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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με την λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και συγκεκριμένα κατά το 
δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1940,  δημιουργήθηκαν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες    Αμερικής οι πρώτες Εταιρείες LEASING. Το LEASING γνώρισε 
σύντομα αξιοσημείωτη επιτυχία .    

Ο όρος leasing έχει αποδοθεί στα Ελληνικά ως χρηματοδοτική μίσθωση. H 
χρηματοδοτική μίσθωση  είναι μια σύγχρονη μέθοδος μεσομακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματικών για την απόκτηση παγίων 
στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Με 
αυτήν ο μισθωτής μισθώνει από μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης 
πράγμα κινητό ή ακίνητο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στο τέλος της 
περιόδου αυτής μπορεί με μονομερή του δήλωση να το αγοράσει σε 
προσυμφωνημένο τίμημα (δικαίωμα προαίρεσης, option). Το μίσθωμα είναι 
έτσι υπολογισμένο, ώστε στο διάστημα της μίσθωσης να καλυφθούν τα έξοδα 
αγοράς και το κέρδος της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

H επιχείρηση επιλέγει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για 
τις ανάγκες του, η εταιρία leasing αγοράζει τον εξοπλισμό αυτόν από τον 
προμηθευτή ή το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη του και στη συνέχεια ενοικιάζει το 
μεν εξοπλισμό για περίοδο τουλάχιστον τριών χρόνων, το δε ακίνητο 
τουλάχιστον για δέκα χρόνια. Στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής 
μπορεί είτε να εξαγοράσει το πάγιο (εξοπλισμός - ακίνητο) συνήθως έναντι 
συμβολικού τιμήματος είτε να ανανεώσει τη σύμβαση για ορισμένο χρόνο. 

Oι διαδικασίες συνεργασίες μεταξύ του επενδυτή και της εταιρίας leasing είναι 
απλές και το κόστος αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. H έγκριση μιας 
σύμβασης leasing εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του μισθωτή και 
το είδος της επένδυσης, αξιολογείται δε με τραπεζικά κριτήρια. 

Το κύριο πλεονέκτημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε σχέση με το απλό 
τραπεζικό δάνειο είναι ο μειωμένος κίνδυνος κακής χρήσης της πίστωσης: 
αντί ο πιστωτής να καταβάλει χρήματα, τα οποία μπορεί να σπαταληθούν από 
τον δανειολήπτη σε σκοπούς άσχετους με την επιχείρηση, διακινδυνεύοντας 
έτσι την επιβίωση και τη φερεγγυότητα της επιχείρησης, με τη χρηματοδοτική 
μίσθωση ο πιστωτής αγοράζει ο ίδιος τον εξοπλισμό και είναι εξασφαλισμένος 
ότι το δάνειο επενδύεται στην επιχείρηση με τρόπο παραγωγικό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

1.1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ LEASING 

 

H  σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης  γίνεται µεταξύ ειδικευµένης εταιρείας 
και επιχείρησης ή επαγγελματία µε σκοπό την παραχώρηση έναντι 
µισθώµατος στην επιχείρηση ή τον επαγγελματία της χρήσης κινητού 
πράγµατος και ταυτόχρονα του δικαιώµατος είτε αγοράς είτε ανανέωσης της 
µίσθωσης για ορισµένο χρόνο. Οι ειδικευµένες εταιρείες στις συµβάσεις 
leasing ιδρύονται µε αυτό τον αποκλειστικό σκοπό και κατόπιν ειδικής άδειας 
της Τράπεζας της Ελλάδος, άδεια η οποία είναι απαραίτητη και στην 
περίπτωση εγκατάστασης στην Ελλάδα παρόµοιων αλλοδαπών εταιρειών. Το 
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών leasing απαιτείται να είναι 
ίσο προς το κεφάλαιο σύστασης ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας (12 εκ. €) ή 
προς το ήµισυ αυτού, όταν την πλειοψηφία του κατέχουν µία ή περισσότερες 
τράπεζες. Τέλος, οι µετοχές των εταιρειών αυτών είναι ονοµαστικές, ενώ την 
εποπτεία επί των εταιρειών αυτών ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Η σύµβαση 
leasing καταρτίζεται εγγράφως και καταχωρείται στο βιβλίο του άρθρου 5 του 
Ν∆ 1038/1949 (ΦΕΚ Α 149) του Πρωτοδικείου της κατοικίας ή της έδρας του 
µισθωτή και του Πρωτοδικείου Αθηνών και η διάρκειά της είναι πάντοτε 
ορισµένη και ποτέ µικρότερη των τριών ετών.Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
µίσθωσης το πράγµα ασφαλίζεται κατά κινδύνων τυχαίας καταστροφής ή 
χειροτερεύσεως, ενώ, τρίτα πρόσωπα δεν µπορούν να ασκήσουν κυριότητα ή 
άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του αντικειµένου της. Για τον καθορισµό του 
µισθώµατος και του τιµήµατος αγοράς του πράγµατος από το µισθωτή, 
επιτρέπεται η συνοµολόγηση ρητρών επιτοκίου ή είδους ή αξίας 
συναλλάγµατος ή συνδυασµός των τριών. Σε περίπτωση αγοράς του µισθίου 
πριν παρέλθει διετία από την έναρξη της µίσθωσης, ο µισθωτής οφείλει να 
καταβάλλει όλους τους φόρους και τις επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου κ.λπ., 
που αντιστοιχούν στην απόκτηση καινούργιων πραγµάτων. Απαλλάσσονται 
από κάθε φόρο και εισφορά πλην του φόρου εισοδήµατος και 17 του ΦΠΑ τα 
µισθώµατα και το τίµηµα πώλησης των µισθωµένων πραγµάτων, τα 
δικαιώµατα των συµβολαιογράφων για την κατάρτιση των συµβάσεων 
προσδιορίζονται στα κατώτατα όρια, ενώ, τα µισθώµατα που καταβάλλονται 
προς τις εταιρείες leasing θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες και εκπίπτουν 
από τα ακαθάριστα έσοδα του µισθωτή. Οι εταιρείες leasing έχουν δικαίωµα 
να διενεργούν αποσβέσεις στα µίσθια ίσες προς τις αποσβέσεις που θα είχε 
δικαίωµα να υπολογίσει ο µισθωτής, εάν προέβαινε στην αγορά τους ως 
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καινούργιων. Φορολογικές εκπτώσεις για τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται 
µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπονται στο Ν 1262/82 και 
στους αναπτυξιακούς νόµους 1892/1990 (άρθρο 19),στον 2601/1998 και στον 
3219/2004, υπό τον όρο διάρκειας της σύµβασης leasing από 10 έτη και άνω 
και όταν η κυριότητα θα περιέρχεται στον µισθωτή µετά τη λήξη της 
σύµβασης. Από κάθε φόρο ή τέλος απαλλάσσονται οι συµβάσεις δανεισµού 
από τράπεζες των εταιρειών leasing καθώς και οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης µεταξύ των εταιρειών αυτών και ξένων προµηθευτών τους. Οι 
εταιρείες leasing επιτρέπεται να καταρτίζουν ειδικό αποθεµατικό 
κάλυψηςεπισφαλών απαιτήσεων µε την κράτηση από τα καθαρά έσοδα 
ποσού που αντιστοιχεί στο 2% των ανείσπρακτων στο τέλος κάθε έτους 
µισθωµάτων.  

