεις καταρτίζονται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Ο 

συµβολαιογραφικός τύπος απαιτείται έτσι ώστε να αποκτήσει ο εκµισθωτής την κυριότητα 

του αντικειµένου και την κατοχή ενός άµεσα εκτελεστού τίτλου.  

 

∆ηµοσιότητα  

            Με  την  έγγραφη  κατάρτιση  της  σύµβασης,  αυτή  ισχ6ει  µεταξύ  των 

συµβαλλοµένων. Για να µπορούν όµως να αντιτάσσονται τα εξ αυτής δικαιώµατα και έναντι  

τρίτων,  ο νόµος αιτεί  και την τήρηση  διατυπώσεως δηµοσιότητας για  τις συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης.  Καθιερώνεται διαφορετικό  σύστηµα για  τα ακίνητα και τα 

αεροσκάφη.  

            Η σύµβαση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  κινητών  καταχωρείται  σε  ειδικό δηµόσιο 

βιβλίο στο πρωτοδικείο της έδρας ή κατοικίας του µισθωτή, καθώς και στο πρωτοδικείο 

Αθηνών, στο ειδικό  βιβλίο που καταχωρούνται συµβάσεις σύστασης πλασµατικού  ενεχ6ρου  

επί  µηχανηµάτων  µε  σκοπό την  εξασφάλιση  τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις.  

              Με το  νόµο  καθιερώνεται διπλό  σύ6τηµα δηµοσιότητας  για  ακίνητα  και 

αεροσκάφη.  Πιο συγκεκριµένα οι  συµβάσεις χρηµατοδοτικής  µίσθωσης ακινήτων 
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καταχωρούνται  στα  βιβλία  µεταγραφών  της  περιφέρειας  του  ακινήτου.  Επίσης 

καταχωρούνται στο βιβλίο του άρθρου 5 του νοµοθετικού διατάγµατος 1083/1949, του 

Πρωτοδικείου Αθηνών.  

            Αντίστοιχα οι  συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης αεροσκαφών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 41, παρ.3 και 47 εδάφιο α' καταχωρούνται στα µητρώα αεροσκαφών 

και στο βιβλίο του άρθρου 5 του νοµοθετικού διατάγµατος 1083/1949 του Πρωτοδικείου 

Αθηνών. 

 

2.1.5.Λειτουργία  του θεσµού Χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

 

Ανάλυση συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης  

            Η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης από τη µία µεριά εµφανίζει στοιχεία που 

συναντούµε σε µία σύµβαση προσχώρησης ενώ από την άλλη έχει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που διέπουν την ελευθερία των συµβάσεων, δηλαδή την ελευθερία του 

ατόµου να συνάπτει την σύµβαση και την ελευθερία του ατόµου να καθορίζει το περιεχόµενο 

της.  

          Σύµβαση  προσχώρησης  είναι,  µε  την  κλασσική  έννοια  του  όρου,  οι 

τυποποιηµένες συµβάσεις, όπου οι όροι είναι διατυπωµένοι και προκαθορισµένοι από πριν.  

Στη  συγκεκριµένη  περίπτωση,  στην  σύµβαση χρηµατοδοτικής  µίσθωσης οι γενικοί όροι 

της σύµβασης είναι προκαθορισµένοι από την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και  ο  

µισθωτής  προσχωρεί  σε  αυτούς  χωρίς  να  έχει  την  δυνατότητα µεταβολής του 

περιεχοµένου τους.  Αντίθετα στους ειδικούς  όρους της σύµβασης υπάρχει ελευθερία 

καθορισµού του περιεχοµένου τους και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.  

          Οι γενικοί όροι της σύµβασης διατυπώνονται σε ιδιωτικό συµφωνητικό που 

αποτελείται συνήθως από 26 ή 27 όρους στην περίπτωση που υπάρχει τριτεγγύηση υπέρ του 

µισθωτή, ενώ οι ειδικοί όροι της σύµβασης διατυπώνονται πάλι σε ιδιωτικό συµφωνητικό  

που ονοµάζεται παράρτηµα και  αποτελεί  αναπόσπαστο  τµήµα  της σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. ειδικότερα στο παράρτηµα συνοµολογούνται και γίνονται 

αποδεκτοί οι αναφερόµενοι στη σύµβαση κάθε συγκεκριµένου είδους εξοπλισµού, ειδικοί 

όροι και συµφωνίες.  
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2.1.6.  Έναρξη λήξη της χρηµατοδοτικής σύµβασης       

            Για την έναρξη ισχύος της σύµβασης, έχουµε επίσης διάκριση µεταξύ των κινητών 

και των ακινήτων και αεροσκαφών. Όσον αφορά τα κινητά, η έναρξη ισχύος της σύµβασης 

για τα συµβαλλόµενα µέρη αρχίζει από την κατάρτισή της, ενώ για τα ακίνητα και τα 

αεροσκάφη για να µπορεί µία σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου, η οποία 

καταρτίσθηκε εγκαίρως, να δεσµεύει και τρίτους χρειάζεται να τηρηθούν οι ειδικές 

διατυπώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 4,  παρ.2, του ν.1665/1986.  

           Η  σύµβασης  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  λήγει  µετά  την  πάροδο  του 

συµφωνηµένου χρόνου  µε  την  προϋπόθεση  ότι  ο  µισθωτής  δεν  θα ασκήσει  το δικαίωµα 

που έχει για ανανέωση της σύµβασης. Μετά την λήξη αυτής ο µισθωτής έχει την υποχρέωση 

να επιστρέψει το αντικείµενο στον εκµισθωτή και µε τη σειρά του ο πρώτος δεν έχει την 

υποχρέωση πλέον για την καταβολή µισθωµάτων στον εκµισθωτή.  

            Η σύµβαση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  µπορεί  επίσης  να  λήξει  όταν  ο µισθωτής 

ασκήσει το δικαίωµα προαίρεσης που έχει µετά τη λήξη της σύµβασης για να αγοράσει το 

αντικείµενο. Η άσκηση του δικαιώµατος για την αγορά του µισθίου γίνεται από τον µισθωτή 

µονοµερώς και στη συνέχεια καταβάλλεται το τίµηµα που έχει συµφωνηθεί.  

Στο σηµείο αυτό έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

•  το τελικό τίµηµα αγοράς είναι συµβολικό και κατά κύριο λόγο οι εταιρίες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης το καθορίζουν στα 3€ ανά τιµολόγιο πώλησης.  

•  εξαιτίας του γεγονότος ότι µετά τη λήξη της σύµβασης ο εκµισθωτής θα έχει 

αποσβέσει το κεφάλαιο που επένδυσε και θα έχει αποκοµίσει το κέρδος του, το 

δικαίωµα για ανανεώσει της σύµβασης παραµένει ουσιαστικά ανενεργό και έτσι 

σχεδόν το 100% των πελατών επιλέγουν το δικαίωµα αγοράς έναντι 3€ ανά τιµολόγιο 

πώλησης.  

 

Καταγγελία της Σύµβασης  

             Όπως  έχει  προαναφερθεί,  η  διάρκεια  της  σύµβασης  χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 

είναι συγκεκριµένη και δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερη από την ελάχιστη 

που αποδεικνύει ο νόµος.  

             Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  υπάρξει  αθέτηση  των  συµβατικών υποχρεώσεων 

του µισθωτή και κυρίως της υποχρέωσης του τελευταίου όσον αφορά την καταβολή των 

µισθωµάτων ο εκµισθωτής δικαιούται να ζητήσει τη συµµόρφωση του µισθωτή ή να 
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προχωρήσει σε καταγγελία της σύµβασης. Με την καταγγελία της σύµβασης το αντικείµενο 

επέρχεται στην κυριότητα του εκµισθωτή και η σύµβαση λήγει. Μάλιστα ο εκµισθωτής έχει 

και το δικαίωµα να αξιώσει και τα εναποµείναντα συµφωνηθέντα µισθώµατα, µέχρι τη λήξη 

της σύµβασης. Η καταγγελία της σύµβασης για καθυστέρηση καταβολής µισθώµατος δεν 

προσκόπτει σε ιδιαίτερες δυσκολίες µε την  προϋπόθεση  ότι  τηρήθηκε  ο  

συµβολαιογραφικός  τόπος  που  συνιστά  τίτλο εκτελεστό, οπότε η αναγκαστική εκτέλεση 

γίνεται µε την αφαίρεση του πράγµατος µέσω δικαστικού επιµελητή στον οποίο παρέχεται η 

σχετική εντολή στο απόγραφο του  τίτλου,  ύστερα  από  επίδοση  επιταγής  προς  απόδοση  

του  πράγµατος  και παρέλευση  τριήµερης  προθεσµίας  εκτέλεσης  και  παράδοση του  στην  

εταιρία  µε σύνταξη σχετικής έκθεσης χωρίς να υπάρχει ανάγκη προσφυγής στο δικαστήριο 

για έκδοση απόφασης απόδοσης του πράγµατος. Αντίθετα στην περίπτωση καταγγελίας για 

παράβαση άλλων ορών της σύµβασης η απόδειξη της παράβασης πρέπει να γίνει µε δηµόσιο 

ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει αποδεικτική ισχύ ως στοιχείο του βέβαιου της απαίτησης για 

απόδοση του πράγµατος.  

 

Πτώχευση του Μισθωτή  

              Κατά η ρητή επιταγή του ν.  1665/1986 (άρθρο 4 παρ.3) η πτώχευση επιφέρει τη 

λύση της σύµβασης χρηµατοδοτικής  µίσθωσης.  µε τη  λύση της σύµβασης δε δικαιούται  ο  

µισθωτής  να  κατέχει  το  πράγµα  και  είναι  υποχρεωµένος  να  το επιστρέψει στον 

εκµισθωτή. Αντίθετα η πτώχευση του εκµισθωτή δεν επιφέρει τη λύση της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης. Η κυριότητα και η αξίωση κατά του µισθωτή περιλαµβάνονται  στην  πτωχευτική  

περιουσία  µε  αποτέλεσµα  η  καταβολή  των µισθωµάτων να γίνεται στον σύνδικό.  

 

2.1.7.Σχέσεις µεταξύ των µερών  

1. η σχέση µεταξύ εκµισθωτή και µισθωτή  

            Η  σύµβαση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  που  καταρτίζεται  µεταξύ  του εκµισθωτή 

και του µισθωτή, δεν είναι µία σύµβαση απλής µίσθωσης, αλλά µία µεικτή σύµβαση.  Η 

σύµβαση  αυτή  έχει  τα  χαρακτηριστικά  τεσσάρων συµβάσεων.  Πιο συγκεκριµένα,  της  

σύµβασης µίσθωσης,  της  σύµβασης εντολής,  µε  την  οποία  ο εκµισθωτής δίνει το 

δικαίωµα στον µισθωτή να διαπραγµατευτεί µε τον προµηθευτή του αντικειµένου προς 

µίσθωση, τόσο το αντικείµενο όσο και τους όρους ης σύβασης πώλησης  την  οποία  και  θα  

καταρτίσει  ο  εκµισθωτής  µε  τον  προµηθευτή,  της σύµβασης  εκχωρήσεως,  µε  την  οποία  

ο  εκµισθωτής  εκχωρεί  στον  µισθωτή  τις απαιτήσεις που έχει από τον προµηθευτή έτσι 
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ώστε να είναι σε θέση ο τελευταίος να αναγκάσει  τον  προµηθευτή  να  εκπληρώσει  τις  

υποχρεώσεις  του  και  τέλος,  του συµφώνου προαιρέσεως µε το οποίο και παρέχεται το 

δικαίωµα στον µισθωτή να ανανεώσει τη σύµβαση µετά τη λήξη της ή να προβεί στην αγορά 

του αντικειµένου καταβάλλοντας το συµφωνηθέν τίµηµα .  

 

ειδικότερα:  

i) Σύµβαση µισθώσεως  

           Όπως αναφέραµε και παραπάνω, χαρακτηρίσαµε το βασικό περιεχόµενο της 

σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ως σύµβαση µισθώσεως. Πιο συγκεκριµένα, στην απλή 

µίσθωση ο εκµισθωτής είναι υπεύθυνος στη διάρκεια της σύµβασης να διατηρεί το µίσθιο 

κατάλληλο για χρήση, είναι υπεύθυνος για τυχόν ελαττώµατα του µισθίου και φέρει επίσης 

τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής του µισθίου.  

          Στην περίπτωση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ο µισθωτής είναι υπεύθυνος για να 

διατηρεί το µίσθιο κατάλληλο για χρήση, είναι υπεύθυνος ο ίδιος για τυχόν ελαττώµατα του 

αντικειµένου, γι τυχαία γεγονότα καταστροφής του, για την κλοπή ή απώλεια του και 

υποχρεούται σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη στο αντικείµενο να το επισκευάσει ή να 

καταβάλλει τα εναποµείναντα µισθώµατα και έτσι να απαλλαγεί από οποιαδήποτε 

υποχρέωση.  

 

ii) Σύµβαση εντολής  

            Ένα χαρακτηριστικό της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, είναι ότι το αντικείµενο προς 

µίσθωση, είναι αποτέλεσµα της τελικής επιλογής του υποψήφιου µισθωτή. Ο υποψήφιος  

µισθωτής  είναι  ελεύθερος  να  επιλέξει  τόσο  το  µίσθιο,  όσο  και  τον προµηθευτή  αυτού,  

στοιχείο  πολύ  σηµαντικό  για  τον  ενδιαφερόµενο  µισθωτή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

αντικείµενα ειδικής τεχνολογίας που τα χαρακτηρίζουν ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές.  

 

iii) Σύµβαση εκχωρήσεως  

            Στη  σύµβαση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  περιλαµβάνεται  συνήθως  και  η 

εκχώρηση του δικαιώµατος από τον εκµισθωτή στον µισθωτή, των απαιτήσεων που έχει ο 

πρώτος από τον προµηθευτή, από την σύµβαση πώλησης του αντικειµένου. Πρόκειται  για  

εκχώρηση  συγκεκριµένων  απαιτήσεων  λόγω  ελαττωµάτων  ή ελλείψεως συµφωνηµένων 

ιδιοτήτων  και  όχι για  την µεταβίβαση  ολόκληρου του συµβατικού θεσµού.  
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iv) Σύµφωνο προαιρέσεως  

             Η συµφωνία  µεταξύ  του  µισθωτή  και  του  εκµισθωτή,  αναφορικά  µε  το 

δικαίωµα του πρώτου να αγοράσει το αντικείµενο ή να ανανεώσει τη σύµβαση µετά τη  λήξη  

αυτής,  αποτελεί  σύµφωνο  προαίρεσης,  µε  το  οποίο  θεµελιώνεται  το συγκεκριµένο 

δικαίωµα του µισθωτή και καθορίζεται το περιεχόµενο της οριστικής σύµβασης (πώλησης ή 

µίσθωσης του αντικειµένου) που ολοκληρώνεται µε µονοµερή δήλωση του µισθωτή.  

 

2. η σχέση µεταξύ εκµισθωτή και προµηθευτή  

           Ο εκµισθωτής  και  ο  προµηθευτής  -κατασκευαστής  του  αντικειµένου, συνδέονται 

µεταξύ τους µε τη σύµβαση πώλησης. Η σύµβαση αυτή καταρτίζεται είτε αυτοπροσώπως 

µεταξύ των δύο µερών, είτε µέσω του µισθωτή, ο οποίος ενεργεί ως άµεσος αντιπρόσωπος 

του εκµισθωτή. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ακόµα και εάν η σύµβαση πώλησης 

πρόκειται να καταρτισθεί αυτοπροσώπως ανάµεσα στον εκµισθωτή και στον προµηθευτή 

πολλές φορές ο µισθωτής είναι αυτός που κάνει τις διαπραγµατεύσεις των όρων πώλησης µε 

τον προµηθευτή.  

              Στη σύµβαση πώλησης πρέπει εκτός των άλλων να συµφωνείται τόσο ότι η 

παράδοση του αντικειµένου από τον προµηθευτή θα γίνει απευθείας στον µισθωτή χωρίς 

µεσολάβηση του εκµισθωτή όσο και ότι τα δικαιώµατα του εκµισθωτή κατά του προµηθευτή 

από την σύµβαση πώλησης εκχωρούνται στον µισθωτή.  

 

3. η σχέση µεταξύ µισθωτή και προµηθευτή  

            Ο µισθωτής δεν συνδέεται µε κάποια συµβατική σχέση µε τον προµηθευτή του 

αντικειµένου. Παρ' όλα αυτά µε βάση τα δικαιώµατα που του έχουν εκχωρηθεί από τον 

εκµισθωτή, µετά την πώληση του αντικειµένου, έχει το δικαίωµα να στραφεί κατά του 

προµηθευτή και να τον εξανα'γ1<άσει να τηρήσει τις  υποχρεώσει του ως πωλητής π. χ. την 

καταβολή αποζηµίωσης .  

 

2.1.8 Λοιπές νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

 

Φορολογικές και άλλες συναφείς ρυθµίσεις  
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1.  εκτός από το φόρο εισοδήµατος και το ΦΠΑ απαλλάσσονται από κάθε φόρο, 

τέλος, εισφορά, δικαιώµατα υπέρ του δηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και γενικά τρίτων: α) οι 

συµβάσεις µε τις οποίες ο εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποκτούν κινητά προς 

εκµίσθωση (από τις  απαλλαγές αυτές εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα που 

προορίζονται για επαγγελµατική χρήση, τα οποία εντούτοις καλύπτουν ένα µεγάλο 

µέρος των εργασιών των εταιριών  χρηµατοδοτικής µίσθωσης  που λειτουργούν  στη  

χώρα).  Β)  οι  συµβάσεις  χρηµατοδοτικής µίσθωσης γ) οι συµβάσεις εκχώρησης 

δικαιωµάτων ή αναδοχής υποχρεώσεων από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

Εδώ περιλαµβάνεται η περίπτωση µεταβίβασης  εκ  µέρους  του  µισθωτή  σε  τρίτο  

ολοκλήρου  του  ενοχικού δεσµού  που τον  συνδέει  µε  τον  εκµισθωτή,  η 

υποµίσθωση  κλ.  δ)  τα µισθώµατα και τα παραστατικά είσπραξης τους,  ε)  το 

τίµηµα πώλησης του πράγµατος από την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης στον 

µισθωτή.  

2.  η  εκχώρηση  απαιτήσεων των εταιριών  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης για  την 

εξασφάλιση  απαιτήσεων  από  δάνεια  ή  πιστώσεις  που  τους  παρέχονται 

απαλλάσσεται από κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση.  

3.  τα µισθώµατα θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες του µισθωτή και εκπίπτονται από 

τα ακαθάριστα έσοδά του.  

4.  οι συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, από 

τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού ή ξένους προµηθευτές, οι συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  µεταξύ  ξένων  προµηθευτών  και  εταιριών 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και των σχετικών 

τόκων όπως η καταβολή  µισθωµάτων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 

εισφορά κλπ.  

5.  για  την  κάλυψη  επισφαλών  απαιτήσεων  επιτρέπεται  στις  εταιρίες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης να εκπίπτουν από τα έσοδα τους ποσοστό µέχρι 2% του 

συνολικού ύψους των απαιτήσεων τους (ληξιπρόθεσµων ή όχι) από µισθώµατα κατά 

την 31  ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Η έκπτωση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεµατικό 

πρόβλεψης.  

6.  τα  συµβολαιογραφικά  δικαιώµατα  για  τις  καταρτιζόµενες  ενώπιον 

συµβολαιογράφων συβάσεις, δηλαδή για εκείνες µε τις  οποίες περιέρχονται στις 

εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά κυριότητα ή κατοχή κινητά που πρόκειται 

να αποτελέσουν αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ο νόµος ορίζει ότι 



 

 

45 

 

περιορίζονται στο κατώτατο όριο των δικαιωµάτων που ισχύουν για τις  συµβάσεις  

δανείων  ή  πιστώσεων  από  τράπεζες  επενδύσεων  για  παραγωγικές επενδύσεις.  

7. οι  εταιρίες  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  έχουν  δικαίωµα  διενέργειας αποσβέσεων 

στα µίσθια ίσον µε εκείνες που θα είχε δικαίωµα να ενεργεί ο µισθωτής εάν το 

πράγµα ήταν δικό του.  

2.1.9. Συµπληρωµατικές ρυθµίσεις  

         Σχετικά  µε  τη  λειτουργία  του  θεσµού  της  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  θεσπίστηκαν 

επίσης τα εξής:  

 

1.  µε το άρθρο του ν.1892/90 δίδεται το δικαίωµα στο µισθωτή να διενεργεί τις 

αφορολόγητες εκπτώσεις του άρθρου 12 του ίδιου νόµου και επi της αξίας του 

εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτικής µίσθωσης  

2.  σύµφωνα µε το Π.∆. 1085/23.06.87 επιτρέπεται στις εµπορικές τράπεζες να 

χρηµατοδοτούν από τα ίδια διαθέσιµα τις εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε  

ελεύθερα  διαπραγµατεύσιµους  όρους  (επιτόκιο,  διάρκεια  κ.λ.π.).  οι σχετικές  

χορηγήσεις  δεν  υπόκεινται  σε  δέσµευση  ή  αποδέσµευση  επί χορηγήσεων.  Με  

την  Π∆ΙΤΕ  1833/21.11.90  επιτρέπεται  επίσης  στην Αγροτική  Τράπεζα  της  

Ελλάδος  και  στις  Τράπεζες  Επενδύσεων  να χρηµατοδοτούν  στα  πλαίσια  της  

παραπάνω  πράξης  τις  εταίρες χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

3.  σύµφωνα µε  την  απόφαση  της  επιτροπής  Νοµισµατικών  και  Πιστωτικών 

Θεµάτων (απόφαση 433/24.10.89)  ορίζεται  ότι  οι  εταιρiες  χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης µπορούν να συνάπτουν δάνεια  σε συνάλλαγµα στα πλαίσια της Π∆ΙΊΈ 

1011/24.04.87.  

4.  Με βάση το ν. 2065/92 (άρθρο 10, παρ.9) περιορίζεται το ποσοστό έκπτωσης από 

τα λειτουργικά  έσοδα των µισθωµάτων που αφορούν ΙΧ αυτοκίνητα. Έτσι µέχρι 

1400 κυβικά εκ. το ποσοστό περιορίζεται στο 60% ενώ πάνω από 1400 κυβ.εκ µόλις 

στο 25%.  Το πρόβληµα που δηµιουργείται γίνεται ακόµα µεγαλύτερο λόγω του ότι 

το παραπάνω άρθρο δεν περιλαµβάνει τις εταιρiες µίσθωσης  µε  αποτέλεσµα  να 

οδηγείται  σε  κατάρρευση  η  αγορά  των αυτοκινήτων για τις εταιρiες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

            Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας του θεσµού 

διαπιστώθηκαν επιπρόσθετα θέµατα για τα οποία θα απαιτηθεί  νοµοθετική ρύθµιση  

προκειµένου  να  επεκταθεί  το  Ieasing  και  σε  νέους  τοµείς.  Ειδικότερα σηµειώνεται η 
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αναγκαιότητα να επιτραπεί στις εταιρiες χρηµατοδοτικής µίσθωσης να συνάπτουν συµβάσεις 

µίσθωσης επαγγελµατικών φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία αντιπροσωπεύουν σηµαντικό 

ποσοστό των ετήσιων επενδύσεων κινητού εξοπλισµού που πραγµατοποιούνται στη χώρα. 

Σύµφωνα µε τις  ισχύουσες σήµερα διατάξεις η ιδιοκτησία των επαγγελµατικών φορτηγών 

συναρτάται µε τη δυνατότητα απόκτησης άδειες αυτοκινήτου από φυσικό πρόσωπο µε 

συνέπεια να µην είναι δυνατή η αγορά αυτών των µέσων από τις εταιρiες χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης.  

 

2.2.  Σύγκριση Leasing µε παρεµφερείς νοµικούς θεσµούς  

Α. Μίσθωση  

            Είναι ο πλησιέστερος προς το leasing  νοµικός θεσµός. Όπως στη µίσθωση έτσι και 

στο leasing  παραχωρείται στο λήπτη - µισθωτή η χρήση του πράγµατος που ανήκει κατά 

κυριότητα στον εκµισθωτή έναντι καταβολής µισθώµατος.  

           Σηµαντικές όµως είναι οι διαφορές της µίσθωσης από το leasing. Ειδικότερα:  

           Στο leasing  ο µισθωτής είναι  εκείνος που επιλέγει το  µίσθιο που αγοράζει στην 

συνέχεια ο εκµισθωτής. Ο µισθωτής δηλαδή ευθύνεται για τυχόν ελαττώµατα του 

µισθούµενου πράγµατος, για την ύπαρξη των συνοµολογηθέσων ιδιοτήτων του κ.λ.π.  αλλά 

φέρει  τον  κίνδυνο  της  τεχνολογικής  απαξίωσης του.  Εκτός από  τον ευρύτερο κύκλο 

ευθυνών και υποχρεώσεων που βαρύνουν το µισθωτή στο leasing, άλλη σηµαντική διαφορά 

είναι ότι εδώ η διάρκεια σύµβασης προσδιορίζεται από την οικονοµική ζωή του πράγµατος 

και τα µισθώµατα υπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο µε τα τοκοχρεολύσια ενός δανείου, 

δηλαδή έτσι ώστε να επιστέφεται στον εκµισθωτή µέσω των µισθωµάτων ολόκληρη ή 

σχεδόν ολόκληρη η αξία κτήσης του πράγµατος πλέον τόκων (ολική τοκοχρεολυτική 

απόσβεση)  

          Στην περίπτωση του leasing σκοπός του εκµισθωτή ως κυρίου του πράγµατος δεν είναι 

ο πορισµός εσόδων από την παραχώρηση της χρήσης αυτού σε τρίτο, αλλά η κάρπωση των 

τόκων από το κεφάλαιο που διέθεσε ο εκµισθωτής για την αγορά του αντικειµένου της 

µίσθωσης το οποίο επέλεξε ο ίδιος ο χρήστης για να ικανοποιήσει τις επαγγελµατικές του 

ανάγκες,  

 

Β. Πώληση Με Παρακράτηση Κυριότητας Από Τον Πωλητή  

            Η µορφή  αυτής  της  συναλλαγής  εφαρµόζεται  στις  περιπτώσεις  που  έχει 

συµφωνηθεί η κατά δόσεις εξόφληση του τιµήµατος αγοράς ενός πράγµατος. Όπως και στο 

leasing έτσι και εδώ η διατήρηση της κυριότητας του πράγµατος αποβλέπει στην 
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εµπράγµατη  εξασφάλιση της  καταβολής του  οφειλόµενου ποσού (χωρίς να αποβλέπει ο 

κύριος του πράγµατος στην επαναφορά σε αυτόν της κατοχής του). Είναι δηλαδή σαφής ο 

πιστωτικός χαρακτήρας και των δύο δικαιοπραξιών.  

 

Οι διαφορές τους είναι σηµαντικές:  

1.  καταρχήν στην πώληση µε τον όρο της διατήρησης της κυριότητας από των 

πωλητή η κυριότητα του πράγµατος περιέρχεται αυτοδίκαια στον αγοραστή µε την 

πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης, της εξόφλησης του οφειλόµενου τιµήµατος. Στο 

leasing αντίθετα για να αποκτήσει την κυριότητα ο µισθωτής θα πρέπει να ασκηθεί 

εµπρόθεσµα και νοµότυπα το δικαίωµα επιλογής που του έχει παραχωρηθεί µε την 

σύµβαση leasing  

2.  στο leasing ο εκµισθωτής δεν είναι και πωλητής του πράγµατος και δεν είχε καµία 

σχέση µε αυτό πριν από την σύναψη της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης αφού 

το πράγµα επιλέγεται από τον µισθωτή, ο δε προµηθευτής είναι κάποιο τρίτο 

πρόσωπο άσχετο προς τον εκµισθωτή το οποίο παραδίδει το  πράγµα  απευθείας  στον  

µισθωτή,  εισπράττοντας  το  τίµηµα  από  τον εκµισθωτή.  Σε  αντίθεση  µε  την  

πώληση,  ο  εκµισθωτής  στο  leasing  δεν προµηθεύει το πράγµα στον µισθωτή ούτε 

παραδίδει σε αυτόν ούτε εγγυάται την ύπαρξη ορισµένων ιδιοτήτων.  

3.  άλλη διαφορά είναι όταν ο πωλητής που έχει διατηρήσει την κυριότητα να 

ασκήσει λόγω υπερηµερίας του αγοραστή το δικαίωµα υπαναχώρησης από την 

σύµβαση δεν µπορεί να αξιώσει το ανεξόφλητο υπόλοιπο της αξίας της πώλησης του  

πράγµατος.  Αντίθετα  στο  leasing  ο  εκµισθωτής  µπορεί να διεκδικήσει  µε  τη  

µορφή  αποζηµίωσης  µέρος  ή  και  το  σύνολο  των µελλοντικών  µισθωµάτων  σε  

περίπτωση  που  ο  µισθωτής  παραβεί  τις συµβατικές του υποχρεώσεις και  βέβαια 

µε την επιφύλαξη των διατάξεων «περί αδικαιολόγητου πλουτισµού»  

 

Γ. Επικαρπία  

            Η καταρχήν οµοιότητα µε το leasing είναι πρόδηλη και συνιστάται στην από την 

πλευρά του επικαρπωτή χρήση ξένου πράγµατος (ανήκει στον ψιλό κύριο) και στην  

κάρπωση  όλων των  σχετικών  ωφελειών.  Επίσης,  όπως και  στο  leasing  ο µισθωτής έτσι 

και εδώ ο επικαρπωτής έχει την υποχρέωση να επιδείξει τη αναγκαία επιµέλεια  για  τη  

διατήρηση  του  πράγµατος  στην  καλύτερη  δυνατή  κατάσταση, λαµβανοµένης βέβαια 

υπόψη της φυσιολογικής φθοράς του.  
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         Μια πρώτη διαφορά είναι ότι η επικαρπία είναι εµπράγµατο δικαίωµα ενώ το δικαίωµα 

του µισθωτή στο leasing είναι ενοχικού χαρακτήρα. Επίσης οι ευθύνες και οι κίνδυνοι που 

αναλαµβάνει ο µισθωτής στο leasing είναι κατά πολύ ευρύτεροι σε σχέση µε εκείνους του 

επικαρπωτή τούτο γιατί ο µισθωτής έχει όλες τις ευθύνες και τους  κινδύνους που  κανονικά  

βαρύνουν τον ιδιοκτήτη  (π.χ.  τυχαία  καταστροφή, τεχνολογική απαξίωση, κεκρυµµένα 

ελαττώµατα).  

          Ο επικαρπωτής,  αντίθετα  είναι  υποχρεωµένος  να  φροντίζει  µόνο  για  τη διατήρηση 

του πράγµατος σε καλή κατάσταση. Πέρα από αυτό ο σκοπός στον οποίο αποβλέπουν από τη 

µία µεριά ο εκµισθωτής στο leasing και από την άλλη ο ψηλός κύριος διαφέρει.  

Συγκεκριµένα ο πρώτος αποβλέπει να του επιστραφεί έντοκα το κεφάλαιο που διέθεσε για να 

αγοράσει το µίσθιο ενώ ο δεύτερος να εκµεταλλευτεί το πράγµα. Αυτό σηµαίνει ότι ο ψηλός 

κύριος ενδιαφέρεται άµεσα για την κατάσταση του πράγµατος και µετά τη λήξη του χρόνου 

της επικαρπίας ώστε να είναι σε θέση να το εκµεταλλευθεί µε ένα οποιονδήποτε τρόπο, σε 

αντίθεση  µε τον εκµισθωτή του Ieasing  που έχει  εισπράξει  µε την εκπνοή της  µισθωτικής 

περιόδου,  εντόκως το σύνολο της αξίας του µισθίου.  

 

2.3. Νοµοθετική ρύθµιση το Leasing στις Ευρωπαικές χώρες    

      Για να µπορέσουµε να έχουµε µια ολοκληρωµένη άποψη για το Ieasing θα πρέπει να 

συγκρίνουµε τον θεσµό όπως έχει αυτός αναπτυχθεί και βασισθεί στο ν . 1665/1986 µε τους 

αντίστοιχους νόµους στις Ευρωπαϊκές χώρες. Στις περισσότερες ∆υτικές  χώρες  ο  θεσµός  

του  Ieasing  αναπτύχθηκε  σαν  εργαλείο  της χρηµατοοικονοµικής πρακτικής και µετά 

τέθηκαν σε λίγες χώρες τα θεσµικά πλαίσια.  

         Πάντως το νοµικό καθεστώς του Ieasing γενικά διαφέρει από χώρα σε χώρα της Ε.Ε 

λόγω της πολυµορφίας των νοµικών συστηµάτων.  

         Η τάση που επικράτησε στην Ευρώπη εiναι να µη ρυθµίζεται νοµοθετικά αλλά να 

ισχ6ουν οι διατάξεις του αστικού δικαίου όπως αυτές εφαρµόζονται από την νοµολογία των 

δικαστηρίων κάθε χώρας. Πιο συγκεκριµένα ρυθµίσεις υπάρχουν ως προς την φορολογική 

αντιµετώπιση του Ieasing που άλλωστε είναι το βασικό στοιχείο που το διαφοροποιεί από 

άλλες χρηµατοδοτικές λειτουργίες.  

          Τα παραπάνω ισχύουν για τις  περισσότερες χώρες της Ευρώπης εκτός της; Γαλλίας 

του Βελγίου και της Ελλάδας όπου υφίστανται ειδικοί νοµοθετικοί κανόνες. Βέβαια ακόµη 

και στις χώρες που δεν έχει ρυθµιστεί νοµοθετικά το Ieasing υπάρχουν διατάξεις που 

καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργάς την εποπτεία και τις υποχρεώσεις των εταιριών 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  
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          Τέλος πρέπει να αναφέρουµε ότι βασικότερη διαφορά από την άποψη των 

φορολογικών ρυθµίσεων είναι το γεγονός ότι σε µερικές χώρες υπάρχει η υποχρέωση 

κεφαλαιοποίησης του αντικειµένου από τον οικονοµικό ιδιοκτήτη (µισθωτή) και όχι  από τον 

νόµιµο (εκµισθωτή).  

 

2.4. Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση σε συνδυασµό µε  Αναπτυξιακούς Νόµους:   

 

           Ο αναπτυξιακός νόµος 2601/98 επιτρέπει τη χρηµατοδοτική µίσθωση για την 

απόκτηση της χρήσης καινούριου σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού.   

     Τα είδη της ενίσχυσης µπορούν να πάρουν τις κάτωθι µορφές:  

• Επιδότηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το 

∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων µισθωµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης  

• Φορολογική απαλλαγή µε το σχηµατισµό ισόποσου αφορολόγητου αποθεµατικού, 

ύψους µέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Τρόπος λειτουργίας:  

•Χρηµατοδοτείται όλη η αξία του εξοπλισµού.   

•Η επιδότηση µισθώµατος υπολογίζεται στην αξία του εκµισθωµένου εξοπλισµού.  

•Το ποσοστό της επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που ορίζεται 

στην περιοχή δραστηριότητας του µισθωτή.  

•Η επιδότηση καταβάλλεται µετά την εγκατάσταση και την πιστοποίηση έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας του εξοπλισµού και µετά την πληρωµή των µισθωµάτων 

από την επιχείρηση, ανά τρίµηνο.  

•Η επιδότηση υπολογίζεται επί του τµήµατος της αξίας κτήσεως του εξοπλισµού, το 

οποίο εµπεριέχεται στο εκάστοτε καταβαλλόµενο µίσθωµα. Σε περίπτωση που η 

σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπει καταβολή µισθωµάτων σε 

διαστήµατα µικρότερα του τριµήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά 

τρίµηνο.  

•Τα ποσά της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης που εισπράττει η επιχείρηση 

µειώνουν το ποσό των δαπανών χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αφαιρούνται από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που 

φορολογούνται.  

•Ο εξοπλισµός µετά τη λήξη της µίσθωσης θα περιέχεται στην κυριότητα της 

επιχείρησης.  
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∆ιάκριση των επενδυτικών φορέων:   

•Νέοι φορείς: Νεοϊδρυόµενες εταιρικές ή ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και εκείνες 

που υποβάλλουν αίτηση για εφαρµογή των ενισχύσεων του παρόντος πριν παρέλθει 

πενταετία από τη σύστασή τους ή την έναρξη επιτηδεύµατος προκειµένου για 

ατοµικές επιχειρήσεις.      

-Είδη ενίσχυσης: Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης & Φορολογική           

απαλλαγή.   