 

1.2 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

 Από πλευράς εκμισθωτή: 

Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία, κυρίως ενσώματα, πάγια, 
παρακολουθούνται από τον εκμισθωτή του στους ίδιους λογαριασμούς με 
τους οποίους παρακολουθούνται τα μη εκμισθωμένα περιουσιακά του 
στοιχεία. Για τον λόγο αυτό θα ήταν καλύτερο:   

Α) Τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία να παρακολουθούνται σε 
ιδιαίτερους υπολογαριασμούς των οικείων περιληπτικών λογαριασμών. Σε 
περίπτωση που η επιχείρηση δεν θέλει να ακολουθήσει τον παραπάνω 
χειρισμό θα πρέπει να παρακολουθεί τα στοιχεία που την ενδιαφέρουν σε 
κατάλληλο ζεύγος λογαριασμών τάξεως όπως π.χ. στους: 

 

04 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί 

04.12 Μισθωτές μηχανημάτων 

08 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί 

08 Εκμισθωμένα σε τρίτους μηχανήματα  

 

(Τα ανωτέρω για περίπτωση εκμίσθωσης μηχανημάτων.) 

Β) Τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία να αναλύονται κατά στοιχεία σε 
ειδικά μητρώα, των οποίων το ισοζύγιο θα πρέπει να συμφωνεί με τον οικείο 
λογαριασμό των εκμισθωμένων στοιχείων. 
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Γ) Τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία να καταχωρούνται στο ``Βιβλίο 
Απογραφών΄΄ , χωριστά από τα άλλα όμοια περιουσιακά στοιχεία ή εφόσον 
τηρείται, ένα θεωρημένο ιδιαίτερο μητρώο στο οποίο να γίνεται παραπομπή. 
Τα έσοδα από εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στους 
οικείους υπολογαριασμούς του 75 ``έσοδα παρεπόμενων ασχολιών΄΄ , και 
συγκεκριμένα στους ακόλουθους υποχρεωτικής τήρησης λογαριασμούς: 

 

75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 

75.00 

75.04 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 

75.05 Ενοίκια κτιρίων – τεχνικών έργων 

75.06 Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού 
μηχανολογικού εξοπλισμού 

75.07 Ενοίκια μεταφορικών μέσων  

75.08 Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

75.09 Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων 

 

Οι τακτικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 
παρακολουθούνται όπως είναι γνωστό, στο λογαριασμό 66 ``αποσβέσεις 
πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος΄΄ και στους 
αναλυτικούς λογαριασμούς αυτού, οι οποίοι χρεώνονται με πίστωση των 
αντίθετων λογαριασμών των αποσβεσμένων πάγιων στοιχείων, οι οποίοι 
λειτουργούν ως αντίθετοι υπολογαριασμοί των κύριων λογαριασμών των 
πάγιων στοιχείων. Η ετήσια απόσβεση όσο και η σωρευτική απόσβεση των 
εκμισθωμένων στοιχείων, παρακολουθείται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς 
ώστε η επιχείρηση να γνωρίζει αφενός την ετήσια δαπάνη – έξοδο των 
αποσβέσεων των εκμισθωμένων στοιχείων και αφετέρου τις συνολικές 
αποσβέσεις αυτών. 

Π.χ. για τις αποσβέσεις εκμισθωμένων πάγιων στοιχείων θα 
χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί και θα διενεργείται η εγγραφή της μορφής: 

 

66.0Χ.90 Αποσβέσεις εκμισθωμένων ………. 

1Χ.99.90 Αποσβεσμένα εκμισθωμένα ………. 
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Παρατηρούμε ότι το Ε.Γ.Λ.Σ. ορθά χαρακτηρίζει τα μισθώματα των 
εκμισθωμένων πάγιων στοιχείων ως ``έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών 
αποτελεσμάτων΄΄, τα αφαιρεί από τις πωλήσεις και τα εμφανίζει στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης με όνομα ``άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως΄΄ 

Εσφαλμένα όμως τις αποσβέσεις αυτών των στοιχείων δεν τις 
συμπεριλαμβάνει στα ``έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών 
αποτελεσμάτων΄΄, ώστε να εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων ως μη 
ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις. Άρα ουσιαστικά το 
σφάλμα είναι ότι οι αποσβέσεις των στοιχείων μειώνουν τα ``μικτά 
αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως΄΄. Το σφάλμα αντιμετωπίζεται στην Αναλυτική 
Λογιστική, άρα το σφάλμα ισχύει στις επιχειρήσεις που τηρούν μόνο Γενική 
Λογιστική. 

 Από πλευράς μισθωτή: 

Ο μισθωτής περιουσιακών στοιχείων με βάση την λειτουργική μίσθωση δεν 
αποκτά ουσιαστικά την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων αυτών. 
Συνεπώς μόνο σε λογαριασμούς τάξεως είναι δυνατό να παρακολουθούνται 
τα στοιχεία αυτά ως ``αλλότρια περιουσιακά στοιχεία΄΄. Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. τα 
μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία τρίτων πρέπει να παρακολουθούνται σε 
υπολογαριασμούς των 01 και 05 λογαριασμών. 

 

01.99  Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 

01.99.1Χ  Μισθωμένα (περιουσιακά στοιχεία) τρίτων 

                 05.99 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 

                 05.99.1Χ  Εκμισθωτές (περιουσιακών στοιχείων) 

 

Αποσβέσεις επί των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων δεν δικαιούται να 
διενεργεί ο μισθωτής. 

Τα περιοδικά ενοίκια που καταβάλλει ο μισθωτής καταχωρούνται στους 
κατωτέρω προβλεπόμενους από το Ε.Γ.Λ.Σ. υποχρεωτικής τήρησης 
λογαριασμούς: 

 

62.04      Ενοίκια 

62.04.00 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 

         .01 Ενοίκια κτιρίων – τεχνικών έργων 
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         .02 Ενοίκια μηχανημάτων – τεχνικών έργων - λοιπού μηχανολογικού    

               εξοπλισμού. 

         .03 Ενοίκια μεταφορικών μέσων 

         .04 Ενοίκια επίπλων 

         .05 Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων 

         .06 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 

         .07 Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων 

 

Σε περίπτωση που ο μισθωτής απέκτησε από άλλο μισθωτή τα ``μισθωτικά 
δικαιώματα΄΄ ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου έναντι ανταλλάγματος 
που κατέβαλε εφάπαξ, το ποσό που κατέβαλε καταχωρείται στη χρέωση 
κατάλληλου υπολογαριασμού του 16.05 ``λοιπά δικαιώματα΄΄ και αποσβένεται 
σε ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο που διαρκεί το μισθωτικό δικαίωμα. Η 
σχετική εγγραφή έχει ως εξής: 

 

66.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς 
αποσβέσεως 

66.05.05 Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων 

               16.99 Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα 

                         έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

               16.99.05 Αποσβεσμένα λοιπά δικαιώματα 

 

Τα ασφάλιστρα καθώς και τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεων που τυχόν 
καταβάλλει ο μισθωτής για τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία τρίτων και τα 
οποία από τη σύμβαση μίσθωσης τον βαρύνουν, καταχωρούνται στους 
οικείους υπολογαριασμούς των 62.05 ``ασφάλιστρα΄΄ και 62.07 ``επισκευές 
και συντηρήσεις΄΄. 
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1.3  Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Από πλευράς εκμισθωτή: 

 

Με τη χρηματοδοτική μίσθωση μεταβιβάζονται ουσιαστικά από τον εκμισθωτή 
στο μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνδέονται με την κυριότητα 
του μισθίου, μολονότι τυπικά η κυριότητα του μισθίου εξακολουθεί να ανήκει 
στον εκμισθωτή. Κάθε περιουσιακό στοιχείο του εκμισθωτή, που βρίσκεται σε 
χρηματοδοτική μίσθωση, πρέπει να περιλαμβάνεται στον ισολογισμό ως 
απαίτηση και όχι ως ενσώματη ακινητοποίηση, με το ποσό της καθαρής 
επένδυσης. 