•Παλαιοί φορείς: Εκείνες που υποβάλλουν αίτηση για εφαρµογή των ενισχύσεων του 

παρόντος µετά την πάροδο της πενταετίας από την σύστασή τους ή την έναρξη 

επιτηδεύµατος προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις.  

       - Είδη ενίσχυσης: Φορολογική απαλλαγή. 

 

. Κίνητρα από τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο:  

  

        Ο  συγκεκριµένος  νόµος  προβλέπει  την  επιδότηση  µισθωµάτων  ή  τη  δηµιουργία 

αφορολόγητων αποθεµατικών για επενδύσεις σε κινητά µε χρηµατοδοτική µίσθωση.  

        Αν  και  στο  νόµο  αυτόν  υπάγονται  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  σε  όλους 

τους τοµείς της οικονοµίας, ωστόσο χρήση του γίνεται µόνον από τις µεγάλες οικονοµικές 

µονάδες, καθώς  οι  µικρότερες  αντιµετωπίζουν  δυσκολία  προκειµένου  να  λάβουν  τις  

απαραίτητες εγκρίσεις.  

        Πάντως,  µε  τις  τελευταίες  τροποποιήσεις  της  νοµοθεσίας  και  οι  µικρότερου  

µεγέθους εταιρείες  µπορούν  µέσω  του  Leasing  και  του  φορολογικού  αποθεµατικού  

τους  να πραγµατοποιήσουν  αποσβέσεις  των  επενδύσεών  τους.  ∆ηλαδή,  αν  από  τα  

κέρδη  τους διαθέσουν  ποσοστό  έως  35%  για  τη  δηµιουργία  φορολογικού  αποθεµατικού  

και πραγµατοποιήσουν την επένδυσή τους µέσω Leasing, τότε πραγµατοποιούν και την 

απόσβεσή της στη διάρκεια τριών έως πέντε ετών (όσο δηλαδή διαρκεί η σύµβαση της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης).  

  

         Στον αναπτυξιακό νόµο υπάγονται οι εξής επιχειρηµατικές δραστηριότητες:  

- Εκείνες στον πρωτογενή τοµέα (π.χ. θερµοκήπια, κτηνοτροφικές µονάδες, 

επιχειρήσεις  ιχθυοκαλλιέργειας).  

  

- Στον δευτερογενή τοµέα (µεταποιητικές µονάδες).  
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- Στον τριτογενή.  

  

- Στον τουρισµό. Ειδικά σε αυτήν τη κατηγορία αυξάνεται το µέγιστο ενισχυόµενο 

ποσό στο ύψος των 10 εκατ. ευρώ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

 

3.1.Εταιρίες Χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

           Οι  εταιρίες  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  ουσιαστικά  αποτελούν χρηµατοπιστωτικά  

ιδρύµατα  που  έχουν  σαν  κύριο  σκοπό  την  εκµίσθωση αντικειµένων. Προκειµένου να 

επιτελέσουν το κύριο τους σκοπό είναι απαραίτητη η διεκπεραίωση  κάποιων  

συµπληρωµατικών  λειτουργιών,  όπως  η  εξεύρεση διαθεσίµων, η προσέλκυση πελατείας, η 

ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας των ενδεχόµενων µισθωτών και άλλες λειτουργίες.  

           Μια ιδιαιτερότητα  µε τις  εταιρίες  χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε σχέση  µε άλλα 

χρηµατοmστωτικά ιδρύµατα είναι ότι δεν χρησιµοποιούν πάντα εµπράγµατες εξασφαλίσεις ή 

άλλες εγγυήσεις στις χρηµατοδοτικές πράξεις στις οποίες προβαίνουν όποτε  είναι  αναγκαίο  

να  στελεχώνονται  µε  ανθρώπινο  δυναµικό,  υψηλής επαγγελµατικής  κατάρτισης,  αλλά  

και  να  δίνουν  έµφαση  στην  επιστηµονική αξιολόγηση του µισθωτή, έτσι ώστε να 

αντιµετωπίζουν αυτή τη µορφή κινδύνου.  

           Η προσέλκυση πελατείας, όπως και σε κάθε επιχείρηση, έτσι και στις εταιρίες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική λειτουργία. Τόσο στα πρώτα στάδια  

λειτουργίας  της  εmχείρησης,  που  θα  πρέπει  να  γίνουν  γνωστά  τα πλεονεκτήµατα του 

θεσµού της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και των προϊόντων και  υπηρεσιών  τα  οποία  

προσφέρει  η  επιχείρηση,  όσο  και  στη  συνέχεια  της λειτουργίας της εταιρίας όπου η 

ποιότητα του χαρτοφυλακίου της, θα αποτελέσει τον κύριο  µοχλό  απόκτησης  

ανταγωνιστικού  πλεονεκτήµατος  στην  αγορά  που δραστηριοποιείται, η προσέλκυση της 

κατάλληλης πελατείας, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα αποτελεί έναν από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες.  

            Τα στελέχη της εταιρίας θα πρέπει να είναι ικανά τόσο στην πραγµατοποίηση των 

πωλήσεων, όσο και σε θέµατα λογιστικής χρηµατοδοτικής λειτουργίας, όσο και διοίκησης 

των επιχειρήσεων και σε άλλα θέµατα.  Θα πρέπει επιπλέον να είναι σε θέση να αξιολογούν 

τα επενδυτικά προγράµµατα της  εταιρίας,  να αντλούν πηγές χρηµατοδότησης µε τους πιο  
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ευνοϊκούς για  την εταιρία  όρους και να αξιολογούν διεξοδικά τους υποψήφιους µισθωτές 

και να αποκλείουν συνεργασίες µε αφερέγγυους πελάτες.  

            Η οργάνωση  των  εταιριών  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  παίζει  πρωταρχικό ρόλο,  

τόσο  για  την  ίδρυση  και  διατήρηση  της  εταιρίας,  όσο  και  για  την ανταγωνιστικότητα 

που αυτή θα επιδείξει  σε ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο κλάδο. Κύριο  στοιχείο  της  

οργάνωσης µιας  εταιρίας  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  είναι  η Γενική ∆ιεύθυνση η οποία 

επιτελεί τις κυριότερες λειτουργίες της επιχείρησης, όπως την οικονοµική διαχείριση η οποία 

επιτελεί διαδικασίες εξεύρεσης διαθεσίµων και λογιστικής παρακολούθησης. Τα κυριότερα 

τµήµατα µιας εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης  είναι  το  τµήµα  εκµίσθωσης,·' το  

οικονοµικό  τµήµα,  το  τµήµα οικονοµοτεχνικής ανάλυσης και το νοµικό τµήµα .  

 

Α) Τµήµα εκµίσθωσης- προσέλευση πελατείας .  

          Η υπηρεσία της εταιρίας που ασχολείται µε την εκµίσθωση,  αποτελεί τον κορµό της 

εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα στελέχη αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει  να  έχουν  

άρτια  επιστηµονική  κατάρτιση  και  την  απαιτούµενη  πείρα  στα θέµατα που  σχετίζονται  

µε  τις  υπηρεσίες  προσέλκυσης  πελατείας.  ∆εν κρίνεται απαραίτητο όµως το ανθρώπινο 

δυναµικό της συγκεκριµένης υπηρεσίας να έχει το ταλέντο  του  πωλητή.  Η υπηρεσία  

προσέλκυσης  πελατείας  είναι  το  τµήµα  της επιχείρησης που από αυτό θα περάσουν τον 

απαιτούµενο έλεγχο και αξιολόγηση οι υποψήφιοι µισθωτές.  Οι πελάτες που θα προκριθούν 

από αυτό το τµήµα θα γίνουν αντικείµενο ανάλυσης τόσο από το τµήµα υπηρεσίας 

προσέλκυσης πελατείας όσο και από  αυτό  της  οικονοµοτεχνικής  ανάλυσης.  Με τη  

συνεργασία  των  παραπάνω υπηρεσιών  θα  καταρτισθεί  το  κατάλληλο  πρόγραµµα 

εκµίσθωσης  έτσι  ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Στη συνεχεία µε 

τη συµβολή του νοµικού  τµήµατος  της  επιχείρησης  καταρτίζεται  η  σύµβαση  

χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

           Κατόπιν υπογράφεται η σύµβαση µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και στη 

συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος εκτέλεσης των όρων που αυτή περιλαµβάνει όπως παράδοση  

του  αντικειµένου  στο  µισθωτή,  αποδοχή  από  τον  µισθωτή  της καταλληλότητας  του  

µισθίου,  υπογραφή  όλων  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  , καταβολή  του  τιµήµατος  στον  

προµηθευτή-κατασκευαστή,  έλεγχος  εκπληρώσεως οικονοµικών όρων που ενδεχοµένως να 

είχαν τεθεί στον µισθωτή κ.α.  

            Μετά την ολοκλήρωση της εκµίσθωσης τα αρµόδια στελέχη της υπηρεσίας θα 

αναλάβουν την παρακολούθηση της οµαλής εξέλιξης της σύµβασης χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης.  Τα στελέχη  αυτά  θα  έχουν  ως αρµοδιότητες  να παρακολουθούν την 
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δραστηριότητα του µισθωτή και να επεµβαίνουν εάν εµφανίζονται αποκλίσεις από τις 

προβλέψεις  αναφορικά  µε  την  ικανοποίηση  των  ορών  της  σύµβασης.  Τέτοιες 

περιπτώσεις  πιθανώς  να  είναι  η  µη  καταβολή  των  µισθωµάτων.  Αν πράγµατι 

παρατηρηθούν  τέτοιες  αποκλίσεις,  η  εταιρία  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  έχει  τη 

δυνατότητα να λάβει τα κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα συµφέροντα της.  

Μάλιστα  στην  περίπτωση  που  ο  µισθωτής  επιδείξει  απόλυτη  αδυναµία  εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεων του η εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση να αφαιρέσει 

το µίσθιο από τον µισθωτή και στη συνεχεία να προχωρήσει στη εκµίσθωση του 

αντικειµένου σε άλλους πελάτες .  

 

Β) Οικονοµικό τµήµα  

           Η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την οικονοµική διαχείριση της εταιρίας, έχει  ως 

κύριες  λειτουργίες  την εξεύρεση  και  τη  διαχείριση  των διαθεσίµων της εmχείρησης  

καθώς και  τη  λογιστική  παρακολούθηση  των  εργασιών.  Σηµαντικό στοιχείο για την 

εταιρία έτσι ώστε να επιτυγχάνει τόσο χαµηλό λειτουργικό κόστος, όσο πλήρη και άµεση 

λογιστική ενηµέρωση είναι η µηχανογράφηση των εργασιών της.  

 

Γ) Τµήµα οικονοµοτεχνικής ανάλυσης  

             Το τµήµα οικονοµοτεχνικής ανάλυσης έχει ουσιαστικό ρόλο στην διαδικασία 

αξιολόγησης  της  εκάστοτε  περίπτωσης  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης.  Αυτό  γιατί  η 

οικονοµοτεχνική αξιολόγηση των διαφόρων περιπτώσεων εκµίσθωσης αποτελεί και τη  µόνη  

εξασφάλιση  της  εταιρίας  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  λόγω  ότι  στη χρηµατοδοτική  

µίσθωση  δεν  ενυπάρχουν  οι  εµπράγµατες  εξασφαλίσεις.  Το συγκεκριµένο τµήµα θα 

πρέπει να είναι καταρτισµένο από έµπειρους µηχανικούς και οικονοµολόγους. Το τµήµα 

αυτό µπορεί να χωρίζεται και σε επιµέρους τµήµατα και να υπάρχει συνεργασία µεταξύ 

αυτών, στις διαδικασίες αξιολόγησης.  

           Όσον  αφορά  την  τεχνική  πλευρά  του  τµήµατος,  οι  µηχανικοί  που  το αποτελούν, 

εµπλέκονται σε διαδικασίες όπως ο έλεγχος της αξίας του αντικειµένου που θα εκµισθωθεί, η 

ταχύτητα οικονοµικής απαξίωσης του, η τεχνολογική εξέλιξη του κλάδου, η αξιολόγηση από 

τεχνικής άποψης του µισθωτή κ.α. Λέγοντας τεχνική αξιολόγηση του µισθωτή εννοούµε την 

αξιολόγηση του βαθµού εκσυγχρονισµού των παραγωγικών  του  εγκαταστάσεων,  την  

αξιολόγηση  των  παραγωγικών  του διαδικασιών, τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων του 
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κ.α. η τεχνική στελέχωση του τµήµατος γίνεται από µηχανικούς που είναι ειδικευµένοι σε 

βιοµηχανικά θέµατα µε την απαραίτητη πείρα.  

         Αναφορικά µε την οικονοµική πλευρά του τµήµατος δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 

χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση του µισθωτή, αλλά και στην όσο το δυνατόν ακριβέστερη  

πρόβλεψη της  ταµειακής  ρευστότητας  του,  δεδοµένου  ότι  από  την τελευταία εξαρτάται 

άµεσα η ικανότητα του µισθωτή για την απρόσκοπτη καταβολή των µισθωµάτων. Έµφαση 

ακόµα δίνεται και στην έρευνα του κλάδου στον οποίο και δραστηριοποιείται  ο  µισθωτής,  

στην  αξιολόγηση  του  ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος του τελευταίου στην αγορά που 

δραστηριοποιείται, αλλά καις την επιχειρηµατική δραστηριότητα και αξιοπιστίας του φορέα.  

∆) Νοµικό τµήµα  

             Το νοµικό τµήµα από την πλευρά του, καταρτίζει σε συνεργασία µε τον τµήµα 

υπηρεσιών εκµίσθωσης τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και παρακολουθεί την 

τήρηση όλων των νοµικών προϋποθέσεων που αυτή περιέχει. 

 

3.2  Εταιρείες  Χρηµατοδοτικής  Μίσθωσης  σε  Ελλάδα  και Εξωτερικό:  

 Η  εταιρεία  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  είπαµε,  είναι  ένας  πιστοδοτικός  

οργανισµός (Χρηµατοδοτικό  Ίδρυµα  κατά  τον  Νόµο  2076/92)  που  "δανείζεται"  και  

"δανείζει"  µε σκοπό το κέρδος, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά ανάµεσα στην 

κοστολόγηση των όσων  δανείζεται  και  στην  τιµολόγηση  των  όσων  δανείζει.  '  Οι  

κύριες  λειτουργίες  µιας τέτοιας εταιρείας είναι:  

α) Η εξεύρεση διαθεσίµων  

β) Η προσέλκυση πελατείας  

γ) Η ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας του ενδεχόµενου µισθωτή, και φυσικά  

δ) Η εκµίσθωση του πάγιου στοιχείου.  

Μια  σηµαντική  διαφορά  από  τους  άλλους  χρηµατοδοτικούς  οργανισµούς,  είναι  

η ιδιαίτερα  υψηλή  επαγγελµατική  κατάρτιση  του  προσωπικού  της  και  η  έµφαση  στην 

επιστηµονική  αξιολόγηση  του  µισθωτή,  δεδοµένου  ότι  η  εταιρεία  χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης  δεν  έχει  τη  δυνατότητα,  σε  αντίθεση  µε  άλλους  χρηµατοδοτικούς 

οργανισµούς, της καλύψεως της µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις ή άλλες εγγυήσεις ' 

Στη διάρκεια της τελευταίας δωδεκαετίας, είναι θεαµατική η είσοδος και η ανάπτυξη 

χρηµατοδοτικών εταιρειών στην αρένα της οικονοµικής ζωής στη χώρα µας. Η συνεχώς 

εξελισσόµενη πορεία του Leasing κεντρίζει το ενδιαφέρον κάθε ατόµου, πρωταγωνιστή ή 

µη, των οικονοµικών τεκταινόµενων που διαδραµατίζονται στις µέρες µας. Η αγορά της 
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χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  έχει  ανοδική  πορεία  και  προβλέπεται  ότι  θα  συνεχίσει 

ανοδικά και τα επόµενα χρόνια.  

             Οι εταιρίες  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης που εδρεύουν  στην Ελλάδα,  µέχρι στιγµής 

είναι 13. Όλες τους είναι θυγατρικές τραπεζικών ανωνύµων εταιριών. Στον κλάδο της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης το  βασικό µερίδιο της αγοράς το  κατέχουν τέσσερις εταιρίες οι 

οποίες µε δηµοσιευµένα στοιχεία του 2004 κατέκτησαν περίπου το 67,5%  του µεριδίου 

αγοράς των εταιριών Ieasing  και συγκεκριµένα, Eurobank Ieasing 19,4%, Κύπρου Ieasing 

17.6%,.Alpha leasing 15.8%, Πειραιώς Ieasing 14.7%  

 

Πιο συγκεκριµένα:  

 

1. Aspis Leasing Α.Ε .  

           Η Aspis Leasing Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 µε την επωνυµία Abn Arnro Leasing (Hellas) 

S.A., ως θυγατρική εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης της Ολλανδικής Τράπεζας Abn Arnro  

Bank.  Το 2002  εξαγοράστηκε από την Aspis Bank  συνεχίζοντας σήµερα τη δραστηριότητα 

της µε την επωνυµία Aspis Leasing Α.Ε.  

 

2. Alpha Leasing Α.Ε. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων  

            Η Alpha Leasing ιδρύθηκε το 1982  και είναι θυγατρική της τράπεζας Alpha Bank. 

Εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στις 17/7/1987 και είναι η εταιρία που 

πραγµατοποίησε πρώτη, σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου, τον Απρiλιο του 

1999. Επιπλέον το 2000 συµµετέχει κατά 16,36% στην Alpha Leasing Ρουµανίας, ενώ το 

2001  προβαίνει σε συγχώνευση, µέσω απορροφήσεως, µε την Ιονική Leasing Α.Ε.  

 

3. Ate Leasing Α.Ε.  

           Η Ate  Leasing  ιδρύθηκε  το  1992  και  είναι  θυγατρική  εταιρία  χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης της Αγροτικής Τράπεζας  

 

4. Αττικής Leasing Α.Ε. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων  

         Η Αττικής Leasing  ιδρύθηκε το 2002  και είναι θυγατρική εταιρία χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης της Τράπεζας Αττικής.  

 

5. Γενική Leasing Α.Ε.  
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          Θυγατρική εταιρία της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987  από την  

Citibank  Ν.Α.  µε  την  επωνυµία  Citileasing  και  αποκλειστικό  σκοπό  τη χρηµατοδοτική  

µίσθωση  κινητών  πραγµάτων.  Εξαγοράστηκε  από  την  Γενική Τράπεζα τον Αύγουστο του 

2001  µε σκοπό την επέκταση των εργασιών του Οµiλου της Γενικής τράπεζας και στις 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Μετά την εξαγορά άλλαξε και ο τίτλος της εταιρίας και συνεχίζει 

πλέον τις  δραστηριότητες της µε το τίτλο Γενική Ieasing.  

 

6. Εγνατία Leasing Α.Ε.  

         Η Εγνατία Leasing  ιδρύθηκε το 2001  και είναι  θυγατρική εταιρία χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης της Εγνατίας Τράπεζας.  

 

7. Εθνική Leasing Α.Ε. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων  

        Η Εθνική Leasing ιδρύθηκε το1991 και είναι η εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης του 

Οµiλου της Εθνικής Τράπεζας.  

 

8. Εµπορική Leasing Α.Ε.  

            Η Εµπορική leasing ιδρύθηκε το 1990 και είναι θυγατρική της εµπορικής τράπεζας 

στον τοµέα των χρηµατοδοτικών µισθώσεων. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1989  από τη Τράπεζα 

Banque Nationale De Paήs και λειτούργησε από το 1990 µέχρι το 1993 σαν ένα της Banque 

Nationale de Paris µε την Εµπορική Τράπεζα. Από τον Αύγουστο του 1993  και µετά η 

εταιρία απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου από την Εµπορική Τράπεζα και έκτοτε λειτουργεί 

αποκλειστικά σαν µία θυγατρική της Εµπορικής Τραπέζης.  

 

9. Efg Eurobank Leasing Α.Ε.  

            Η Efg Eurobank Ergasias χρηµατοδοτικές µισθώσεις ΑΕ, ιδρύθηκε το 1999 και είναι 

100%  θυγατρική  εταιρία  της  Τράπεζας  efg  eurobank  ergasias.  Η εταιρία  είχε 

προχωρήσει σε συγχώνευση µε την Ergoleasing Α.Ε 

 

10. Κύπρου Leasing Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.  

Η Κύπρου Leasing  ιδρύθηκε  το  1997  και  είναι  µέλος  του  Συγκροτήµατος  της  

Τράπεζας Κύπρου.  

 

11. Λαϊκή Leasing Α.Ε.  
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           Η εταιρία  Λαϊκή  Leasing  ιδρύθηκε  το  1998  και  είναι  θυγατρική  εταιρία 

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  της  Λαϊκής  Τράπεζας  και  της  Λαϊκής  Κυπριακής Τράπεζας.  

 

12. Πειραιώς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.  

           Η Πειραιώς Leasing  ιδρύθηκε το  1991  και είναι  µέλος του οµίλου Πειραιώς και 

θυγατρική  της  Τράπεζας Πειραιώς.  Το 2001  προχώρησε στην εξαγορά της  ΟΤΕ Leasing  

και το 2003 στη συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΕΤΒΑ Leasing ΑΕ και κατά συνέπεια 

στην αύξηση του µεριδίου της στην αγορά.  

 

13. Probank Leasing Α.Ε.  

          Η Probank Leasing Α.Ε., είναι θυγατρική εταιρία της Τράπεζας Probank και ιδρύθηκε 

το2002.  

3.3. Η χρηµατοδοτική Μίσθωση την Περίοδο 1994-2007  

               Κατά την  τελευταία  δεκαετία,  οι  ιδιωτικές  επιχειρήσεις  ανέπτυξαν  σαφές 

ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό εργαλείο, µε αιχµή το  1999, οπότε και 

επετράπη η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων. 

 Πιο συγκεκριµένα:  

         Το 1994  το ύψος των συνολικών επενδύσεων µε χρηµατοδοτική  µίσθωση 

διαµορφώθηκε σε  153.000.000€.  Το 1995  αυξήθηκε  κατά  5,19%  και  ανήλθε σε 

201.300.000€. Το 1996 διατήρησε τους ρυθµούς ανάπτυξης (ποσοστό 5,13%) καθώς ανήλθε 

σε 253.100.000€.  Οι επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό απορρόφησαν Ι 45.000.000€ 

και τα υπόλοιπα αφορούσαν κυρίως οχήµατα. Το 1997 οι επενδύσεις σε κινητά µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση ανήλθαν σε 349.800.000€,  ποσοστό 6,42%  επί των συνολικών 

ιδιωτικών επενδύσεων.  Οι επενδύσεις µε leasing  σε µηχανολογικό εξοπλισµό απορρόφησαν 

Ι95εκατ.€ και οχηµάτων 296,4  εκατ. €.  Το 1998  το ύψος των συνολικών επενδύσεων µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση ανήλθαν σε 418.000.000€, ποσοστό 5,99%  επί  των ιδιωτικών  

επενδύσεων.  Οι επενδύσεις  σε  µηχανολογικό εξοπλισµό απορρόφησαν 239.000.000€.  Την 

επόµενη χρονιά, το  1999,  το ποσοστό επενδύσεων  σε  κινητά  µε  χρηµατοδοτική  µίσθωση  

αυξήθηκε  αισθητά  και διαµορφώθηκε σε 8,36% επί των συνολικών ιδιωτικών επενδύσεων. 

Έτη, επενδύσεις ύψους 610.000.000€ χρηµατοδοτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση, ενώ 

τη χρονιά αυτή εγκαινιάστηκε η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων, που επέφερε στις 

εταιρίες συνολικά  έσοδα  121.000.000€  αυξάνοντας  τη  συνολική  παραγωγή  τους  σε  
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721.000.000€.  Το  2000,  η  συνολική  παραγωγή  των  εταιριών  χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

ανήλθε σε  1.030.000.000€  εκ των οποίων τα 340.700.000€  αφορούσαν επενδύσεις σε 

ακίνητα, ενώ από τα υπόλοιπα σε κινητά.  Το 2001  αυξήθηκε  κατά 26,2%  η  αξία  των  

νέων  συµβάσεων  που  διαµορφώθηκε  σε  1.350.000.000€.  η συνολική εκµίσθωση 

ακινήτων αντιπροσωπεύει το 25,74% της συνολικής αξίας των νέων  συµβάσεων  του  2001,  

δηλαδή  347.490.000€.  Τα  επαγγελµατικά  οχήµατα απορρόφησαν  τα  229,8  εκατ. €  ή  

ποσοστό  17,67%.  Το  2002  παρατηρήθηκε επιβράδυνση στους ρυθµούς ανάπτυξης, 

δεδοµένης της αναµονής για τη ψήφιση της απαλλαγής του ΦΜΑ επί των συµβάσεων 

Πώλησης και Επαναµίσθωσης που τελικά ψηφίστηκε στο τέλος του έτους. Έτσι, η αξία των 

νέων συµβάσεων αυξήθηκε κατά 18,5%  και  ανήλθε  σε  1.536.000.000€.  η  συνολική  

εκµίσθωση  ακινήτων αντιπροσωπεύει το  28,22%  δηλαδή 433.459.200€.  Χρηµατοδοτήσεις 

ύψους 528,2 εκατ .€  ή ποσοστό 34,4%  αφορούσαν µηχανολογικό  εξοπλισµό,  ενώ η 

συνολική εκµίσθωση ακινήτων αντιπροσωπεύει το 28,22% δηλαδή 433,58εκατ.€. Οι 

συµβάσεις leasing  σε επαγγελµατικά οχήµατα ανήλθαν σε 248,2εκατ.€ ή ποσοστό 16,15%.  

Ο τοµέας του εξοπλισµού γραφείου µε συµβάσεις 86,8 εκατ. € αντιπροσωπεύει ποσοστό 

5,65%, ενώ ένα ποσοστό 9,51% ή 146,1  εκατ. € προήλθε από συµβάσεις επιβατικών 

αυτοκινήτων.  Σύµφωνα  µε  στοιχεία  της  Ένωσης  Ελληνικών  Εταιρειών Χρηµατοδοτικής 

Μίσθωσης, οι νέες συµβάσεις σηµείωσαν αύξηση 51% και ανήλθαν σε € 2.360,4 εκατ. το 

2004 από €  1.964,5 εκατ. το 2003.  Το 2005 υπήρξε µια αύξηση της τάξης του 15%. Το 2006  

οι νέες συµβάσεις αυξήθηκαν κατά 20% από το 2005, ενώ  κατά  είδος  εξοπλισµού  

αφορούσαν  σε  ποσοστό  57,65%  ακίνητα,  17,45% µηχανήµατα,  9,06%  επαγγελµατικά  

οχήµατα,  9,01%  επαγγελµατικά  αυτοκίνητα, 3,40% εξοπλισµό γραφείου και 3,42%  λοιπό 

εξοπλισµό. Η Αττική απορρόφησε το 65% των νέων συµβάσεων .  

 

3.4. Ο κλάδος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης σήµερα  

          Γίνεται  λοιπόν  αντιληπτό  ότι,  η  ελληνική  αγορά  της  χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

προβλέπεται να παρουσιάσει  σηµαντικό  ρυθµό  ανάπτυξης  η  οποία  θα οφείλεται τόσο στο 

γενικό πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας όσο και στις συνθήκες του κλάδου.  

             Η ένταξη  της χώρας στην ΟΝΕ, το  πρόγραµµα σύγκλισης,  η µείωση  του 

πληθωρισµού  και  η  λειτουργία  της  ελληνικής  οικονοµίας  µέσα  στο  σταθερό 

περιβάλλον της ΟΝΕ, θέτουν τις  βάσεις της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και 

δηµιουργούν µεγάλες προοπτικές για επενδύσεις.  

            Το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώνεται το 2007 έχει άµεσες 

επιπτώσεις και στον κλάδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Λόγω του παραπάνω, η άνοδος 
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του κλάδου θα συνεχιστεί,  αλλά σε βραδύτερους ρυθµούς σε σχέση µε τις προηγούµενες 

χρήσεις.  Γενικά προβλέπεται µια αύξηση της τάξης του 15%  για το 2007, έναντι του 20% 

του 2006.  

            Ως  αποτέλεσµα  του  δυσµενούς  οικονοµικού  περιβάλλοντος  και  της στενότητας 

κεφαλαίων που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις στην αγορά, η ζήτηση των δανείων θα 

παρουσιάσει αύξηση, άρα και η ζήτηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα αυξηθεί. ∆εδοµένου 

του προβλήµατος ρευστότητας  οι επιχειρήσεις θα καταφύγουν κυρίως στην πώληση και 

επαναµίσθωση ως µορφή χρηµατοδότησης, έτσι ώστε να βελτιώσουν  την  ρευστότητα  τους.  

Αναφορικά  µε  το  είδος  των  συµβάσεων  η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων 

προβλέπεται ότι θα είναι και τη χρονιά του 2007 η επικρατέστερη. 

             Η επιδείνωση  του  οικονοµικού  κλίµατος  θα  έχει  ως αποτέλεσµα  και  την ανάγκη 

για τον σχηµατισµό µεγαλύτερων προβλέψεων για επισφαλής απαιτήσεις από τις εταιρίες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης που εκτιµούνται ότι θα είναι τριπλάσιες των εκτιµώµενων.  

Επιπλέον  γίνεται  αναγκαιότητα  η  επιδίωξη  για  την  υπογραφή ποιοτικών  και  όχι  

ποσοτικών συµβάσεων.  Οι εταιρίες  πλέον θα προχωρούν στη σύναψη συµβάσεων µε 

πελάτες που θα πληρούν όλα τα κριτήρια φερεγγυότητας, ακόµη  και  εάν  αυτό  σηµαίνει  

µείωση  των  εργασιών  τους,  όπως  επισηµαίνουν υψηλόβαθµα στελέχη εταιριών 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΈΤΑΡΤΟ 

 

4.l..Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα Χρηµατοδοτικής µίσθωσης   

 

         Η χρήση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης παρέχει στον επενδυτή-µισθωτή µια σειρά 

σηµαντικών πλεονεκτηµάτων αλλά και ορισµένα µειονεκτήµατα.   

  

  

Πλεονεκτήµατα Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης:   

  

 1.       Το  κυριότερο  πλεονέκτηµα  της  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  είναι  η εξασφάλιση  

της  χρηµατοδότησης  του  νέου  εξοπλισµού  ή  ακινήτου  κατά 100%,  η  άµεση  

χρησιµοποίηση  αυτού  µε  τη  καταβολή  του  πρώτου µισθώµατος και χωρίς να απαιτείται 

πάντοτε η ίδια συµµετοχή.  

  

2.  Τα  µισθώµατα  που  καταβάλλονται  στην  εταιρεία  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης για  τον  

εξοπλισµό  και  το  τµήµα  των  µισθωµάτων  που  αφορά  σε  κτίριο θεωρούνται δαπάνες 

και µειώνουν το φορολογητέο εισόδηµα.  

  

3.       Ο  µισθωτής  απολαµβάνει  ορισµένες  φορολογικές  απαλλαγές  και  οφέλη από  

αναπτυξιακούς  νόµους.  Συγκεκριµένα,  τα  µισθώµατα  εκπίπτονται εξολοκλήρου από τα 

έσοδα του µισθωτή, εξασφαλίζοντας έτσι µια αυξηµένη φορολογική  ωφέλεια  σε  σύγκριση  

για  παράδειγµα,  µε  την  τοκοχρεολυτική δόση του µακροπρόθεσµου δανεισµού όπου 

µόνον ο τόκος εκπίπτει.  

  

4.       Η διαδικασία υπογραφής µιας σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι ταχύτερη  

και  λιγότερο  δαπανηρή  έναντι  της  σύµβασης  µακροπρόθεσµου δανεισµού.  Συνήθως  δε  

χρειάζονται  προσηµειώσεις,  υποθήκες  κ.τ.λ.,  ενώ προβλέπονται  µειωµένα  

συµβολαιογραφικά  δικαιώµατα  και  απαλλαγή  από διάφορα τέλη και φόρους.  
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 5.       Ο  επενδυτής  µπορεί  να  επιτύχει  καλύτερους  όρους  προµήθειας εξοπλισµού  ή  

απόκτησης  επαγγελµατικού  ακινήτου,  καθώς  η  αξία  τους εξοφλείται άµεσα τοις 

µετρητοίς.  

  

6.       Η διάρκεια της µίσθωσης και το ύψος του µισθώµατος ορίζονται σύµφωνα µε  τις  

οικονοµικές  δυνατότητες  της  επιχείρησης,  αφού  ληφθούν  υπόψη  και τυχόν  εποχικοί  

παράγοντες  και  έτσι  δηµιουργούνται  σηµαντικά πλεονεκτήµατα  για  τον  

προγραµµατισµό  της  επενδυτικής  πολιτικής  της επιχείρησης.   

 

7.       Η  πραγµατοποίηση  επένδυσης  σε  καινούριο  εξοπλισµό  µέσω  της χρηµατοδοτικής  

µίσθωσης  από  νέες  ή  υφιστάµενες  επιχειρήσεις  µπορεί  να συνδυαστεί  µε  τα  οφέλη  

που  προκύπτουν  από  την  υπαγωγή  της  στον   26 αναπτυξιακό νόµο, εφόσον συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν. 

 

8     Μετά τη λήξη της µισθωτικής περιόδου ο επενδυτής µπορεί να αποκτήσει την  

κυριότητα  του  παγίου  στοιχείου  έναντι  προσυµφωνηθέντος  (συνήθως συµβολικού)  

τιµήµατος.  Η  απόκτηση  της  κυριότητας  ακινήτου  είναι απαλλαγµένη από το φόρο 

µεταβίβασης.  

  

9.       Ο  επενδυτής  προστατεύεται  από  την  τεχνολογική  απαξίωση  του εξοπλισµού που 

σταδιακά µε την πάροδο του χρόνου µειώνεται η αξία του (π.χ. µηχανολογικός εξοπλισµός), 

τον οποίο µπορεί να ανανεώνει χωρίς να δεσµεύει τα διαθέσιµα κεφάλαιά του.  

  

10.      Η χρηµατοδοτική µίσθωση προστατεύει τον µισθωτή από την αύξηση του 

πληθωρισµού, καθώς τα µισθώµατα συµφωνούνται στην αρχή της σύµβασης και  

παραµένουν σταθερά  µέχρι  τη  λήξη  της  και  έτσι  δεν  επηρεάζονται από µελλοντική 

ανάπτυξη του πληθωρισµού.  

  

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

διάρθρωσης.  

  

12.      Η  µισθώτρια  επιχείρηση,  διατηρεί  τα  κίνητρα  των  Αναπτυξιακών  νόµων και των 

Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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13.      Για  τα  τραπεζικά  συγκροτήµατα  η  χρηµατοδοτική  µίσθωση  αποτελεί  µια τεχνική 

διεύρυνσης της πελατείας τους και πολλαπλών κερδών, αφού εκτός των άλλων αποκτούν 

διαπραγµατευτική δύναµη έναντι των προµηθευτών του εξοπλισµού και προσφέρουν 

πελατεία στις ασφαλιστικές εταιρείες.  

  

14. Οι  εταιρείες  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  διασφαλίζονται  από  τον  κίνδυνο πτώχευσης 

του µισθωτή, διότι διατηρούν την ιδιοκτησία του εξοπλισµού και επιπλέον απολαµβάνουν 

σοβαρά φορολογικά κίνητρα (αποσβέσεις, σύσταση αφορολόγητου αποθεµατικού).   

  

  

 Μειονεκτήµατα της Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης:  

   

1.       Το  φαινοµενικό  κόστος  της  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  είναι  υψηλότερο από  το  

επιτόκιο  τραπεζικού  δανεισµού.  Η  βαθύτερη  διερεύνηση  των φοροαπαλλαγών  µετριάζει  

την  πρώτη  εντύπωση,  συνήθως,  µάλιστα, δηµιουργεί πλεονεκτική κατάσταση.  

  

2.       ∆ιαφεύγει  η  ωφέλεια  από  τη  φοροαπαλλαγή  των  αποσβέσεων  στην περίπτωση  

του  ιδιόκτητου  εξοπλισµού,  ωφέλεια  που  συµψηφίζεται  µέχριενός βαθµού από την 

πλήρη φοροαπαλλαγή των µισθωµάτων.  