Στη χρηματοδοτική μίσθωση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 
εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες λογαριασμών 16.00 – 16.04, 
παρακολουθούνται από τον λογαριασμό 16.05 ``Λοιπά δικαιώματα΄΄. Στην 
περίπτωση των μισθωτικών δικαιωμάτων ο μισθωτής (ενοικιαστής) ακινήτου ή 
άλλου πράγματος μεταβιβάζει στην οικονομική μονάδα τα μισθωτικά του 
δικαιώματα, που απορρέουν από σχετική σύμβαση μισθώσεως και το νόμο 
που ισχύει κάθε φορά, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλει η οικονομική 
μονάδα. Το αντάλλαγμα που η οικονομική μονάδα καταβάλλει για την 
απόκτηση των μισθωτικών δικαιωμάτων καταχωρείται στην χρέωση 
υπολογαριασμού  του 16.05 και αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις μέσα στο 
χρόνο ισχύος του μισθωτικού δικαιώματος. Στο λογαριασμό αυτόν 
καταχωρείται και η καλούμενη πνευματική ιδιοκτησία, της οποίας το κόστος 
κτήσεως σε περίπτωση αγοράς των δικαιωμάτων της, είναι το εφάπαξ 
καταβαλλόμενο τίμημα ή στην σπάνια περίπτωση δημιουργίας από την ίδια 
την επιχείρηση τέτοιων δικαιωμάτων, όλα τα πραγματοποιούμενα συναφή 
έξοδα. Το κόστος κτήσεως των δικαιωμάτων αυτών πρέπει να αποσβένεται 
μέσα στην περίοδο που προσδοκάται ότι θα αποφέρουν εισόδημα στην 
επιχείρηση. Η φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπει συντελεστή αποσβέσεως 
για τα εξεταζόμενα δικαιώματα. Εναπόκειται στην επιχείρηση να καθορίσει την 
περίοδο αποσβέσεώς τους. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα στην χώρα μας νομοθεσία, ο εκμισθωτής: 

- Δικαιούται να διενεργεί αποσβέσεις επί των εκμισθωμένων περιουσιακών 
στοιχείων. 

- Υποχρεούται να εμφανίσει στα αποτελέσματά του ολόκληρο το ποσό των 
εισπραττομένων μισθωμάτων ως έσοδα της χρήσης. 
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Η μέθοδος υπολογισμού των αποσβέσεων για τα κινητά: Οι αποσβέσεις 
λογίζονται σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης. 

Η μέθοδος υπολογισμού των αποσβέσεων για τα ακίνητα: Σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για τις αποσβέσεις των ακινήτων. 

 

 Από πλευράς μισθωτή: 

 

Η χρηματοδοτική μίσθωση πρέπει να απεικονίζεται στα βιβλία και τον 
ισολογισμό του μισθωτή κατά την έναρξη της μίσθωσης με την καταχώρηση 
ενός στοιχείου ενεργητικού και μιας υποχρέωσης: 

- Είτε με ποσά που κατά την έναρξη της μίσθωσης είναι ίσα με την 
πραγματική αξία του μισθωμένου στοιχείου, μειωμένη με τις 
επιχορηγήσεις και τους πιστωτικούς φόρους που δικαιούται ο 
εκμισθωτής, 

- είτε με την παρούσα αξία του ελάχιστου συνόλου μισθωμάτων άμα αυτή 
είναι μικρότερη. 

Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας του ελάχιστου συνόλου 
μισθωμάτων, ως συντελεστής εφαρμόζεται το τεκμαρτό επιτόκιο της 
μισθωτικής σχέσης, εφόσον είναι δυνατό να προσδιοριστεί, διαφορετικά 
εφαρμόζεται το οριακό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή. 

Κατά την έναρξη της μίσθωσης, τόσο τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεί όσο 
και η υποχρέωση των μελλοντικών μισθωμάτων εφαρμόζονται στον 
ισολογισμό του μισθωτή με ίσα ποσά. 

Ο μισθωτής πρέπει να υπολογίζει την παρούσα αξία των μισθωμάτων 
χρησιμοποιώντας το οριακό δανειακό του επιτόκιο, εκτός εάν είναι δυνατόν 
να γνωρίζει ο μισθωτής το επιτόκιο με το οποίο ο εκμισθωτής υπολόγισε τη 
μίσθωση. Εάν και τα δύο επιτόκια είναι γνωστά πρέπει να χρησιμοποιείται το 
υπονοούμενο επιτόκιο της μίσθωσης εάν αυτό είναι χαμηλότερο από το 
ανώτατο επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή. Το ανώτατο επιτόκιο δανεισμού 
του μισθωτή είναι το επιτόκιο με το οποίο θα είχε αυτός επιβαρυνθεί κατά 
την έναρξη της μίσθωσης προκειμένου να δανειστεί τα απαραίτητα κεφάλαια 
για την αγορά της μισθωμένης περιουσίας για μια περίοδο ίση με αυτήν της 
μίσθωσης. 
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Επίσης αν η παρούσα αξία των ενοικίων υπερβαίνει την τρέχουσα αξία – 
αγοράς της μισθωμένης περιουσίας κατά την έναρξη της σύμβασης, το ποσό 
που καταχωρείται στο ενεργητικό και στο παθητικό περιορίζεται στην 
τρέχουσα αξία της μισθωμένης περιουσίας. Αυτή είναι και η οροφή στην 
κεφαλαιοποιούμενη αξία της μίσθωσης. 

Επισυνάπτοντας λοιπόν, στην εξεταζόμενη μορφή μίσθωσης, ο μισθωτής 
οφείλει να απεικονίζει λογιστικά τη χρηματοδοτική μίσθωση κατά την έναρξη 
αυτής με χρέωση ενός λογαριασμού ``μισθωμένης περιουσίας΄΄ και πίστωση 
ενός λογαριασμού ``υποχρέωσης΄΄, με την παρούσα αξία όλων των 
μελλοντικών δόσεων μισθωμάτων. Έτσι, από πλευράς μισθωτή η 
απεικόνιση της μίσθωσης βασίζεται στην ακόλουθη εξίσωση: 

Αξία της μισθωμένης περιουσίας και της αντίστοιχης υποχρέωσης =  

Περιοδικό μίσθωμα  /  Παρούσα αξία μιας ράντας ή περιόδων (δόσεων) 
με επιτόκιο 1. 

Ο καθορισμός ενός λογικού επιτοκίου έχει ιδιάζουσα βαρύτητα. Όσο υψηλό 
είναι το επιτόκιο τόσο μικρότερο θα είναι το κεφαλαιοποιούμενο ποσό της 
μίσθωσης.                                                                                  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜIΣΘΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. 

 

2.1 ΣΚΟΠΟΣ 

 

 Σκοπός του ΔΛΠ 17 είναι να προδιαγράψει, για τους μισθωτές και τους 
εκμισθωτές, τις κατάλληλες λογιστικές 

πολιτικές και γνωστοποιήσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν για τις μισθώσεις. 

 

2.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται για τη λογιστική όλων των μισθώσεων, εκτός 
από: 

α) μισθώσεις για εξερεύνηση ή χρήση μεταλλευμάτων, πετρελαίου, φυσικού 
αερίου και ομοίων μη ανανεώσιμων πόρων 

και 

β) συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων στοιχείων όπως οι 
κινηματογραφικές ταινίες, οι μαγνητοσκοπήσεις, τα 

θεατρικά έργα, τα χειρόγραφα κείμενα, οι ευρεσιτεχνίες και τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ωστόσο, το παρόν Πρότυπο δεν θα εφαρμόζεται στη βάση επιμέτρησης για: 

α) ακίνητα που κατέχονται από μισθωτές που αντιμετωπίζονται λογιστικά ως 
επενδύσεις σε ακίνητα. 

β) επένδυση σε ακίνητο που παρέχεται από εκμισθωτές με λειτουργικές 
μισθώσεις.  