  

3.       Παρά την θετική σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, µπορεί να εκδηλωθεί δισταγµός  

των  τραπεζών  για  χρηµατοδότηση  µιας  επιχείρησης,  όταν  ο εξοπλισµός  της  τελευταίας 

στηρίζεται  στη  µέθοδο  της  χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

  

4.       Ο µισθωτής αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους από τυχαία περιστατικά ή ανωτέρα  

βία,  έναντι  του  εκµισθωτή  και  διατρέχει  τον  κίνδυνο  της  έκτακτης καταγγελίας  της  

σύµβασης  αν  αθετήσει  κάποιον  όρο  της  για  σηµαντικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, 

ο εκµισθωτής µπορεί να του αφαιρέσει τον εξοπλισµό  και  να  απαιτήσει  την  άµεση  

πληρωµή  όλων  των  µισθωµάτων µέχρι τη λήξη της σύµβασης.  

  

5.       Ο µισθωτής υπόκειται στους ελέγχους του εκµισθωτή για την διαπίστωση της καλής 

λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισµού.    
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4.2.Συµπεράς,ατα-Κρίσεις –Προοπτικές   

         Τελειώνοντας την ανάλυση µας σχετικά µε το θεσµό του leasing θα θέλαµε να 

διαπιστώσουµε τα εξής συµπεράσµατα:  

     Η ανάπτυξη του leasing παγκοσµίως έχει άµεση συσχέτιση µε τους κύκλους της 

παγκόσµιας οικονοµίας, ενώ αντίστοιχα σε επίπεδο χώρας συσχετίζεται µε την πορεία της 

εθνικής οικονοµίας. Τούτο είναι επόµενο αφού ως χρηµατοδοτικό µέσο παραγωγικού κυρίως 

εξοπλισµού έχει εξάρτηση από την τάση των επενδύσεων.  

     Η ανάλυση έδειξε τις  µεγάλες διαφορές στη νοµική, φορολογική, λογιστική αλλά και 

χρηµατοοικονοµική αντιµετώπιση  από χώρα σε  χώρα γεγονός που δεν επιτρέπει την 

µεγαλύτερη ανάπτυξη του θεσµού και ειδικότερα της διασυνοριµκής χρηµατοδοτικής  

µίσθωσης,  σε  αντίθεση  µε  τις  διεθνείς  εξελίξεις.  Στο  ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα, όπου κοινοί κανόνες οδηγούν άλλα χρηµατοδοτικά µέσα σε  ταχύτερη  ανάπτυξη.  

Κατά  συνέπεια  είναι  επιβεβληµένο  να  αναπτυχθούν νοµοθετικά πλαίσια,  λογιστικά  

πρότυπα  ευρέως αποδεκτά  και  κοινά  για  όλη  τη παγκόσµια  αγορά  µε  σκοπό  την  

ώθηση  του  θεσµού  σε  µεγαλύτερα  επίπεδα ανάπτυξης.  

         Ειδικότερα  για  την  περίπτωση  της  Ελλάδος  πρέπει  να  ξεπεραστούν  οι ασάφειες 

και οι  περιορισµοί που αφορούν το νοµικό πλαίmο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων, 

µε άµεση συνέπεια όχι µόνο την αύξηση της αγοράς του leasing αλλά  και  θετικές  

επιπτώσεις  στην  εθνική  οικονοµία  µέσω  των  αλυσιδωτών αντιδράσεων σε πολλούς 

άλλους τοµείς  της.  Επιπλέον πρέπει να επανεξεταστούν κάποιοι περιορισµοί που αφορούν 

τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήµατα. Αντίθετα πολύ  θετικά  κρίνονται,  στην  παρούσα  

φάση,  οι  περιορισµοί  που  αφορούν  την χρηµατοδοτική  µίσθωση για  καταναλωτές και τη  

λειτουργική  µίσθωση γιατί  έτη εξασφαλίζεται η παραγωγική κατεύθυνση των 

χρηµατοδοτήσεων µε αποτέλεσµα να αναδεικνύεται  η  χρηµατοδοτική  πλευρά  της  

µίσθωσης  και  όχι  αυτή  που  την αναδεικνύει ως µέσω προώθησης πωλήσεων. Επίσης µε 

αυτούς τους περιορισµούς προστατεύεται η εθνική οικονοµία από ακραίες καταναλωτικές 

τάσεις µε δυσάρεστες επιπτώσεων; σε βασικούς δείκτες της ελληνικής οικονοµίας 

(πληθωρισµός, δηµόσιο έλλειµµα).  

          Από την ανάλυση των συµβάσεων φαίνεται ότι και η Ελλάδα ακολουθεί µε µικρή 

στέρηση την παγκόσµια τάση που αναδεικνύει; τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ως τον 

καλύτερο πελάτη των εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης. τέλος  οι  προοπτικές  του  

θεσµού  της  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  στην παγκόσµια αγορά είναι ευοίωνες µε την 
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προϋπόθεση της επίλυσης των προβληµάτων οµοιογένειας του θεσµού σε όλες τις χώρες 

καθώς και της επιτυχούς ανάπτυξης του σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης.  

         Ειδικότερα για  την Ελλάδα οι  προοπτικές  του  θεσµού  θα είναι  ιδιαίτερα  

θετικές αν συµβούν τα εξής:  

1.  ανάπτυξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, πέρα από 

τα στενά όρια της αττικής (80% των συµβάσεων αφορούν εταιρίες που είναι  

εγκατεστηµένες  στην Αττική-Βοιωτία).  Η ανάπτυξη  θα γίνει  µε την σωστή  

εκµετάλλευση  του  µεγάλου  δικτύου  των  ελληνικών  τραπεζών  σε συνδυασµό  µε  

την  προώθηση  του  θεσµού  στην  επαρχία  µέσω  της γνωστοποίησης των 

πλεονεκτηµάτων του.  

2.  η αναµενόµενη µετατροπή πολλών δηµόσιων υπηρεσιών και ∆ΕΚΟ σε ΑΕ θα  

ανοίξουν  την  αγορά  της  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  µε  πολλές  θετικές επιπτώσεις 

και στις δύο πλευρές .  

3.  η ενδεχόµενη λύση του φορολογικού προβλήµατος θα οδηγήσει στην είσοδο στον 

Χ.Α.Α. όλων σχεδόν των εταιριών µε ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στο κόστος 

άντλησης κεφαλαίων και κατ'  επέκτασην στη σταδιακή πτώση των επιτοκίων.  

 

Συγκεκριµένα προτείνεται:  

1.  Τροποποίηση του νόµου περί leasing, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία  

leasing να εκµισθώνει οικόπεδα που προορίζονται για ανέγερση ακινήτου, αλλά και 

εδαφικές  εκτάσεις  που  προορίζονται  για  να  χρησιµοποιηθούν  ως  υπαίθριοι 

επαγγελµατικοί χώροι.  

2.  µείωση  του  κόστους  απόκτησης των  ακινήτων.  Σε αυτή  την  κατεύθυνση  θα  

µπορούσε να συµβάλλει η µείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων, όπου στη χώρα  

µας επιβάλλεται µε τον τρίτο υψηλότερο συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε  

καλύτερη µείωση του κόστους κατασκευής θα οδηγούσε η αντικατάσταση του  ΦΜΑ 

µε  τον  Φόρο  προστιθέµενης  αξίας.  Σχετική  µελέτη  του  Ιδρύµατος οικονοµικών 

και βιοµηχανικών ερευνών επιβεβαιώνει αυτήν την άποψη.  

3.  βελτίωση  του  τρόπου  φορολόγησης των εταιριών  leasing.  Οι εταιρίες  leasing 

ασκούν στα πλαίσια της δραστηριότητας τους µία χρηµατοδοτική λειτουργία όπως 

και  τα  πιστωτικά  ιδρύµατα.  Συνεπώς,  το  έσοδο  τους  για  τις  υπηρεσίες 

χρηµατοδότησης που προσφέρουν θα έπρεπε να είναι  ο πιστωτικός τόκος και όχι 
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ολόκληρο το µίσθωµα. Ο στρεβλός και σε µεγάλο βαθµό παράλογος προσδιορισµός 

των φορολογητέων κερδών των εταιριών leasing, έχει ως συνέπεια να αναζητούνται  

συνεχώς τρόποι  βελτίωσης  του  υπάρχοντος  καθεστώτος. Όσο το  καθεστώς αυτό  

παραµένει, καµία ουσιαστική βελτίωση δε µπορεί να επέλθει.  

4.  Η λογιστική  αντιµετώπιση  των συµβάσεων leasing  στην  Ελλάδα νοθεύει  τις 

καταστάσεις αποτελεσµάτων και τους ισολογισµούς, τόσο των µισθωτών όσο και των 

εταιριών leasing.  Ο παραπάνω χειρισµός αντιβαίνει τις βασικές αρχές της λογιστικής 

και  κυρίως  τον  βασικό  κανόνα  της  «πραγµατικής  εικόνας  των  λογιστικών 

καταστάσεων».  Είναι  λοιπόν,  αναγκαίος  ο  λογιστικός  χειρισµός  των συµβάσεων 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η σύγκριση 

των δεικτών που προκύπτουν από την εφαρµογή των δύο µεθόδων, αποδεικνύει ότι 

δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα µε τον τρόπο που απεικονίζεται 

λογιστικά το  leasing  στη χώρα µας.  Με την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων οι  οικονοµικές  καταστάσεις  τόσο  των εταιριών  leasing  όσο και  των 

εταιριών που µισθώνουν πάγια µε leasing,  θα αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο στα 

χέρια των χρηστών τους.  

5.  από χρηµατοοικονοµική άποψη, το leasing  δεν είναι κατ'  ανάγκη πιο συµφέρον 

από τον τραπεζικό  δανεισµό.  Το παραπάνω συµπέρασµα έχει  ιδιαίτερη  σηµασία, 

καθώς δεν ταυτίζεται µε την πλειοψηφία των άρθρων που γράφονται στις οικονοµικές 

εφηµερίδες  και  εµφανίζουν  το  leasing  ως  πανάκεια  για  τη  χρηµατοδότηση 

οποιασδήποτε  πάγιας  επένδυσης.  Το  leasing  δεν  θα  έπρεπε  να  θεωρείται 

ανταγωνιστικό  των  τραπεζικών  χορηγήσεων,  αλλά  αντίθετα  να  αποτελεί  ένα 

συµπληρωµατικό  χρηµατοδοτικό  εργαλείο.  Οι  τράπεζες  και  οι  θυγατρικές  τους 

εταιρίες  leasing  θα έπρεπε να δίνουν  στις  επιχειρήσεις  µε  χαµηλή πιστοληπτική 

ικανότητα,  την  δυνατότητα  να  χρηµατοδοτήσουν  τις  επενδύσεις  τους  µε  πιο 

ανταγωνιστικό επιτόκιο  σε σχέση µε το επιτόκιο του τραπεζικού δανεισµού, αν η 

εµπορική αξία του ακινήτου που θέλουν να αποκτήσουν είναι µεγάλη. Η πρόκριση 

του  leasing σε σχέση µε τον τραπεζικό δανεισµό είναι συνάρτηση των 

συγκεκριµένων συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγµα, 

επιχειρήσεις που δεν έχουν ακίνητα, είναι πολύ δύσκολο να δανειστούν χρήµατα για 

την απόκτηση του ακινήτου,  δεδοµένου  ότι  οι  τράπεζες  ζητούν  την  υποθήκευση  

ακινήτων  για  την εξασφάλιση τους.  τέλος κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη εκτός από αµιγώς ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Η βελτίωση των 

δεικτών φερεγγυότητας της  επιχείρησης  είναι  ένα  σηµαντικό  όφελος,  που  στη  



 

 

67 

 

χώρα µας έχει  εφαρµογή εξαιτίας  του  γεγονότος  ότι  τα  µισθωµένα  ακίνητα  δεν  

κεφαλαιοποιούνται, ανεξάρτητα από τους όρους της σύµβασης.  

6.  από νοµική πλευρά,  µολονότι δεν υπάρχει ειδική  νοµοθετική  ρύθµιση για  την 

προστασία του συναλλασσόµενου µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, γίνεται δεκτό ότι 

εφαρµόζεται στις σχέσεις αυτές ο ν.2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών», 

παρά τις  επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά µε το εύρος της έννοιας του 

καταναλωτή  και  την  ενδεχόµενη  ανάγκη  ερµηνευτικού  περιορισµού  της  έννοιας 

αυτής.  Ευκταίο  θα ήταν να υπήρχε  δυνατότητα προληπτικού  ελέγχου  όλων των 

τυποποιηµένων  συµβάσεων και  των γενικών  όρων των  συναλλαγών  από  ειδικό 

όργανο  του  οποίου  αποστολή  θα ήταν πρωτίστως  η  προστασία του  οικονοµικά 

ασθενέστερου. Σήµερα όµως ο ρόλος αυτός απόκειται στα δικαστήρια να ελέγχουν 

κάθε φορά το κύρος των στερεότυπων συµβάσεων προσχωρήσεως και των γενικών 

όρων  των  συναλλαγών  προστατεύοντας  τον  ενδιαφερόµενο  µισθωτή  από  τυχόν 

επαχθείς όρους, που ενδεχοµένως να επιδιώξουν να του επιβάλλουν οι οικονοµικά 

ισχυρότερες εταιρίες Ieasing. 
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Γλωσσάριο του Leasing:  

  

Χρηµατοδοτική Μίσθωση: Είναι ο Ελληνικός όρος για το Leasing.  

  

Μίσθιο: Είναι το στοιχείο εξοπλισµού, όπως ένα όχηµα ή ένα ακίνητο το οποίο αποτελεί 

αντικείµενο Χρηµατοδοτικής µίσθωσης.   

  

Εκµισθωτής: Είναι η εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες Χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

  

Μισθωτής: Είναι ο πελάτης της εταιρείας Χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

  

Υπολειµµατική  αξία:  Είναι  η  αξία  εξαγοράς  του  αντικειµένου  της  Χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης στο τέλος της σχετικής σύµβασης.  

  

Προκαταβλητέα  µισθώµατα:  Αυτά  που  καταβάλλονται  στην  εταιρεία  που  παρέχει  

υπηρεσίες Χρηµατοδοτικής µίσθωσης στην έναρξη ισχύος µιας σύµβασης leasing.  

  

Εξασφάλιση:  Είναι  οι  εγγυήσεις  που  µπορούν  να  ζητήσουν  οι  εταιρίες  leasing  

προκειµένου  να  προχωρήσουν  στη  σύναψη  µιας  σύµβασης.  Οι  εγγυήσεις  αυτές  

µπορούν να είναι ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία.  

  

Επιτόκιο  Euribor:  Είναι  το  επιτόκιο  του  Ευρώ  στη  διατραπεζική  αγορά.  Το  

συγκεκριµένο επιτόκιο συνήθως αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία προστίθενται όλες  

οι επιβαρύνσεις όπως οι εισφορές, το περιθώριο κέρδους της Τράπεζας ή της εταιρείας  

που παρέχει υπηρεσίες Χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

 

Operating Leasing ή Μακροενοικίαση: Πρόκειται για την ενοικίαση αυτοκινήτων από  

µια επιχείρηση για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως για τρία ή πέντε χρόνια. Στη λήξη της  

µακρόχρονης αυτής ενοικίασης η επιχείρηση δεν αποκτά την κυριότητα του αυτοκινήτου.  

  

Vendor Leasing: Είναι η συνεργασία της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες leasing µε  

προµηθευτές εξοπλισµού επιχειρήσεων.  
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Custom  Lease:  Πρόκειται  για  τα  προγράµµατα  Χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  τα  οποία  

προσαρµόζονται  πλήρως  στις  ανάγκες  του  µισθωτή.  Για  παράδειγµα,  αν  υπάρχει  

διακύµανση στις εισπράξεις του µισθωτή, να µπορεί να µεταβάλλει τις µηνιαίες δόσεις  

που καταβάλλει στην εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

  

Direct Leasing: Είναι η πιο απλή µορφή Χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Ο πελάτης επιλέγει  

τον εξοπλισµό που επιθυµεί και η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης τον αγοράζει. Στη  

συνέχεια τον ενοικιάζει στον πελάτη της.  

  

Prime  Rate:  Είναι  το  βασικό  επιτόκιο  σε  µια  σύµβαση  Χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  το  

οποίο  προσαυξάνεται  µε  περιθώρια  κέρδους  της  Τράπεζας  και  της  εταιρείας  που  

παρέχει υπηρεσίες Χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

  

Spread:  Αποτελεί  το  περιθώριο  κέρδους  της  εταιρείας  που  παρέχει  υπηρεσίες  

Χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

 

Service Leasing: Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών Χρηµατοδοτικής µ ίσθωσης σε  

συνδυασµό µε την παροχή άλλων υπηρεσιών, όπως είναι η συντήρηση του εξοπλισµού  

ή η εκπαίδευση του προσωπικού που θα τον χρησιµοποιήσει.  

  

Sale  and  leaseback:  Πρόκειται  για  την  πώληση  και  επαναµίσθωση.  Είναι  µια  

συνηθισµένη  λύση  στο  Εξωτερικό  και  πρόσφατα  και  στην  Ελλάδα  για  επιχειρήσεις  οι  

οποίες  έχουν  ανάγκες  ρευστού.  Πωλούν  ένα  περιουσιακό  τους  στοιχείο  στην  εταιρεία  

leasing αλλά διατηρούν τη χρήση του µέσω της µεθόδου του leasing.   
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

 

1.  Νόµος  1665/1986  (ΦΕκ Α∆  194) «Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσηg>  

Άρθρο 1 

Έννοια 

1.  Με  τη  σύµβαση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  η  κατά  το  άρθρο  2  εταιρεία 

υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση του πράγµατος, κινητού ή 

ακινήτου ή και των δύο µαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για την επιχείρηση ή το 

επάγγελµα του  αντισυµβαλλοµένου της,  παρέχοντας  στον  αντισυµβαλλόµενό της 

συγχρόνως το δικαίωµα είτε να αγοράσει το πράγµα είτε να ανανεώσει τη µίσθωση 

για  ορισµένο  χρόνο.  Οι συµβαλλόµενοι  έχουν  την  ευχέρεια  να ορίσουν  ότι  το 

δικαίωµα αγοράς µπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης 1 

2.  Αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να είναι  κινητό  ή ακίνητο  που 

αγόρασε  προηγουµένως  η  εταιρεία  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  από  το  µισθωτή. 

Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο επαγγελµατiα  

3.  Στην  έννοια  των κινητών πραγµάτων της παραγράφου  1  περιλαµβάνονται τα 

αεροσκάφη και εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήµατα, ενώ στην έννοια 

των ακινήτων πραγµάτων συµπεριλαµβάνονται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες 

και κάθετες ιδιοκτησίες µε κτίσµατα µετά του ποσοστού του γηπέδου που αναλογεί 

στα συγκεκριµένα κτίσµατα σε σχέση µε τη δοµήmµη επιφάνεια του γηπέδου και 

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

συµπεριλαµβανοµένου του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριµένα κτίσµατα, σε 

συνάρτηση µε το εµβαδόν του και τη συνολική δοµήmµη επιφάνεια που µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί στο γήπεδο και επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από 

τις πολεοδοµικές διατάξεις ως χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. Η σχετική σύµβαση, 

καθώς  και  κάθε  τροποποίησή  της  καταρτίζεται  υποχρεωτικά,  στη  περίπτωση 

ακινήτων,  µε συµβολαιογραφικό έγγραφο,  στις  δε  άλλες περιπτώσεις  µε ιδιωτικό 

έγγραφο. Οι συµβάσεις αυτές εγγράφονται στα βιβλία µεταγραφών της περιφέρειας 

του µισθούµενου ακινήτου και στα µητρώα αεροσκαφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

που ισχόουν για τις  µεταβιβάσεις ακινήτων και αεροσκαφών, αντίστοιχα. Όλες οι 
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συµβάσεις της παραγράφου αυτής καταχωρίζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 4,  παρ.2 

στο βιβλίο του άρθρου 5 του Ν∆/τος l038/I949 του Πρωτοδικείου Αθηνών  .  

4.  όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία θεσπίζονται περιορισµοί ως προς την υπηκοότητα 

του ιδιοκτήτη  ακινήτων ή κινητών πραγµάτων κάθε είδους,  οι περιορισµοί αυτοί, 

στην  περίπτωση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  κρίνονται  και  στο  πρόσωπο  του  

µισθωτη. 

 

Άρθρο 2 

Εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

1.  Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να συνάπτουν ως εκµισθωτές µόνο 

ανώνυµες εταιρείες µε αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εργασιών του άρθρου Ι 

αυτού του νόµου. Για τη σύσταση των εταιρειών αυτών απαιτείται και ειδική άδεια 

της Τράπεζας της Ελλάδος, που δηµοσιεύεται στο οικείο τεύχος της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως. Όµοια άδεια  επίσης  απαιτείται:  α)  για  τη  µετατροπή  υφιστάµενης 

ανώνυµης  εταιρείας  σε  ανώνυµη  εταιρεία  µε  αποκλειστικό  σκοπό  τη  σύναψη 

συµβάσεως χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και β) για την εγκατάσταση και λειτουργία 

στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

2.  Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση ανωνύµων 

εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το ήµισυ του 

ελαχίστου  µετοχικού  κεφαλαίου  που  απαιτείται  για  τη  σύσταση  ανωνύµων 

τραπεζικών εταιριών.  ΑντίστοιΧΙJ  υποχρέωση καταβολής κεφαλαίου ίσου προς το 

κατά  το  προηγούµενο  εδάφιο  ελάχιστο  µετοχικό  κεφάλαιο  απαιτείται  για  τη 

χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιριών 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

4.  το κατά τις  παραγράφους 2  και 3  ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι  

ολόκληρο  καταβεβληµένο  σε  µετρητά  ή  και  σε  είδος.  Για  την  καταβολή  αυτή  

εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρίες.  

5. οι µετοχές των ανωνύµων εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι ονοµαστικές.  

6.  Ελεγκτές των ανωνύµων εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης ορίζονται µέλη του  

σώµατος Ορκωτών Λογιστών.  

7. η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις εταιρίες του άρθρου αυτού 

και  µπορεί  να  ζητεί  από  αυτές  οποιαδήποτε  σχετικά  στοιχεία.  Σε  περιπτώσεις 
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παράβασης των διατάξεων  αυτού του νόµου η Τράπεζα της  Ελλάδος  µπορεί να 

επιβάλλει όλα τα προβλεπόµενα για τις ανώνυµες εταιρίες µέτρα. 

 

 

Άρθρο 3 

∆ιάρκεια χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Μεταβίβαση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 

1. Η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι πάντοτε ορισµένη και δεν µπορεί να 

συµφωνηθεί µικρότερη από τρία (3) έτη για τα κινητά, πέντε (5) έτη για τα αεροσκάφη και 

δέκα (1 Ο) έτη για τα ακίνητα. Αν συµφωνηθεί µικρότερη, ισχύει για την ως άνω 

καθοριζόµενη ελάχιστη διάρκεια 8. 

2.αν λυθεί η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης πριν από τη λήξη και συναφθεί νέα 

σύµβαση για το ίδιο πράγµα µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων, ο χρόνος που πέρασε έως τη 

λύση της αρχικής σύµβασης συνυπολογίζεται στον απαιτούµενο κατά την προηγούµενη 

παράγραφο ελάχιστο χρόνο για τη νέα σύµβαση.  

3. σε περίπτωση αγοράς του µισθίου πριν από τη πάροδο τριετίας από την έναρξη της 

µίσθωσης, ο µισθωτής έχει υποχρέωση να καταβάλλει τα ποσά για φορολογικές και λοιπές 

επιβαρύνσεις υπέρ δηµοσίου ή τρίτων που θα όφειλε να είχε καταβάλλει αν κατά το χρόνο 

σύναψης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είχε αγοράσει το µίσθιο.  

4. ο µισθωτής µπορεί να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του από τη 

σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε τρίτο µε έγγραφη συναίνεση της εκµισθώτριας 

εταιρίας. 

 

Άρθρο4 

Τύπος-∆ηµοσιότητα. Ενέργεια έναντι τρίτων 

1. η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταρτίζεται εγγράφως.  

2.  οι δικαιοπραξίες της παραγράφου 1 καταχωρίζονται στο βιβλίο του άρθρου 5 του ν.δ.  

1038/1949 (ΦΕΚ 179) του πρωτοδικείου τ!)ς κατοικίας ή της έδρας του µισθωτή και  του  

Πρωτοδικείου  Αθηνών.  Από την  καταχώρηση  αυτή  τα  δικαιώµατα  του µισθωτή  από τη  

σύµβαση χρηµατοδοτικής  µίσθωσης αντιτάσσονται  κατά παντός τρίτου  και  τρίτοι  δεν  

µπορούν  έως  τη  λήξη  της  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  να αποκτήσουν µε οποιονδήποτε 

τρόπο κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα πάνω στο  πράγµα.  Οι  διατάξεις  για  την  

καλόπιστη  κτήση  της  κυριότητας  ή . άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος από µη κύριο, για 
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το τεκµήριο κυριότητας κατά το άρθρο 1110  του  αστικού  κώδικα  και  την  άρθρου  1,  

παρ.2,  του  ν.4112/1929  δεν εφαρµόζονται.  

3.  αν ο µισθωτής πτωχεύσει,  λύεται η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και η εταιρία  

του  άρθρου 2  έχει  δικαίωµα,  χωρίς κανένα περιορισµό,  να αναλάβει το πράγµα. 

Άρθρο 5 

Ασφαλιστικές ρήτρες. Ασφάλιση 

1.  Για το καθορισµό του µισθώµατος και του τιµήµατος αγοράς του πράγµατος από το  

µισθωτή  επιτρέπεται  η  συνοµολόγηση  ρητρών  επιτοκίου  ή  είδους  ή  αξίας 

συναλλάγµατος  ή  συνδυασµού  των  παραπάνω.  Η ρήτρα  αξίας  συναλλάγµατος 

επιτρέπεται, µόνο αν η εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει αναλάβει για τα κινητά που 

αποτελούν αντικείµενο της συγκεκριµένης σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης υποχρέωσης 

σε συνάλλαγµα.  

2.  ο  µισθωτής οφείλει να διατηρεί  ασφαλισµένο  το  πράγµα κατά  του  κινδύνου τυχαίας  

καταστροφής  ή  χειροτέρευσης  του  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  σύµβασης χρηµατοδοτικής 

µισθώσεως. Η σύµβαση ασφάλισης µπορεί να συνοµολογηθεί µε ρήτρες συναλλάγµατος  

όταν η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης περιέχει τέτοια ρήτρα σύµφωνα µε την  

παρ.1 του άρθρου τούτου. 

 

Άρθρο 6 

Φορολογικές απαλλαγές και άλλες συναφείς ρυθµίσεις 

1.  Εκτός από το φόρο εισοδήµατος και το φόρο προστιθέµενης αξίας, απαλλάσσονται από 

οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώµατα υπέρ του δηµοσίου, νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου και  γενικός τρίτων,  είτε αυτά επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην 

Ελλάδα, είτε µεταγενέστερα:  

α) οι συµβάσεις µε τις οποίες περιέρχονται στις κατά το άρθρο 2 εταιρίες, είτε κατά 

κυριότητα είτε κατά κατοχή, κ:ινητά 9  πράγµατα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε εξαίρεση τα κάθε είδους µεταφορικά µέσα. Η εισαγωγή των 

πραγµάτων τα οποία αφορά το εδάφιο αυτό υπάγεται στο. Κοινό Εξωτερικό ∆ασµολόγιο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

β) οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που καταρτίζουν οι κατά το άρθρο δύο εταιρίες  

γ)  οι  συµβάσεις  εκχώρησης  δικαιωµάτων  ή  αναδοχής  υποχρεώσεων από  

συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  
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δ)  τα  µισθώµατα  από  συµβάσεις  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  που καταβάλλονται στις 

κατά το άρθρο δύο εταιρίες και στα παραστατικά είσπραξής τους.  

ε)  το τίµηµα της πώλησης του πράγµατος από την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης στο 

µισθωτή 10.   

2.τα  δικαιώµατα  των  συµβολαιογράφων ενώπιον  των  οποίων  καταρτίζονται  οι 

συµβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, περιορίζονται στα κατώτατα όρια 

των δικαιωµάτων τους που ισχύουν για τις συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων από τράπεζες  

επενδύσεων  για  παραγωγικές  επενδύσεις.  Τα  ανωτέρω  καταβλητέα δικαιώµατα  των  

συµβολαιογράφων  καθορίζονται  στις  πενήντα  χιλιάδες  (50.000) δραχµές. Με αποφάσεις 

των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας το ανωτέρω ποσό 

µπορεί να αναπροσαρµόζεται.  

3.  σε περίπτωση εγγραφής προσηµείωσης ή σύσταση υποθήκης ή ενέχυρου για την 

εξασφάλιση  απαιτήσεων  των  εταιριών  αυτού  του  νόµου  από  συµβάσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης και από συµβάσεις της παραγράφου 6, καθώς επίσης και εξάλειψης των βαρών 

αυτών, εφαρµόζεται η διάταξη του εδαφίου γ', της παρ., του άρθρου 7, του ν.4171/1961 

(ΦΕΚ 93). Η εκχώρηση απαιτήσεων των εταιριών αυτού  

9  µε το άρθρο 27, παρ.10, ν.2682/1999, πριν από τη λέξη <<Πράγµατα>> προστέθηκε η 

λέξη «κινητά»  

10  µε το άρθρο 11, παρ. 7, ν.2367 /1995 αντικαταστάθηκε η λέξη <<κινητά» µε τη λέξη 

«πράγµατα>>  

11  τα εδάφια β' και γ' προστέθηκαν µε το άρθρο 11, παρ.8, ν.2367/1995 του  νόµου  για  την  

εξασφάλιση  απαιτήσεων  από  δάνεια  ή  πιστώσεις που  τους παρέχονται απαλλάσσεται από 

κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση.  

4.  τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής στις εταιρίες αυτού του νόµου για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων του από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης θεωρούνται 

λειτουργικές δαπάνες του και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του. Παραλλήλως  ,. 

ισχύει  η  διάταξη  της  περίπτωσης  β'  της  παραγράφου  Ι  του  άρθρου  3Ι  του  ν. 

2238/Ι994. ο εκτοκισµός των οφειλόµενων εν καθυστερήσει τόκων υπερηµερίας των 

µισθωµάτων  χρηµατοδοτικών  µισθώσεων  και  των  λοιπών  απαιτήσεων,  που απορρέουν  

από  σύµβαση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  γίνεται  σύµφωνα  µε  την289/30.ΙΟ.Ι980 

απόφαση της Ν.Ε. (ΦΕΚ 269Α')  

5.  Προκειµένου για  συµβάσεις χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  που  συνάπτονται από 

1.1.1998~  η εταιρία  χρηµατοδοτικής  µισθωτής ενεργεί αποσβέσεις για  τα  ακίνητα 
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πράγµατα αλλά και για τα ακίνητα πλην οικοπέδων σε ίσα µέρη ανάλογα µε τα έτη διάρκειας 

της σύµβασης 

6.  Οι συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρίες αυτού του νόµου από ανώνυµες 

τραπεζικές εταιρίες  ή πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα ή  στο εξωτερικό  ή  από ξένους 

προµηθευτές, καθώς και οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ των τελευταίων και 

των εταιριών αυτού του νόµου, παρεπόµενα σύµφωνα, η εξόφληση των  δανείων  ή 

πιστώσεων  και  των  σχετικών  τόκων,  προµηθειών  και  λοιπών επιβαρύνσεων, όπως και η 

καταβολή των µισθωµάτων απαλλάσσονται από κάθε φόρο,  τέλος,  εισφορά,  κράτηση,  

δικαίωµα  ή  γενικότερα  επιβάρυνση  υπέρ  του ∆ηµοσίου,  νοµικού  προσώπου  δηµοσίου  

δικαίου  και  τρίτων,  ανεξάρτητα  αν  οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό.  

7.  Για  τις  υποχρεώσεις  από  δάνεια  ή  πιστώσεις  της  παρ.6,  καθώς  και  για  τα 

µισθώµατα που οφείλουν σε συνάλλαγµα κατά το άρθρο 2 εταιρίες από συµβάσεις µε τις  

οποίες αυτές µίσθωσαν από το εξωτερικό κινητά πράγµατα για χρηµατοδοτική υπεκµίσθωση 

στην Ελλάδα, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου Ι  του νόµου 4494/Ι966 (ΦΕΚ 

9).  

8.  Για  τον  υπολογισµό  των  καθαρών  κερδών  των  εταιριών  αυτού  του  νόµου 

επιτρέπεται να ενεργείται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων τους έκπτωση έως 2%  του 

ύψους των µισθωµάτων (ληξιπρόθεσµων ή  όχι)  από όλες τις  συµβάσεις 12  τα εδάφια β' και 

γ' προστέθηκαν µε το άρθρο 11, παρ.9-ΙΟ, ν.2367/1995. Για το ζήτηµα όµως που ήδη 

δηµιουργείται µετά τη κατάργηση του άρθρου 8, παρ.6, ν.ΙΟ83/1980 και κατ' επέκταση της 

Ν.Ε.289/1980 µε το άρθρο 12, ν2601/1998, βλ.παραπ.σηµ.334. 13  όπως αντικαταστάθηκε µε 

το άρθρο 27, παρ.3, ν.2682/1999 χρηµατοδοτικής µίσθωσης τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί 

στις 31  ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Η έκπτωση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεµατικό 

πρόβλεψης.  

9.  Απαλλάσσονται από, τυχών, φόρο αυτοµάτου υπερτιµήµατος, που θα επιβληθεί, καθώς 

και από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων: α) η µεταβίβαση ακινήτου απ' την εκµισθώτρια 

εταιρία προς το µισθωτή κατά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης,  

β) η εξαγορά του µισθίου ακινήτου πριν απ' τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης από το 

µισθωτή, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης  

10. αν ο µισθωτής αποβιώσει, οι καθολικοί διάδοχοί του µπορούν να υπεισέλθουν στα 

δικαιώµατα και  στις  υποχρεώσεις της  συµβάσεως χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  εφ' όσον,  
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προκειµένου  περί  ακινήτου  για  επαγγελµατική  ή  επιχειρηµατική  χρήση, συντρέχουν στο 

πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις σύναψης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ισχύουσες διατάξεις.  

Προκειµένου περί ακινήτου για επαγγελµατική ή επιχειρηµατική χρήση, σε περίπτωση  που  

οι  καθολικοί  διάδοχοι  δε  συγκεντρώνουν  στο πρόσωπο τους  τις προϋποθέσεις  σύναψης  

σύµβασης  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης,  εφαρµόζονται  οι διατάξεις για τη λύση της 

συµβάσεως χρηµατοδοτικής σύµβασης πριν από τη λήξη  

11.  οι διατάξεις των νόµων περί προστασίας της επαγγελµατικής στέγης δεν ισχύουν 

προκειµένου περί χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων  

12. η αξία των ακινήτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους οι εταιρίες του άρθρου 2 και 

αποτελούν αντικείµενο  χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή 

των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75Α') . 

 

Άρθρο7 

Προεδρικά διατάγµατα 

Με προεδρικά  διατάγµατα  που  εκδίδονται  ύστερα  από  πρόταση  του  Υπουργού Εθνικής 

Οικονοµίας, ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια τεχνικού χαρακτήρα αναγκαία για την εφαρµογή 

του άρθρου 2, παρ.2 και 7 και των άρθρων 4 έως 6 του νόµου αυτού.  

Με όµοια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να ρυθµίζεται η υποχρέωση τω µισθωτών να 

εµφανίζουν στις δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις στοιχεία  σχετικά προς τις 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις .  

 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς  του νόµου αυτού  αρχίζει  από τη  δηµοσίευση  του  στην  Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως .  

 

 

2.  Υ.Α.  131881  (Γεωργίας)  της 26.10/7.11.1988.  «Εφαρµογή των συµβάσεων 

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  (Νόµος  1665/1986)  στα  γεωργικά  µηχανήµατα» (ΦΕΚΒ' 

809)  

Ο Υφυπουργός Γεωργίας  

Έχοντας υπόψη:  

1.  το άρθρο 84, παρ.! και 2 του ν.614/77 (ΦΕΚ 167Α) «περί κυρώσεως του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας».  
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2.  την  αριθµ.45892/2511/853/11.5.1974 απόφασή µας «περί καθορισµού 

δικαιολογητικών απογραφής γεωργικών µηχανηµάτων».  