γ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από μισθωτές με 
χρηματοδοτικές μισθώσεις ή 

δ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται από εκμισθωτές με 
λειτουργικές μισθώσεις. 
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2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο με τις έννοιες που 
καθορίζονται: 

Μίσθωση είναι μία συμφωνία βάσει της οποίας ο εκμισθωτής μεταβιβάζει 
στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μία 
συμφωνημένη χρονική περίοδο με αντάλλαγμα μία πληρωμή ή μία σειρά 
πληρωμών. 

Χρηματοδοτική μίσθωση χαρακτηρίζεται η μίσθωση που μεταβιβάζει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέληπου συνεπάγεται η ιδιοκτησία 
ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος (ιδιοκτησίας) μπορεί τελικά είτε να 
μεταβιβαστεί είτε όχι. 

Λειτουργική μίσθωση είναι μία μίσθωση που δεν είναι χρηματοδοτική. 

Μη ακυρώσιμη μίσθωση είναι μία μίσθωση που μπορεί να ακυρωθεί μόνον: 

α) με την επέλευση κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος· 

β) με την έγκριση του εκμισθωτή· 

γ) εφόσον ο μισθωτής συνάψει μια νέα μίσθωση για το ίδιο ή ισοδύναμο 
περιουσιακό στοιχείο με τον ίδιο εκμισθωτή ή 

δ) με την πληρωμή από τον μισθωτή ενός πρόσθετου ποσού το ύψος του 
οποίου εξασφαλίζει ότι η συνέχιση της μίσθωσης είναι σχεδόν βέβαιη κατά την 
έναρξη της μισθωτικής σχέσης. 

Έναρξη της μίσθωσης είναι η ημερομηνία της μισθωτικής συμφωνίας ή, αν 
προηγείται, η ημερομηνία της δέσμευσης των μερών ως προς τους κύριους 
όρους της μίσθωσης. Την ημερομηνία αυτή: 

α) η μίσθωση κατατάσσεται είτε ως λειτουργική είτε ως χρηματοδοτική και 

β) στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθορίζονται τα ποσά που 
θα αναγνωριστούν στην έναρξη της μισθωτικής περιόδου. 

 

Η έναρξη της μισθωτικής περιόδου είναι η ημερομηνία από την οποία ο 
μισθωτής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά του για τη χρήση του 
μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. Είναι η ημερομηνία της αρχικής 
αναγνώρισης της μίσθωσης (ήτοι η αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, 
των υποχρεώσεων, των εσόδων ή των εξόδων που προκύπτουν από τη 
μίσθωση, όπως αρμόζει). 
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Η διάρκεια της μίσθωσης/μισθωτική περίοδος είναι η αμετάκλητη χρονική 
περίοδος για την οποία ο μισθωτής έχει 

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

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

α) από πλευράς μισθωτή, κάθε ποσό εγγυημένο από τον ίδιο ή από τρίτο 
μέρος που συνδέεται με τον μισθωτή ή 

β) από πλευράς εκμισθωτή, κάθε υπολειμματική αξία εγγυημένη στον 
εκμισθωτή από: 

i) τον μισθωτή, 

ii) έναν τρίτο που συνδέεται με τον μισθωτή ή 

iii) ένα τρίτο μέρος που δεν συνδέεται με τον εκμισθωτή και που έχει την 
οικονομική δυνατότητα να εκπληρώσει 

τις δεσμεύσεις που προβλέπει η εγγύηση. 

Αν όμως ο μισθωτής έχει ένα δικαίωμα αγοράς του μισθωμένου περιουσιακού 
στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι αρκετά μικρότερη από την εύλογη 
αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία που 
καθίσταται ασκήσιμο το δικαίωμα, ώστε να είναι μάλλον βέβαιο κατά την 
έναρξη της μίσθωσης ότι το δικαίωμα αυτό θα ασκηθεί, τότε η ελάχιστη 
καταβολή μισθωμάτων αποτελείται από τα ελάχιστα μισθώματα τα οποία 
πρέπει να καταβληθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μέχρι την ημερομηνία 
άσκησης του προαναφερόμενου δικαιώματος και την καταβολή που απαιτείται 
για την άσκηση. 

 

Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα 
μπορούσε να ανταλλαγεί ή μια υποχρέωση να διακανονισθεί μεταξύ δύο 
μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών 
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της αγοράς, στα πλαίσια μιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά 
εμπορική βάση. 

Οικονομική ζωή είναι είτε: 

α) η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο 
αναμένεται να είναι οικονομικά χρησιμοποιήσιμο 

από έναν ή περισσότερους χρήστες ή 

β) ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή όμοιων μονάδων, τις οποίες ένας ή 
περισσότεροι χρήστες αναμένουν να λάβουν από το περιουσιακό στοιχείο. 

Ωφέλιμη ζωή είναι η εκτιμώμενη απομένουσα χρονική περίοδος, από την 
έναρξη της μίσθωσης και χωρίς περιορισμό από την μισθωτική περίοδο, κατά 
τη διάρκεια της οποίας τα οικονομικά οφέλη που είναι ενσωματωμένα στο 
περιουσιακό στοιχείο αναμένονται να αναλωθούν από την οικονομική 
οντότητα. 

Εγγυημένη υπολειμματική αξία είναι: 

α) από πλευράς του μισθωτή, το μέρος της υπολειμματικής αξίας το οποίο 
είναι εγγυημένο από τον μισθωτή ή από έναν τρίτο που συνδέεται με τον 
μισθωτή (το ποσό της εγγύησης όντας το μέγιστο ποσό που θα μπορούσε σε 
κάθε περίπτωση να καταστεί πληρωτέο) και 

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

Μη εγγυημένη υπολειμματική αξία είναι το μέρος της υπολειμματικής αξίας 
του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου, η ρευστοποίηση του οποίου δεν 
είναι εξασφαλισμένη ή είναι εγγυημένη μόνον από έναν τρίτο συνδεδεμένο με 
τον εκμισθωτή. Το αρχικό άμεσο κόστος είναι διαφορικό κόστος που αφορά 
άμεσα τη διαπραγμάτευση και τη συμφωνία μιας μίσθωσης, με εξαίρεση το 
κόστος που επιβαρύνει εκμισθωτές που είναι κατασκευαστές ή έμποροι. 

Η ακαθάριστη επένδυση στη μίσθωση είναι το σύνολο: 

α) των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων που μπορεί να απαιτήσει ο 
εκμισθωτής βάσει της χρηματοδοτικής μίσθωσης και 

β) κάθε μη εγγυημένης υπολειμματικής αξίας που δικαιούται ο εκμισθωτής.  

Καθαρή επένδυση στη μίσθωση είναι η ακαθάριστη επένδυση στη 
μίσθωση, προεξοφλούμενη με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης. 

Μη δουλευμένο χρηματοδοτικό έσοδο είναι η διαφορά μεταξύ: 
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α) της ακαθάριστης επένδυσης στη μίσθωση και 

β) της καθαρής επένδυσης στη μίσθωση. 

Το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο το 
οποίο κατά την έναρξη της μίσθωσης εξισώνει τη συνολική παρούσα αξία:    

 α) της ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων και  

β) της μη εγγυημένης υπολειμματικής αξίας με 

 i) την εύλογη αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και ii) κάθε αρχικό 
άμεσο κόστος του εκμισθωτή. 

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

Ενδεχόμενο μίσθωμα είναι το μέρος του μισθώματος που δεν έχει 
καθοριστεί σε συγκεκριμένο ποσό, αλλά που βασίζεται στο μελλοντικό ποσό 
ενός συντελεστή που αλλάζει με κριτήρια διαφορετικά από την απλή 
παρέλευση του χρόνου (π.χ. ποσοστό επί των μελλοντικών πωλήσεων, 
πλήθος μελλοντικών χρησιμοποιήσεων, μελλοντικοί δείκτες τιμών, επιτόκια 
που θα ισχύουν μελλοντικά). 