3.  την αριθµ.106333/7113/Β4/29.9.71 (ΦΕΚ 804/Β) απόφασή µας «περί απογραφής 

και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων αγροτικών µηχανηµάτων» όπως  αυτή  

τροποποιήθηκε  µε  την  αριθµ.141320/26.10.87  (ΦΕΚ  607Β) απόφαση µας.  

4.  . ........ .  

5.  την αριθµ.1066/13.7.88  Γνωµοδότηση της Νοµικής ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου 

Γεωργίας.  

6.  την ανάγκη προσαρµογής στο ν.l665/86  (ΦΕΚ l94A) της νοµοθεσίας που 

αναφέρεται στη διαδικασία  εισαγωγής και απογραφής των γεωργικών µηχανηµάτων, 

αποφασίζουµε:  

Ι.  Επιτρέπεται  στο  όνοµα  του  µισθωτή  η  απογραφή  και  κυκλοφορία  των εγκεκριµένων 

τύπων αυτοκινούµενων γεωργικών µηχανηµάτων που µισθώνονται σε  

Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα για ίδια γεωργική χρήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  

νόµου 1665/86 «περί συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωση>>.  

2.  ο  εκµισθωτής προκειµένου να του χορηγηθεί «∆ελτίο Ταξινόµησης Αγροτικού 

Μηχανήµατος»,  πρέπει,  εκτός  των  άλλων,  να  κατέχει  και  κατάλληλα  εργαλεία 

επισκευών  και  επάρκεια  ανταλλακτικών  για _,την  επισκευή  και  συντήρηση  των 

γεωργικών µηχανηµάτων που εισάγει στη γεωργία. Στη περίπτωση που δε διαθέτει τα 

παραπάνω προσόντα µπορεί να συµβληθεί µε άλλο Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο που έχει τις 

παραπάνω προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίζει την τεχνική εξυπηρέτηση των εκµισθωµένων 

γεωργικών µηχανηµάτων .  

3.  ο µισθωτής υποχρεούται να προσκοµίζει στην αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία Εγγείων  

Βελτιώσεων,  αντί  της  υπεύθυνης  δήλωσης  περί  κατοχής  γεωργικού µηχανήµατος 

,αντίγραφο της Σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης µαζί µε λοιπά δικαιολογητικά  που  

προβλέπονται  για  τις  απογραφές  γεωργικών  µηχανηµάτων,προκειµένου να του 

χορηγηθούν άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες.  

4. η άδεια κυκλοφορίας, που χορηγείτε στο όνοµα του µισθωτή, είναι περιορισµένης 

διάρκειας και η ισχύς της λήγει µε τη λήξη της ισχύος της σύµβασης χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης,  η  οποία  δε  µπορεί  να  είναι  µικρότερη  των  τριών  ετών.  Μπορεί να 

παραταθεί η ισχύς της παραπάνω άδειας κυκλοφορίας για όσο χρόνο παρατείνεται και η 

σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  
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5.  όταν,  για  οποιοδήποτε  λόγο,  λήξη  η  ισχύς  της  σύµβασης  χρηµατοδοτικής µίσθωσης,  

επιστρέφονται  στην  Υπηρεσία  η  άδεια  κυκλοφορίας  και  οι  κρατικές πινακίδες του 

γεωργικού µηχανήµατος.  

          Στην περίπτωση  που ο  µισθωτής αποκτήσει τη  κυριότητα  του  γεωργικού 

µηχανήµατος, του χορηγείται εκ νέου η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες, χωρίς 

χρονικό περιορισµό, κατά τις ισχύουσες διατάξεις µε την προϋπόθεση ότι, αν δεν  έχει 

παρέλθει  τριετία  από  την  ηµεροµηνία  έναρξης  της  µίσθωσης,  θα καταβληθούν τα ποσά 

που αναλογούν για επιβαρύνσεις υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων όπως ο νόµος 1665/86 ορίζει. 

3.  Νόµος  1959/1991  «Για  οδικές  µεταφορές,  τις  επικοινωνίες  και  άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α' 123)  

Άρθρο 17 

Εφαρµογή χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Στο τέλος της παραγράφου 2  του άρθρου 3  του ν.δ.  1146/1972  «Περί του τρόπου 

µεταβιβάσεως  εµπράγµατων  δικαιωµάτων  επί  αυτοκινήτων  οχηµάτων  και µοτοσικλετών» 

(ΦΕΚ 64Α') προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:  

               «3.  Κατ'  εξαίρεση  των οριζοµένων  σ'% προηγούµενες παραγράφους, στο 

βιβλιάριο  µεταβολών του  άρθρου  1  του  παρόντος  καταχωρίζεται και το  ενοχικό 

δικαίωµα  επί  αυτοκινήτου  ή  µοτοσικλέτας  κάθε  κατηγορίας  και  χρήσης,  που 

προέρχεται από σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, εφόσον από τον ενδιαφερόµενο 

µισθωτή η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης του συγκεκριµένου οχήµατος έχει 

καταχωρηθεί  απαραιτήτως  στο  ειδικό  δηµόσιο  βιβλίο  του  άρθρου  5  του  ν.δ . 

1038/1949 «Περί κυρώσεως της από 12 Νοεµβρίου 1948 και της τροποποιητικής και 

συµπληρωµατικής ταύτης από 15
ης

 Απριλίου 1949 συµβάσεως δια γεωργικά  βιοµηχανικά 

δάνεια και περί ειδικών επί των εν λόγω δανείων διατάξεων» (ΦΕΚ 49Α'). Στην κατά τα 

ανωτέρω καταχώριση στο βιβλιάριο γίνεται απαραιτήτως ειδική µνεία, ότι το αυτοκίνητο ή η 

µοτοσικλέτα αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης του  ν.1665/1986  «Περί  

συµβάσεων χρηµατοδοτικής  µίσθωσης»  (ΦΕΚ 194Α').  

             Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 

καθορίζονται ο τρόπος της κατά τα ανωτέρω καταχώρισης, το περιεχόµενο της, τα 

απαιτούµενα  για  τη  καταχώριση  και  την  έκδοση  της  αδείας  δικαιολογητικών,  ο τρόπος 

και οι περιπτώσεις διαγραφής της καταχώρισης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας,  

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για  την εφαρµογή τη διάταξης αυτής και του 

ν.1665/1986».  
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4. Κ. Υ.Α. Α2/40819/7167 (Οικονοµικών-Μεταφορών) της 7/20.11.1991 <<Λεπτοµέρειες 

εφαρµογής τον συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήµατα» (ΦΕΚ 

Β' 955).  

 

Οι Υπουργοί Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών  

Έχοντας υπόψη:  

1.  τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.1959/91 «Για τις οδικές µεταφορές, τις 

επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (Α' 123).  

2.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  3  του  ν.δ.  1146/72  «περί  του  τρόπου 

µεταβιβάσεως δικαιωµάτων επί  αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών» (Α' 64) .  

3.  Τις διατάξεις του ν.  1665/1986 (Α'  194)  «Συµβάσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης», αποφασίζουµε:  

Καθορίζουµε  παρακάτω  τις  λεπτοµέρειες  εφαρµογής  των  συµβάσεων χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήµατα .  

1.  η αρχική έκδοση του βιβλιαρίου µεταβολών κατοχής και κυριότητας γίνεται από την 

αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στο όνοµα 

της εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά τη διαδικασία που ορίζεται µε την αριθµ. ΣΤ-

3365/73 κανονιστική απόφαση (Β' 166).  

2.  Τα φύλλα  των  βιβλιαρίων  µεταβολών  κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτων  , 

οχηµάτων  και  µοτοσικλετών  όπου  γίνονται  ή  καταχωρούνται  οι  επικυρώσεις συµφωνίας 

µεταβιβάσεως συµπληρώνονται ως εξής:  

             α) στη θέση του «πωλητή» µεταβολών αναγράφεται η επωνυµία της εταιρίας 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης στην οποία ανήκει το αυτοκίνητο .  

             β) στη θέση του «αγοραστή» αναγράφεται το πρόσωπο φυσικό ή νοµικό υπέρ του 

οποίου  έχει  καταρτιστεί  η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και υπέρ του οποίου θα 

εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.  

             γ) στη θέση των παρατηρήσεων αναγράφεται η ένδειξη ότι «έχει παραχωρηθεί η 

χρήση του αυτοκινήτου δυνάµει της αριθµ .... σύµβασης χρηµατοδοτικής σύµβασης η οποία 

ισχύει για ... χρόνια».  

             δ) η καταχώριση της σύµβασης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης γίνεται από τον 

συντήξαντα αυτή συµβολαιογράφο, ο οποίος και υπογράφει την σχετική καταχώριση.  

3.  σε περίπτωση λύσης της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης πριν από τη λήξη και  

σύναψης  νέας  για  το  ίδιο  αυτοκίνητο  µεταξύ  των  ίδιων  ή  διαφορετικών 
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συµβαλλόµενων  ή  σε  περίπτωση  ανανέωσης  της  σύµβασης  ενεργείται  σχετική 

καταχώριση από τους συµβολαιογράφους σε άλλο φύλλο του βιβλιαρίου µεταβολών κατοχής 

και κυριότητας των αυτοκινήτων.  

4. ο µισθωτής µπορεί να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του από τη 

σύµβαση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  σε  τρίτο  µετά  από  έγγραφη  συναίνεση  της 

εκµισθώτριας εταιρίας.  

5. σε περίπτωση αγοράς του µισθίου από το µισθωτή πριν από τη πάροδο τριετίας από την 

έναρξη της µίσθωσης, η αγορά αυτή γίνεται µόνο από συµβολαιογραφική πράξη. 

Σε περίπτωση αγοράς του µισθίου µετά τη πάροδο τριετίας, από το µισθωτή η αγορά µπορεί  

να  γίνει  και  µε  συµφωνία  πωλητή  και  αγοραστή  καταχωρισµένη  στο βιβλιάριο 

µεταβολών κατοχής και κυριότητας ενώπιον των εξουσιοδοτηµένων προς το σκοπό αυτό 

υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

6.  Αν η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης η 9ποία αναφέρεται σε ∆.Χ. αυτοκίνητα λυθεί  

πριν  από  τη  λήξη  της  για  οποιοδήποτε  λόγο  η  αν  η  λυθείσα  σύµβαση χρηµατοδοτικής  

µίσθωσης  δεν  ανανεωθεί,  η  άδεια  κυκλοφορίας  του  ∆.Χ. αυτοκινήτου  αφαιρείται,  ο  

κάτοχος  δε  αυτής  υποχρεούται  εντός  χρονικού διαστήµατος ενός( Ι)  µηνός να ζητήσει τον 

αποχαρακτηρισµό του αυτοκινήτου του χωρίς  να  υφίσταται  για  την  περίπτωση  αυτή  

υποχρέωση  προσκοµίσεως  του αυτοκινήτου στην οικεία Υπηρεσία του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών για επιθεώρηση.  

7. αν η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης η οποία αναφέρεται σε Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα λυθεί  

πριν  από  τη  λήξη  της  για  οποιοδήποτε  λόγο  ή  αν  η  λυθείσα  σύµβαση χρηµατοδοτικής  

µίσθωσης  δεν  ανανεωθεί,  η  άδεια  κυκλοφορίας  του  Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου αφαιρείται, στο 

κάτοχο δε αυτής ( φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) χορηγείτε νέα άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. 

αυτοκινήτου, εφόσον έχει τις  απαιτούµενες από τις διατάξεις του ν.1959/91 προϋποθέσεις.  

8.  οι  διατάξεις  της  παρούσας  εφαρµόζονται  ανάλογα  και  επί  επιβατηγών  Ι.Χ. 

αυτοκινήτων  και  µοτοσικλετών.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  καταχώριση  της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης γίνονται από τις οικείες ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες επί  

των πιστοποιητικών  τελωνείων  (όταν  πρόκειται  για  ανάριθµα  αυτοκίνητα  ή 

µοτοσικλέτες) ή επί του φύλλου (2)  της άδειας κυκλοφορίας αυτών, αντίγραφο δε αυτών 

υποβάλλεται και στην οικεία Υπηρεσία Συγκοινωνιών, η οποία τοποθετεί αυτό στο φάκελο 

του αυτοκινήτου.  

9.  οι άδειες κυκλοφορίας των οχηµάτων αυτών ισχύουν για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η 

χρηµατοδοτική µίσθωση. Σε περίπτωση λήξης αυτής χωρίς απόκτηση της κυριότητας  του  

αυτοκινήτου  από  τον  µισθωτή  ή  µη  ανανέωσης  της,  οι  άδειες κυκλοφορίας 
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ανακαλούνται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών από το όνοµα του  µισθωτή και  

επανέρχεται το  όχηµα στο  όνοµα της Εταιρίας  χρηµατοδοτικής µίσθωσης,  υπό  την  

προϋπόθεση  εξόφλησης  των  τυχών  οφειλόµενων  τελών κυκλοφορίας και λοιπών 

επιβαρύνσεων.  

10.  απαγορεύεται η  µεταβίβαση άδειας  κυκλοφορίας ∆.Χ.  αυτοκινήτου  ή άδειας 

κυκλοφορίας  Ε.Ι.Χ.  ή  επιβατικής  µοτοσικλέτας  ιδιωτικής  χρήσης  της  οποίας  ο κάτοχος 

κυκλοφορεί αυτοκίνητο µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της εκµισθώτριας εταιρίας.  

11. η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της  

Κυβερνήσεως.  

 

 

5.  Νόµος 2286/1995  «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» (ΦΕΚ Α' 19). 

Άρθρο 1 

Ορισµός-Πεδίο εφαρµογής-Εξαιρέσεις 

1.  στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται  t  κάθε είδους προµήθειες αγαθών που 

ενεργούνται από: α) το ∆ηµόσιο, β) τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) τα ΝΠ∆∆ 

που αποτελούν οργανισµούς της καθ' ύλην αυτοδιοίκησης, δ) τις δηµόσιες και 

παραχωρηθείσες επιχειρήσεις  και οργανισµούς, ε)  τις  τράπεζες που ανήκουν στο νοµικό 

πρόσωπο του ∆ηµοσίου, είτε στο σύνολο τους, είτε κατά πλειοψηφία, στ) τα κρατικά νοµικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ζ) τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις αυτών και η) τις ενώσεις που 

συγκροτούνται από έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω φορείς.  

2.  προµήθειες  του  δηµοσίου  τοµέα  είναι  συµβάσεις  από  επαχθή  αίτια,  που συνάπτονται  

εγγράφως  µεταξύ  ενός  προµηθευτή  αφενός  και  των  φορέων  που ορίζονται  στην  παρ.1  

αφετέρου  και  έχουν  ως  αντικείµενο  την  αγορά,  τη χρηµατοδοτική µίσθωση και τη 

µίσθωση αγαθών. Επίσης,  θεωρούνται προµήθειες του  δηµοσίου  τοµέα  και  οι  συµβάσεις  

ανάθεσης  εκτελέσεως  εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, µεταφοράς ή και άλλων 

εργασιών που σχετίζονται µε την προµήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον όµως η αξία 

αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργαmών.  

3.  µε  προεδρικό  διάταγµα  των  Υπουργών  Εθνικής  Οικονοµίας,  Βιοµηχανίας, Ενέργειας  

και  Τεχνολογίας  και  Εµπορίου  και  του  κατά  περίπτωση  αρµοδίου υπουργού µπορεί να:  
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α)  επεκτείνει  ολικά  ή  µερικά  η  εφαρµογή  του  νόµου  αυτού  για  τις  συµβάσεις 

προµηθειών:  

αα) άλλων φορέων, πέραν εκείνων της παρ.1,  

ββ) µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού ή άλλης µορφής εξοπλισµού και αγαθών 

που ενσωµατώνονται σε δηµόσια έργα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις κείµενες 

διατάξεις.  

β) εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόµου αυτού ολικά ή µερικά φορείς της παρ.!,  

γ) να ρυθµίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων  

προµηθειών  στους  τοµείς  του  ύδατος,  της  ενέργειας,  των  µεταφορών  και  των  

τηλεπικοινωνιών.  

4.  µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 

Εµπορίου  και  µετά  από  γνώµη της  Επιτροπής Πολιτικής  και  Προγραµµατισµού 

Προµηθειών (ΕΠΠΠ) µπορεί να εξαιρούνται συγκεκριµένες προµήθειες των φορέων της 

παρ. Ι.  

5.εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόµου αυτού : 

Ι.  Φορείς:  

α) Η Προεδρία της ∆ηµοκρατίας  

β)  η Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισµοπλήκτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  

Χωροταξίας  και  ∆ηµοσίων Έργων και  κάθε  άλλη  δηµόσια  υπηρεσία  ή  νοµικό πρόσωπο  

δηµοσίου  δικαίου  που  πραγµατοποιεί  προµήθειες  αγαθών  για  την αποκατάσταση 

σεισµοπλήκτων ή πληγέντων από άλλες θεοµηνίες.  

γ)  οι  ενοριακοί  ναοί,  οι  εκκλησιαστικές  σχολές,  τα  εκκλησιαστικά  ιδρύµατα,  η 

Αποστολική ∆ιακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς.  

δ) τα θέατρα, τα µουσεία και οι πινακοθήκες, τα ωδεία και οι ορχήστρες, η Εθνική Λυρική  

Σκηνή,  η  Στέγη  Καλών  Τεχνών  και  Γραµµάτων,  η  Κρατική  Σχολή Ορχηστρικής τέχνης 

λοιποί συναφείς φορείς.  

ε) οι εν γένει παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί και τα κέντρα παιδική µέριµνας.  

στ)  τα γηροκοµεία και γενικά  τα ιδρύµατα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, εκτός του 

Πατριωτικού Ιδρύµατος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης .  

ζ) οι φοιτητικές λέσχες, οι σχολικές επιτροπές και οι βιβλιοθήκες.  

Η) οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων και προστασίας αποφυλακιζόµενων.  

Ι)  οι  οργανισµοί  κοινωνικής  ασφάλισης,  εκτός  του  Ιδρύµατος  Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων.  

Ια) η Αρχαιολογική Εταιρία.  
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Ιβ) το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.  

Ιγ) το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών.  

Ιδ) το Κέντρο ∆ιεθνούς Ευρωπαϊκού ∆ικονοµικού ∆ικαίου .  

Ιε) το Κέντρο Βρεφών «η Μητέρα».  