 Ένα μισθωτήριο συμβόλαιο μπορεί να περιλαμβάνει πρόβλεψη για την 
προσαρμογή των καταβολών μισθωμάτων για αλλαγές στην κατασκευή ή το 
κόστος απόκτησης της μισθωμένης ιδιοκτησίας ή για αλλαγές που βασίζονται 
σε κάποια άλλη επιμέτρηση του κόστους ή της αξίας, όπως τους γενικούς 
δείκτες τιμών ή το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο εκμισθωτής για την 
χρηματοδότηση της μίσθωσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της 
έναρξης της μίσθωσης και της έναρξης της μισθωτικής περιόδου. Στην 
περίπτωση αυτή, η επίδραση τέτοιων αλλαγών θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα 
κατά την έναρξη της μίσθωσης για τους σκοπούς του παρόντος Προτύπου. 

Στον ορισμό της μίσθωσης περιλαμβάνονται οι μισθωτικές συμβάσεις με τις 
οποίες προβλέπεται δικαίωμα του μισθωτή να αποκτήσει την κυριότητα του 
μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου με την εκπλήρωση συμφωνημένων 
όρων. Αυτές οι συμβάσεις είναι γνωστές και ως συμβόλαια ενοικίασης με 
δικαίωμα αγοράς.  
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2.4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 

 

Οι λογιστικοί χειρισμοί οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται, είτε πρόκειται 
για τις Οικονομικές Καταστάσεις του μισθωτή είτε για αυτές του εκμισθωτή, 
προκειμένου να απεικονιστούν οι μισθώσεις, εξαρτώνται από το είδος της 
σύμβασης και βασίζονται  στον βαθμό κατά τον οποίο οι κίνδυνοι και τα οφέλη 
που συνεπάγεται η κυριότητα ενός μισθωμένου στοιχείου του ενεργητικού να , 
ανήκουν στον εκμισθωτή ή στον μισθωτή. 

Μια μίσθωση ταξινομείτε ως χρηματοοικονομική μίσθωση, αν μεταβιβάζει 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέουν την κυριότητα του στοιχείου 
που μισθώνεται. Μια μίσθωση, αντίθετα, ταξινομείται αν δεν μεταβιβάζει 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέουν την κυριότητα. 

Η ταξινόμηση μιας μίσθωσης σε λειτουργική ή χρηματοοικονομική γίνεται κατά 
την έναρξη της. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης τα 
συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν αλλαγή των όρων, οι οποίοι εάν ίσχυαν 
κατά την έναρξη της μίσθωσης θα οδηγούσαν σε διαφορετική ταξινόμηση, 
τότε η σύμβαση θεωρείται ως νέα και θα πρέπει να γίνουν όλοι οι κατάλληλοι 
λογιστικοί χειρισμοί για τον επαναχαρακτηρισμό της. Αλλαγές στις λογιστικές 
εκτιμήσεις όπως για παράδειγμα της ωφέλιμης ζωής ή αλλαγές στις συνθήκες 
όπως αθέτηση των υποχρεώσεων, δεν θα πρέπει να οδηγούν σε νέα 
ταξινόμηση.   

Η λογιστική του μισθωτή και του εκμισθωτή είναι συμμετρική στην περίπτωση 
που η μίσθωση και από τα δύο μέρη, χαρακτηρίζεται ως λειτουργική ή 
χρηματοοικονομική. 

Υπάρχουν, ωστόσο, μισθώσεις που μπορούν να ταξινομηθούν από το ένα 
μέρος ως χρηματοοικονομικές και από το άλλο ως λειτουργικές. Στις 
περιπτώσεις αυτές, υπάρχει λογιστική ασυμμετρία ανάμεσα στα δύο μέρη. 
Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στην περίπτωση που η 
υπολειμματική αξία για τον εκμισθωτή είναι εγγυημένη από ένα τρίτο μέρος 
ανεξάρτητο από τον μισθωτή. 
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2.5 ΒΑΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΠΑΡΑΔΟΧΗ) 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μισθώσεων (χρηματοδοτικές μισθώσεις) ο 
μισθωτής δεν αποκτά τη νομική κυριότητα του στοιχείου ενεργητικού όπως 
τίτλο ιδιοκτησίας αλλά έχει την ουσιαστική κυριότητα. Παράλληλα, 
αναλαμβάνει και την υποχρέωση πληρωμής μελλοντικών μισθωμάτων. 

Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η λογιστική αρχή «ουσίας πάνω από τη 
νομική υπόσταση» έτσι ώστε ο μισθωτής να αναγνωρίσει στα δικά του βιβλία 
το στοιχείο ενεργητικού ανεξάρτητα από ότι δεν αποκτά τον τίτλο ιδιοκτησίας 
και να αναγνωρίσει επίσης και την υποχρέωση της πληρωμής των 
μελλοντικών μισθωμάτων. 

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η κατάταξη των μισθώσεων σε λειτουργικές 
και χρηματοδοτικές είναι πολύ μεγάλης σημασίας καθώς επηρεάζει τον 
Ισολογισμό της οντότητας καθώς και τον αριθμοδείκτη «σχέση δανείων προς 
Ίδια Κεφάλαια» που χρησιμοποιείτε από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές 
και τους άλλους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως ένδειξη 
του χρηματοοικονομικού κινδύνου της οντότητας. 

Με λίγα λόγια στην περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης δεν αναγνωρίζεται 
το στοιχείο ενεργητικού στα βιβλία του μισθωτή και ο χειρισμός είναι ο ίδιος 
όπως σε μια απλή ενοικίαση ενός στοιχείου ενεργητικού. Ενώ στη περίπτωση 
της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο μισθωτής της αναγνωρίζει στα βιβλία του 
τόσο το στοιχείο ενεργητικού όσο και την υποχρέωση για καταβολή 
μελλοντικών μισθωμάτων. Στο συγκεκριμένο θέμα αρκετές εταιρίες 
εφαρμόζουν τεχνάσματα «δημιουργικής λογιστικής», ταξινομώντας 
λανθασμένα χρηματοδοτικές μισθώσεις ως λειτουργικές.  

 

2.6  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Μια μίσθωση ταξινομείται ως χρηματοδοτική όταν μεταφέρει όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας της. Ενώ η λειτουργική μίσθωση όταν 
δε μεταφέρει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας. 

- Οι κίνδυνοι της ιδιοκτησίας μπορεί να προέρχονται από: 

         α) ζημιών από τεχνολογική απαξίωση ή αδράνεια του στοιχείου 
ενεργητικού ή 

         β)μεταβολών στην απόδοση του στοιχείου λόγο μεταβολών στις 
οικονομικές συνθήκες.   



  21

- Τα οφέλη της ιδιοκτησίας μπορεί να προέρχονται από: 

        α) αναμενόμενη κερδοφόρο λειτουργία του στοιχείου ενεργητικού ή  

        β) κέρδος από ανατίμηση ή εκποίηση της υπολειμματικής του αξίας.    

 

 

2.7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 

 

Ο λογιστικός χειρισμός μιας λειτουργικής μίσθωσης διαμορφώνεται ανάλογα 
με τις παρακάτω περιπτώσεις:  

- Εάν τα μισθώματα και η τιμή πώλησης προσδιορίστηκαν σε εύλογες αξίες, 
τότε υπάρχει κανονική πώληση  και το κέρδος ή η ζημιά θεωρείτε ότι 
πραγματοποιείτε  κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης και αναγνωρίζεται 
αμέσως στα αποτελέσματα της περιόδου. 

- Εάν η τιμή πώλησης είναι μικρότερη από την εύλογη αξία του παγίου τότε το 
τυχόν κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα της 
περιόδου, εκτός αν, στην περίπτωση της ζημίας, αυτή συμψηφίζεται με 
μελλοντικά μισθώματα μικρότερης αξίας σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές, 
οπότε παραμένει στην Κατάσταση Οικονομικής θέσης ως έξοδο επόμενων 
χρήσεων, και αποσβένεται αναλογικά μετά μελλοντικά μισθώματα καθ’ όλη 
την προβλεπόμενη διάρκεια χρησιμοποιήσεις του παγίου στοιχείου του 
ενεργητικού. 

- Εάν η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την εύλογη αξία του παγίου 
στοιχείου, τότε η επιπλέων διαφορά παραμένει ως έσοδο επόμενων χρήσεων 
και μεταφέρεται στα κέρδη ή στις ζημίες κατά την διάρκεια της χρήσης του 
στοιχείου αυτού. 
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2.8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

       Α) Λογιστική παρακολούθηση των μισθωμένων περιουσιακών 
στοιχείων 

- Για τον εκμισθωτή: 

Ο εκμισθωτής στην ουσία ενοικιάζει το στοιχείο ενεργητικού στο μισθωτή για 
προκαθορισμένη χρονική περίοδο έναντι της καταβολής των μισθωμάτων. 

1. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την χρήση του στοιχείου παραμένουν 
στον εκμισθωτή, ο οποίος συνεχίζει να  έχει  την κυριότητα του στοιχείου. και 
να αναγνωρίζει το στοιχείο στον ισολογισμό του. 

2. Τα περιουσιακά στοιχεία του εκμισθωτή πρέπει να εμφανίζονται στον 
ισολογισμό του και μάλιστα στην κατηγορία των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων. 

3. Τη σύμβαση μισθώσεως ο εκμισθωτής μπορεί να την παρακολουθεί σε 
λογαριασμούς τάξεως, όπως: 

03. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

03.10 Απαιτήσεις από μισθώσεις περιουσιακών μας στοιχείων 

07. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

07.10 Υποχρεώσεις από μισθώσεις περιουσιακών μας στοιχείων   

   

- Για τον μισθωτή: 

Ο μισθωτής στην ουσία ενοικιάζει το στοιχείο ενεργητικού από τον εκμισθωτή 
για μία προκαθορισμένη χρονική περίοδο έναντι της καταβολής 
συγκεκριμένων μισθωμάτων. 

1. Ο μισθωτής δεν αποκτά την κυριότητα των μισθωμένων στοιχείων και 
συνεπώς δεν πρέπει να εμφανίζει στον ισολογισμό του το δικαίωμα που έχει 
για την χρήση των στοιχείων αυτών και στο παθητικό την υποχρέωση του  
από την μίσθωση 

2. Ο μισθωτής μπορεί να παρακολουθεί τα μισθωμένα περιουσιακά 
στοιχεία με λογαριασμούς τάξεως, όπως: 

01.99 Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 

01.99.10 Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 
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05.99 Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων  

05.99.16 Εκμισθωτές περιουσιακών στοιχείων 

Β) Λογιστική αντιμετώπιση των περιοδικών μισθωμάτων.  

- Για τον εκμισθωτή: 

1. Τα περιοδικά μισθώματα που εισπράττει ο εκμισθωτής αποτελούν 
τρέχοντα έσοδα και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα των χρήσεων που τα 
μισθώματα καθίστανται δουλευμένα. 

2. Μόνο τα προκαταβαλλόμενα μισθώματα καταχωρούνται σε 
λογαριασμό παθητικού του εισπράττοντος εκμισθωτή . 

3. Τα έσοδα από μισθώματα καταχωρούνται αναλογικά σε ολόκληρη την 
χρονική διάρκεια της μίσθωσης, άσχετα αν ο ρυθμός είσπραξης τους είναι 
διαφορετικός. 

- Για το μισθωτή:  

1. Τα περιοδικά μισθώματα που καταβάλει ο μισθωτής από τελούν 
τρέχοντα έξοδα και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα των χρήσεων που τα 
μισθώματα καθίστανται δουλευμένα. 

2. Μόνο τα προκαταβαλλόμενα μισθώματα  εγγράφονται σε λογαριασμό 
ενεργητικού του καταβάλλοντος μισθωτή. 

3. Τα μισθώματα βαρύνουν τα αποτελέσματα του μισθωτή στην έκταση 
που καθίστανται δουλευμένα, άσχετα με το χρόνο πληρωμής. 

Γενικά, δεν αποκλείεται η εφαρμογή άλλου τρόπου καταχώρησης των 
μισθωμάτων ο οποίος να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικός σύμφωνα με 
τη σχετική σύμβαση. Όταν τα περιοδικά μισθώματα καθίστανται πληρωτέα 
πρέπει να βαρύνουν τις δαπάνες σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης. Οι 
δαπάνες θα πρέπει να βαρύνονται με σταθερά ποσά αν τα καταβαλλόμενα 
μισθώματα δεν είναι σταθερού ποσού, εκτός εάν μια άλλη συστηματική και 
λογική μέθοδος κατανέμει ακριβέστερα τις ωφέλειες  που απορρέουν από τη 
μίσθωση, οπότε ακολουθείτε η μέθοδος αυτή. 

Γ) Λογιστική αντιμετώπιση του προκαταβαλλόμενου εφάπαξ ποσού 
πέραν των περιοδικών μισθωμάτων   

Συχνές είναι οι περιπτώσεις που ο μισθωτής εκτός των περιοδικών 
μισθωμάτων καταβάλλει στον εκμισθωτή εφάπαξ και ένα επιπλέον ποσό κατά 
τη σύναψη της σύμβασης. Σε αυτή τη περίπτωση: 

- Για τον εκμισθωτή: 
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1. Χρεώνει το ταμείο του και πιστώνει το μεταβατικό λογαριασμό 56.00 
Έσοδα επόμενων χρήσεων. 

2. Επίσης πρέπει να κατανείμει στα έσοδα μέσα στην περίοδο που 
διαρκεί η μίσθωση με βάση μια συστηματική μέθοδο. Συνήθως στη διεθνή 
πρακτική εφαρμόζονται οι εξής δύο μέθοδοι: α) η μέθοδος του σταθερού 
ποσού στην οποία ένα σταθερό ποσό κάθε χρήση μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση και β) χρησιμοποιείται ένα 
σταθερό ποσοστό κατανομής του ποσού της προκαταβολής και 
προσδιορίζεται με τη μέθοδο της ράντας. 

- Για τον μισθωτή:   

1. Πιστώνει το ταμείο του και χρεώνει ένα λογαριασμό εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης όπως 16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως ή το 
μεταβατικό λογαριασμό 36.00 Έξοδα επόμενων χρήσεων.  

2. Επίσης πρέπει να αποσβέσει το ποσό της εφάπαξ καταβολής. 

Δ) Αποσβέσεις επί των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων    

Αποσβέσεις των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων διενεργεί ο 
εκμισθωτής. Η απόσβεση των στοιχείων  γίνεται με τη μέθοδο που ο 
εκμισθωτής εφαρμόζει για παρόμοια στοιχεία κατανέμοντας συστηματικά τις 
αποσβέσεις σε κάθε χρήση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στοιχείου. Οι 
αποσβέσεις αυτές καταχωρούνται σε χρέωση λογαριασμού 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ και 
πίστωση αρμόδιους λογαριασμούς των αποσβεσμένων ενσώματων παγίων.   

Ε) Λογιστική αντιμετώπιση των αρχικών εξόδων για την σύναψη της 
μίσθωσης 

Τα αρχικά έξοδα που πραγματοποιούνται για την μίσθωση αντιμετωπίζονται 
ως εξής: 

1. Είτε καταχωρούνται σε λογαριασμό πολυετούς απόσβεσης όπως 16.19 
Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης και κατανέμονται στα αποτελέσματα 
ανάλογα με τον ρυθμό καταχώρησης των εσόδων μισθωμάτων. 