Ιστ)  οι  τραπεζικές,  οι  ασφαλιστικές  και  οι  χρηµατοπιστωτικές  επιχειρήσεις  του 

δηµοσίου τοµέα, εκτός των προµηθειών τους σε µηχανογραφικά, τηλεπικοινωνιακό 

εξοπλισµό, καθώς και σε µηχανήµατα κλιµατισµού και αναπαραγωγής εγγράφων.  

Ιζ) τα Καταστήµατα Αφορολόγητων Ειδών.  ,  

Ιη)  που λειτουργούν µε τη  µορφή  ανώνυµης εταιρίας  και  οι  µετοχές τους έχουν εισαχθεί 

στο Χρηµατιστήριο.  

Ιθ) τα Επιµελητήρια.  

Κ) ο όµιλος της ∆ΕΠ.  

ΙΙ. Προµήθειες:  

Α) που προβλέπονται  από διεθνείς  συµφωνίες η  από ειδική  διαδικασία  διεθνούς  

Β)  πολεµικών  ειδών  που  εκτελούνται  από  τους  δευτερεύοντες  διατάκτες  το Υπουργείο 

Εθνικής Άµυνας, από µεταβιβαζόµενες σε αυτούς πιστώσεις η από τις υπηρεσίες και τα 

πλοία του πολεµικού ναυτικού.  

Γ) που έχουν προηγουµένως µε σχετική πράξη χαρακτηριστεί απόρρητες.  

∆) που επιβάλλονται για τη προστασία ουσιωδών συµφερόντων της ασφάλειας της χώρας.  

Ε) που η σύναψη και η εκτέλεση τους πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας.  

Στ) εργαστηριακού εξοπλισµού, επιστηµονικών ειδών, υλικών και συγγραµµάτων, που 

προορίζονται για  εκπαιδευτικούς σκοπούς η για  επιστηµονικά πειράµατα και έρευνες  των 

ανωτάτων  εκπαιδευτικών  ιδρυµάτων  της  χώρας,  των τεχνολογικών εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων και 

λοιπών ερευνητικών φορέων.  

Ζ) που προορίζονται µόνο για τη τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό ή για 

εξοπλισµό των υπηρεσιών του εξωτερικού του Υπουργείου Τουρισµού,  

Η) προµήθειες και επισκευές,  που προορίζονται για  τις  ανάγκες του  Υπουργείου Εθνικής 

Άµυνας και αφορούν πολεµικά είδη,  όπως όπλα,  τυποποιηµένο οπλισµό, πλοία,  λέµβους 

και γενικά ναυπηγήµατα, αεροπλάνα,  ελικόπτερα,  άρµατα µάχης, ειδικά  οχήµατα  και  

τυποποιηµένα  τροχοφόρα,  πυροµαχικά,  εκρηκτικά,  υλικά οχύρωσης,  διαβιβάσεων,  

ναρκαλιείας,  κατασκευής  µέσων  άµυνας,  λιµανιών, οικοδοµήσιµα  ή  κοινόχρηστα  υλικά  
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µηχανικού,  εξαρτήµατα  και  ανταλλακτικά τούτων, ως και εργαλεία συντήρησης, επισκευής 

και λειτουργίας τους .   

Θ)  που  αφορούν  καύσιµα  και  ελαιολιπαντικά,  γραφική  ύλη  και  ανταλλακτικά 

µηχανηµάτων και οχηµάτων τρόφιµα και λοιπά αναλώσιµα είδη παντοπωλείου και φάρµακα 

των συµβουλίων περιοχής των άρθρων 48  του ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90Α'), των οργανισµών 

τοπικής  αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού (ΟΤΑ), των συνδέσµων τους,  των  δηµοτικών  και  

κοινοτικών  ιδρυµάτων  τους  και  των  νοµικών  τους προσώπων  δηµοσίου  δικαίου,  

τηρουµένων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  της εποµένης παραγράφου και των 

παραγράφων 1 έως και  11  και 14  έως και 16  του άρθρου 2 του παρόντος . 

6. οι ανωτέρω προµήθειες και επισκευές, καθώς και οι προµήθειες των εξαιρουµένων  

από τον παρόντα νόµο φορέων εκτελούνται από τους αρµόδιους κατά περiπτωση  

φορείς, επιφυλασσοµένων των κοινοτικών διατάξεων, σύµφωνα µε τις  ισχ6ουσες ή τις 

θεσπιζόµενες προς τούτο ειδικές διατάξεις. 

 

6.  Π∆.  456/1995  «Περί  κωδικοποιήσεως  σε  ενιαίο  κείµενο  των  κειµένων  

διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων» (ΦΕΚ Α' 269)  

 

Άρθρο 19 

Παροχή κινήτρων εξοπλισµού ε χρηµατοδοτική µίσθωση 

 

1. στις επιχειρήσεις του άρθρου 2 που αποκτούν τη χρήση καινούριου µηχανολογικού 

εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1665/1986, όπως 

ισχ6ει και υπό την προϋπόθεση ότι στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ορίζεται ότι 

µετά τη λήξη της µίσθωσης ο εξοπλισµός θα περιέχεται στην κυριότητα της επιχείρησης, είτε 

η χρήση του εξοπλισµού αυτού συνδυάζεται µε επένδυση που υπάγεται στις διατάξεις 

επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του παρόντος νόµου είτε όχι, παρέχεται επιδότηση 

υπολογιζόµενη επί της αξίας κτήσης από την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης του 

ενοικιαζόµενου εξοπλισµού. Το παρεχόµενο ποσοστό επιχορήγησης που θα ελάµβανε η 

επιχείρηση εάν είχε αγοράσει τον εξοπλισµό αυτό και  υπαγόταν  στις  διατάξεις  των  

άρθρων  1  έως  και  9  του  παρόντος.  Για  τον προσδιορισµό  του ποσοστού τα επιδότησης,  

προκειµένου για  χρήση εξοπλισµού αξίας µεγαλύτερης των πέντε (5) και µέχρι είκοσι πέντε 

(25) δις. ∆ρχ., έχουν ανάλογη εφαρµογή τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 

1 του άρθρου 11.  
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               Η καταβολή της επιδότησης αρχίζει µετά την εγκατάσταση του µισθωµένου 

εξοπλισµού και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του,  κατά τα οριζόµενα στην 

παράγραφο  3  του άρθρου  5,  στις περιπτώσεις δε που η χρήση του εξοπλισµού µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση συνδυάζεται και µε επένδυση που υπάγεται στις διατάξεις 

επιχορήγησης  και  επιδότησης  του  παρόντος,  η  καταβολή  της  επιδότησης για  το 

µισθωµένο εξοπλισµό αρχίζει µετά και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης. Η επιδότηση καταβάλλεται µετά την εκάστοτε πληρωµή των δόσεων του 

µισθώµατος από την επιχείρηση σε δόσεις, κάθε µία εκ των οποίων υπολογίζεται επί του  

τµήµατος  της  αξίας  κτήσεως  του  εξοπλισµού,  το  οποίο  εµπεριέχεται  στην εκάστοτε 

καταβαλλόµενη δόση του µισθώµατος. Σε περίπτωση που η σύµβαση της χρηµατοδοτικής  

µίσθωσης  προβλέπει  καταβολή  των  καταβολή  των  δόσεων  του µισθώµατος σε 

διαστήµατα µικρότερα του τριµήνου,  η καταβολή της επιδότησης γίνεται  ανά τρίµηνο.  Η 

επιδότηση του παρόντος άρθρου παρέχεται µόνο για την απόκτηση  της  χρήσης  εξοπλισµού  

αξίας  κτήσης  µέχρι  πέντε  (5)  δις.  ∆ρχ.  και προκειµένου για  µεταποιητικές επιχειρήσεις 

µέχρι είκοσι πέντε (25)  δις.  ∆ρχ. Στις περιπτώσεις  που  η  χρήση  του  ενοικιαζόµενου  

εξοπλισµού  συνδυάζεται  και  µε επένδυση που υπάγεται στις διατάξεις επιχορήγησης και 

επιδότησης επιτοκίου του παρόντος,  η επιδότηση παρέχεται για  την  αξία  εκείνη  του  

εξοπλισµού,  η  οποία αθροιζόµενη µε το ύψος της επένδυσης συµπληρώνει το ποσό των 

πέντε (5) δις.δρχ. ή είκοσι πέντε (25) δις.δρχ. κατά περίπτωση.  

                 Τα ποσά των δόσεων της επιδότησης που εισπράττει η επιχείρηση µειώνουν το 

ποσό των δαπανών που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να 

υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται.  

                Για  την  εφαρµογή  του  κινήτρου  της  επιδότησης  της  παραγράφου  αυτής 

ισχ6ουν ανάλογα οι ρυθµίσεις των άρθρων 1 και 23 του παρόντος, που αφορούν στην 

υποβολή της αίτησης υπαγωγής και τα απαιτούµενα γι'  αυτήν δικαιολογητικά, στο ελάχιστο  

ύψος,  στην  έναρξη,  στην  αξιολόγηση,  στην  έγκριση  και  έκδοση  των αποφάσεων 

υπαγωγής,  ολοκλήρωσης και  έναρξης παραγωγικής λειτουργίας,  στον επιτόπιο  έλεγχο  και  

τα  όργανα  ελέγχου,  καθώς  και  στην  επιστροφή  της καταβληθείσας επιδότησης.  

                Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας καθορίζονται οι αναγκαίες 

λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του κινήτρου της παραγράφου αυτής.  

               Οι  διατάξεις  της  παραγράφου  αυτής  έχουν  εφαρµογή  για  τις  αιτήσεις 

υπαγωγής που υποβάλλονται από την 1 η Νοεµβρίου 1994 και µετά.  
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2. οι επιχειρήσεις της προηγούµενης παραγράφου και µε την ίδια ως άνω προϋπόθεση 

µπορούν να κάνουν χρήση του κινήτρου των αφορολόγητων εκπτώσεων των άρθρων 12,  13  

και  14  ή  του  ειδικού  αφορολόγητο'!!.  αποθεµατικού  του  άρθρου 22  του ν.1828/89,  επί  

της  αξίας  κτίσης  από την εταιρία  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης του χρησιµοποιούµενου από 

τις επιχειρήσεις αυτές καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.  

               Σε περίπτωση που η επιχείρηση µετά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν 

αποκτά την κυριότητα του εξοπλισµού, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης 

α της παραγράφου 1 του άρθρου 14.  

3.  επιχείρηση  που  έτυχε,"- ταυ  κινήτρου  της  επιδότησης  της  παραγράφου  1  του 

παρόντος  άρθρου  δεν  µπορεί  να  εφαρµόσει  το  κίνητρο  των  αφορολόγητων εκπτώσεων  

ή  του  ειδικού  αφορολόγητου  αποθεµατικού  της  προηγούµενης παραγράφου 2, για τη 

χρήση µε χρηµατοδοτική µίσθωση του ιδίου εξοπλισµού.  

 

7.  Νόµος 2520/1997  «Μέτρα για  τους  νέους  αγρότες,  σύσταση  Οργανισµού  

Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και  

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 173)  

 

Άρθρο 25 

Χρηµατοδοτική µίσθωση αγροτικών εκτάσεων 

1.  απαλλάσσονται από το φόρο µεταβίβασης και υπεραξίας οι  αγροτικές εκτάσεις τόσο 

κατά την αγορά τους από τις εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όσο και κατά την οριστική 

µεταβίβαση της κυριότητας των αγροτικών εκτάσεων προς τους αγρότες στη λήξη της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

2.  οι εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης για αγροτικές εκτάσεις φορολογούνται επί των 

εισπραττόµενων  τόκων,  υπολογίζονται  δε,  και  θεωρούνται ως έξοδα και  οι αποσβέσεις 

επί της αξίας των αγροτικών εκτάσεων.  

               Επιτρέπεται  στις εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης το ποσό των χρεολυσίων που  

εισπράττουν  να  φέρεται  σε  ειδικό  αποθεµατικό  πρόβλεψης,  το  οποίο συµψηφίζεται µε 

τη ζηµία από τη πώληση της αγροτικής έκτασης κατά τη λήξη της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης.  

3.  επιδοτείται σε περιπτώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης αγροτικών εκτάσεων κατά τριάντα 

πέντε  τοις  εκατό (35%)  το  επιτόκιο  για  τα δέκα (10)  πρώτα χρόνια της χρηµατοδοτικής  

µίσθωσης.  Το ανώτερο  επιτόκιο  προσαυξάνεται  κατά  πέντε  (5) ποσοστιαίες µονάδες στις 

περιπτώσεις:  



 

 

89 

 

α)  των νέων αγροτών που είναι  αρχηγοί και κάτοχοι αγροτικών εκµεταλλεύσεων  

σύµφωνα µε τον κανονισµό 2328/1991 και  

β) των αγροτών που είναι κάτοικοι ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές 

χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε την οδηγία 75/268/ΕΟΚ. 

 

 

 

 

 

 8.  Νόµος 2469/1997  «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των  

κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 38)  

 

Άρθρο 8 

Χρηµατοδοτική µίσθωση 

 

            Οι  δηµόσιοι  οργανισµοί,  ασφαλιστικοί  φορείς  και  ΝΠ∆∆,  δύνανται  να 

συνάπτουν συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, που 

διέπουν την κατάρτιση αυτών των συµβάσεων. Εάν η χρηµατοδοτική µίσθωση καταλήξει 

είτε σε απόκτηση είτε  σε οριστική µεταβίβαση του κινητού ή ακινήτου περιουσιακού 

στοιχείου, ισχύουν οι σχετικές µε την εν λόγω απόκτηση ή µεταβίβαση διατάξεις.  

           Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου 

υπουργού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ρυθµιστικό 

πλαίσιο, οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις µη εφαρµογής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια και οδηγία αξιοποίησης της περιουσίας των δηµοσίων οργανισµών, 

ασφαλιστικών φορέων και ΝΠ∆∆.  

 

 

9. Ν.2682/1999 (ΦΕΚ Α' 16/8.2.1999) 

«∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχηµάτων και άλλες διατάξεις» 

 

 

Άρθρο27 

Χρηµατοδοτική µίσθωση 
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1. Η παρ.2 ου άρθρου 1 του ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194Α') αντικαθίσταται ως εξής:  

            «2.  αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο  

που αγόρασε προηγουµένως η εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης από το µισθωτή.  

Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο επαγγελµατία».  

2.  το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194Α'), όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173Α'), αντικαθίσταται ως  

εξής:  

               «Στην  έννοια  των  κινητών  πραγµάτων  της  παρ.1  περιλαµβάνονται  τα 

αεροσκάφη και εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήµατα, ενώ στην έννοια των 

ακινήτων πραγµάτων συµπεριλαµβάνονται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και κάθετες 

ιδιοκτησίες µε κτίσµατα µετά του ποσοστού του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριµένα 

κτίσµατα σε σχέση µε τη δοµήσιµη επιφάνεια του γηπέδου και γενικά τα κτίσµατα ή το 

συγκρότηµα κτισµάτων µετά των λοιπών εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του 

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

συνολική δοµήσιµη επιφάνεια που µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο γήπεδο και επιπλέον ο 

ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις ως χώρος στάθµευσης 

αυτοκινήτων».  

3. η παρ.5 του άρθρου 6 του ν.1665/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ.11 του 

άρθρου 11  του ν.2367/1995 (ΦΕΚ 261Α'), αντικαθίσταται ως εξής: «5.  Προκειµένου για 

συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτονται από 1.1.1998, η εταιρεία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ενεργεί αποσβέσεις για τα κινητά πράγµατα αλλά και για τα 

ακίνητα πλην οικοπέδων, σε ίσα µέρη ανάλογα µε τα έτη διάρκειας της σύµβασης».  

4. η παρ.12 του άρθρου 31  του ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:  

            «12.  η  εταιρεία  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  του  ν.1665/1986  ενεργεί  

αποσβέσεις στα µίσθια σε ίσα µέρη ανάλογα µε τα έτη διάρκειας της σύµβασης».  

5. στο άρθρο 6 του ν.1665/1986 προστίθεται παρ.12, που έχει ως εξής:  

           «12. η αξία των ακινήτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους οι εταιρίες του άρθρου 2 

και αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν λαµβάνεται υπόψη για την 

εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75Α')».  

6.  Το δεύτερο εδάφιο της παρ.16 του άρθρου  8  του ν.  1882/1990  (ΦΕΚ 43Α'), όπως αυτό 

προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου  8  του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43Α'), αντικαθίσταται ως 

εξής:  

              «Κατ' εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συµφωνητικά του προηγουµένου εδαφίου που 

καταρτίζονται από επιτηδευµατίες ή τρίτους µε το ∆ηµόσιο, τις τράπεζες, τους οργανισµούς, 



 

 

91 

 

τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τους δήµους και τις κοινότητες, τις 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις 

εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν.1665/1986».  

7.  στην παρ.1 του άρθρου  20  του ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113Α') προστίθεται εδάφιο, που  

έχει ως εξής:  

«ακίνητα που αποτελούν αντικείµενα σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξαιρούνται της 

αναπροσαρµογής της αξίας τους για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η σύµβαση».  

8.στην περίπτωση ζ' της παρ.3 του άρθρου  28  του ν.2238/1994 προστίθεται εδάφιο,  

που έχει ως εξής:  

               «Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείµενο σύµβασης χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης του ν.1665/1986 και µεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύµβασης αυτής ή 

εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της µίσθωσης από το µισθωτή, ως αξία πώλησης αυτών 

λαµβάνεται αυτή που καθορίζεται από τους όρους της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

που είχε υπογραφεί. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις 

που το ακίνητο µεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο πλην του µισθωτή ή των κληρονόµων του, 

εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του θανόντος µισθωτή, λόγω κληρονοµικής διαδοχής 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις».  

9.  στην παρ.1 του άρθρου  22  του ν.2459/1997 (ΦΕΚ17Α') προστίθεται εδάφιο, που έχει ως 

εξής:  

               «Ειδικά για τα ακίνητα τα οποία είχε συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

υπόχρεος σε φόρο είναι ο µισθωτής τους για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση».  

10.  στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ.1 του άρθρου  6  τουν.1665/1986 (ΦΕΚ 

194Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ.7 του άρθρου  11  του ν.2367/1995 (ΦΕΚ 

261Α'), πριν από τη λέξη «πράγµατα» προστίθεται η λέξη «κινητά».  

 