2. Είτε βαρύνουν τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν και 
καταχωρούνται σε λογαριασμό της ομάδας έξι διάφορα έξοδα. 

ΣΤ) Λογιστική αντιμετώπιση των δαπανών βελτίωσης των μισθωμένων 
περιουσιακών στοιχείων    

Στη λειτουργική μίσθωση οι δαπάνες βελτίωσης των μισθωμένων 
περιουσιακών στοιχείων βαρύνουν το εκμισθωτή και αυξάνουν το κόστος 
κτήσης αυτών. Σε περίπτωση που με την μίσθωση σύμβασης οι δαπάνες 
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βαρύνουν το μισθωτή τα ποσά αυτών κατανέμονται ισόποσα σε όλη την 
διάρκεια της μίσθωσης. 

Ζ) Δαπάνες επισκευών, συντήρησης και ασφάλισης των  μισθωμένων 
στοιχείων.   

Η σύμβαση μίσθωσης πρέπει να προβλέπει ποιόν βαρύνουν οι δαπάνες 
επισκευών, συντήρησης και ασφάλισης των μισθωμένων περιουσιακών 
στοιχείων. Στη λειτουργική μίσθωση με τις δαπάνες αυτές βαρύνεται ο 
εκμισθωτής και αντιμετωπίζονται ανάλογα με τη φύση τους, είτε ως τρέχοντα 
έξοδα και καταχωρούνται στους ακόλουθους λογαριασμούς: 

62.05 Ασφάλιστρα   

62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 

Υπόψη και η φορολογική διάταξη του άρθρου 31 του ν.2238/π94 σύμφωνα με 
την οποία οι δαπάνες επισκευής σε μισθωμένα ακίνητα εκποιούνται κατά το 
χρόνο πραγματοποίησης τους. Οι χαρακτηριζόμενες ως δαπάνες πολυετούς 
απόσβεσης καταχωρούνται σε λογαριασμούς του 16.19 Λοιπά έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης. 

 

2.9  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ     

     

Η χρηματοδοτική μίσθωση στην ουσία είναι μια πράξη χρηματοδότησης του 
μισθωτή από τον εκμισθωτή ο οποίος για την εξασφάλιση των κεφαλαίων που 
κατέβαλλε στο μισθωτή, παρακρατεί τη κυριότητα των μισθωμένων στοιχείων 
ενεργητικού.  

- Σε μια τέτοια περίπτωση, το τυχόν κέρδος που μπορεί να προκύψει από τη 
διαφορά μεταξύ του τιμήματος και της λογιστικής αξίας του στοιχείου, δεν 
πρέπει να θεωρείται ως πραγματοποιηθέν κέρδος κατά τον χρόνο της 
συναλλαγής αλλά εμφανίζεται ως έσοδο επόμενων χρήσεων και να 
αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

- Στην περίπτωση που η συναλλαγή γίνεται σε αξία μικρότερη από τη 
λογιστική του αξία, η διαφορά που προκύπτει δεν αποτελεί καταρχήν ζημία 
εκτός και εάν συντρέχει περίπτωση υποτίμησης του παγίου. 
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2.10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

1) Λογιστική της χρηματοδοτικής μίσθωσης από πλευράς εκμισθωτή: 

      Α) Λογιστική απεικόνιση της μίσθωσης: 

Στη χρηματοδοτική μίσθωση μεταβιβάζονται ουσιαστικά από τον εκμισθωτή 
στο μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνδέονται με την κυριότητα 
του στοιχείου, τυπικά η κυριότητα του στοιχείου εξακολουθεί να ανήκει στον 
εκμισθωτή. Σύμφωνα με το πρότυπο κάθε περιουσιακό στοιχείο του 
εκμισθωτή που βρίσκετε σε χρηματοδοτική μίσθωση, πρέπει να 
περιλαμβάνεται στον ισολογισμό ως απαίτηση και όχι ως ενσώματη 
ακινητοποίηση, με το ποσό της καθαρής επένδυσης.  

  Β)Λογιστική μεταχείριση των μισθωμάτων 

Τα μισθώματα που εισπράτει ο εκμισθωτής αποτελούν γι’ αυτόν κατά ένα 
τμήμα επιστροφή του κεφαλαίου που είχε επενδύσει στο μίσθιο και κατά το 
υπόλοιπο ένα χρηματοδοτικό έσοδο για την αμοιβή τής επένδυσης και των 
υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό τα μισθώματα που εισπράτει πρέπει να 
διαχωρίζονται λογιστικά:  

• Στο τμήμα που θα καλύψει το κόστος κτήσης των εκμισθωμένων 
περιουσιακων στοιχείων του και 

• Στο τμήμα που αποτελεί το έσοδο του από την επένδυση στα 
εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και την αμοιβή του για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει ως εκμισθωτής. 

Ο εκμισθωτής πρέπει να κατανέμει τα μισθώματα με συστηματική και λογική 
βάση σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης. Η κατανομή πρέπει να γίνεται 
με τρόπο που να προκύπτει μια σταθερή περιοδική απόδοση της καθαρής 
επένδυσης του εκμισθωτή πάνω στο ανεξόφλητο μέρος της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. Κατά την κατανομή αυτήν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
αβεβαιότητες που σχετίζονται π.χ με την κανονική είσπραξη των μισθωμάτων 
ή τα μελλοντικά επίπεδα των επιτοκίων. Σχετικά το πρότυπο ορίζει ότι η 
καταχώρηση των χρηματοοικονομικών εσόδων πρέπει να γίνεται με τρόπο 
τέτοιο ώστε να προκύπτει μια σταθερή περιοδική απόδοση για τον εκμισθωτή: 

• Είτε της καθαρής επένδυσής του πάνω στο ανεξόφλητο μέρος της 
μίσθωσης, 

• Είτε της καθαρής χρηματικής επένδυσής του πάνω στο ανεξόφλητο 
μέρος της μίσθωσης. 
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Η εφαρμοζόμενη μέθοδος πρέπει να ακολουθείται παγίως προκειμένου γαι 
μισθώσεις με όμοια οικονομικά χαρακτηριστικά. Για τον προσδιορισμό των 
μισθωμάτων λαμβάνονται υπόψη και η μη εγγυημένες υπολειμματικές αξίες 
της μισθωμένης περιουσίας. Εφόσον διαπιστώνεται ότι στη διάρκεια της 
μίσθωσης έχει επέλθει μια οριστική μείωση, στις υπολειμματικές αξίες των 
μισθωμένων στοιχείων οι αξιές αυτές αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται 
τα ποσά εσόδων που κατανέμονται σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε μια 
τέτοια περίπτωση όλα τα επιπλέον ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα 
μεταφέρονται σε βάρος των αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης. 

Γ) Μίσθωση με μόχλευση  

Στη μίσθωση με μόχλευση εκτός από τον εκμισθωτή και τον μισθωτή 
συμμετέχει και ένας ή περισσότεροι τρίτοι χρηματοδότες που παρέχουν μέρος 
της χρηματοδότησης για την απόκτηση των εκμισθωμένων στοιχείων. Στη 
μίσθωση της μορφής αυτής, το ποσό με το οποίο ο εκμισθωτής απεικονίζει 
την επενδυσή του στη χρηματοδοτική μίσθωση εξευρίσκεται μετά την 
αφαίρεση τόσο της κύριας υποχρέωσής του προς τους τρίτους χραματοδότες, 
όσο και των σχετικών χρηματοοικονομικών δαπανών του. Το ποσό που ο 
εκμισθωτής καταχωρεί στα εσοδά του υπολογίζεται με βάση την καθαρή 
ταμιακή επένδυση του πάνω στο ανεξόφλητο μέρος της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. 

Δ) Λογιστική αντιμετώπιση των αρχικών εξόδων για τη σύναψη της 
μίσθωσης  

Για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης, οι εκμισθωτές υποβάλλονται συχνά 
σε σχετικές δαπάνες, όπως προμήθειες και αμοιβές δικηγόρων. Οι δαπάνες 
αυτές γίνονται προκειμένου η επιχείρηση να πραγματοποιήσει 
χρηματοοικονομικά έσοδα απο τη μίσθωση. Έτσι οι δαπάνες αυτές:  

• Είτε μεταφέρονται αμέσως στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία 
πραγματοποιήθηκαν,  

• Είτε κατανέμονται και βαρύνουν τα αποτελέσματα όλων των χρήσεων 
που διαρκει η μίσθωση. 

Ε) Η λογιστική των χρηματοδοτικών μισθώσεων τύπου πώλησης απο 
πλευράς εκμισθωτή  

Πολλοί βιομήχανοι ή έμποροι χρησιμοποιούν τη μίσθωση ως ένα τρόπο 
διάθεσης των προιόντων ή εμπορευμάτων τους. Όταν σε μια χρηματοδοτική 
μίσθωση ο παραγωγός ή έμπορος του στοιχείου είναι εκμισθωτής αυτού, το 
αποτέλεσμα που προκύπτει διακρίνεται:  

α. Στο κέρδος ή τη ζημιά που προέρχεται από την πώληση του μισθωμένου 
στοιχείου. Το αποτέλεσμα αυτο αναγνωρίζεται ολόκληρο κατά την έναρξη της 
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μίσθωσης και προκύπτει ως εξής: Κανονική τιμή πώλησης (τρέχουσα αξία) – 
Κόστος ή λογιστική αξία. Το πρότυπο ορίζει ρητά οτι τα αποτελέσματα από τις 
πωλήσεις πρέπει να υπολογίζονται με τις ίδιες μεθόδους που ο εκμισθωτής 
εφαρμόζει γενικά για τις πωλήσεις του.  

β. Στο μη δεδουλευμένο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα που κατανέμεται σε 
ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης και προκύπτει ως εξής: Ακαθάριστη 
απαίτηση από τη μίσθωση (αρχικό κεφάλαιο + τόκος πριν από κάθε 
είσπραξη) – Κανονική τιμή πώλησης (Τρέχουσα αξία του μισθωμένου 
στοιχείου).  

Για λόγους προσέλκυσης πελατείας, οι παραγωγοί ή έμποροι ζητούν μερικές 
φορές χαμηλά επιτόκια που δεν είναι πραγματικά. Για τις περιπτώσεις αυτές 
το πρότυπο ορίζει οτι τα κέρδη πωλήσεων θα πρέπει να μειώνονται στο ποσό 
που θα προέκυπτε αν είχε εφαρμοστεί το εμπορικό επιτόκιο. Τα αρχικά έξοδα 
της μίσθωσης πρέπει να βαρύνουν το αποτέλεσμα κατά την έναρξη της 
μίσθωσης, επειδή τα έξοδα αυτά σχετίζονται κυρίως με το εμπορικό κέρδος 
του παραγωγού ή του εμπόρου. Σημειώνεται ότι η διάκριση μεταξύ άμεσης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και μίσθωσης τύπου πώλησης αφορά μόνο τον 
εκμισθωτή και η βασική διάκριση μεταξύ αυτών εντοπίζεται στο κέρδος ή την 
ζημία που πραγματοποιεί ο εκμισθωτής-πωλητής κατά την έναρξη της 
μίσθωσης.   

2. Λογιστική της χρηματοδοτικής μίσθωσης από πλευρά μισθωτή. 

                          Α) Λογιστική αποκόλληση της μίσθωσης 

   Το πρότυπο ορίζει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση πρέπει να απεικονίζεται 
στα βιβλία και το ισολογισμό του μισθωτή κατά την έναρξη της μίσθωσης με 
την καταχώρηση ενός στοιχείου ενεργητικού και μίας υποχρέωσης: 

• Είτε με τα ποσά που κατά την έναρξη της μίσθωσης είναι ίσα με την 
πραγματική αξία του μισθωμένου στοιχείου, μειωμένη με τις επιχορηγήσεις 
και τους πιστωτικούς φόρους που δικαιούται ο εκμισθωτής. 

• Είτε με την παρούσα αξία του ελάχιστου συνόλου των μισθωμάτων, αν 
η τελευταία είναι μικρότερη. 

 

Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας του ελάχιστου συνόλου μισθωμάτων 
ως συντελεστής που εφαρμόζεται είναι το τεκμαρτό επιτόκιο της μισθοδοτικής 
σχέσης εφόσον είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, διαφορετικά εφαρμόζεται το 
οριακό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή. 

Κατά την έναρξη της μίσθωσης τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρέωση των μισθωμάτων εμφανίζονται στον ισολογισμό του μισθωτή με 
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ίσα ποσά. Επίσης ο μισθωτής οφείλει να απεικονίζει λογιστικά τη μίσθωση 
κατά την έναρξη αυτής με χρέωση ενός λογαριασμού (μισθωμένης 
περιουσίας) και πίστωση ενός λογαριασμού (υποχρέωσης) με την παρούσα 
αξία όλων των μελλοντικών δόσεων μισθωμάτων, επομένως η απεικόνιση της 
μίσθωσης βασίζεται στην εξής εξίσωση:  

(αξία της μισθωμένης περιουσίας) + (της αντίστοιχης υποχρέωσης) =  

περιοδικό μίσθωμα / παρούσα αξία μίας ράντας ή δόσεων με επιτόκιο  

    Όπως φαίνετε, το ύψος του επιτοκίου επηρεάζει την αξία με την οποία 
απεικονίζεται η μίσθωση και το ποσό της αντίστοιχης υποχρέωσης. 

Γι’ αυτό ο καθορισμός του επιτοκίου έχει μεγάλη βαρύτητα. Όσο πιο υψηλό 
είναι το επιτόκιο τόσο μικρότερο θα είναι το κεφαλαιοποιημένο ποσό της 
μίσθωσης. 

Β) Λογιστική απεικόνιση των περιοδικών μισθωμάτων  

Το πρότυπο ορίζει ότι ένα μέρος των μισθωμάτων πρέπει να λογίζεται ως 
χρηματοοικονομικό έξοδο και το υπόλοιπο σε μείωση της ανεξόφλητης 
υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο πρέπει να κατανέμεται σε όσες 
χρήσεις διαρκεί η μίσθωση με τρόπο ώστε το επιτόκιο κάθε φορά να είναι 
σταθερό. 

Γ) Απόσβεση των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων 

Το πρότυπο ορίζει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση για κάθε χρήση είναι μια 
δαπάνη απόσβεσης του μισθωμένου στοιχείου καθώς και ένα 
χρηματοοικονομικό βάρος. Η μέθοδος της απόσβεσης των μισθωμένων 
στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με την μέθοδο που ακολουθείται για τα 
αποσβέσιμα στοιχεία κυριότητας της επιχείρησης. Εάν δεν είναι βέβαιο ότι 
κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής θα αποκτήσει την κυριότητα του 
στοιχείου, τότε η πλήρης απόσβεση του στοιχείου αυτού θα πρέπει να γίνεται 
στο συντομότερο χρόνο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης 
ζωής του στοιχείου.                        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΜΕΤΑΞΥ  
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΕΘΝΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Με βάση τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ., όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα 
πάγιο με την μορφή μισθώσεως το πάγιο αυτό δεν καταχωρείται στο 
ενεργητικό της, διότι έχει μόνο την χρήση του και όχι την κυριότητά του. 
Επιτρέπεται όμως να το παρακολουθεί σε λογαριασμούς τάξεως, ενώ τα 
μισθώματα που καταβάλει εμφανίζονται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς του 
62.04 “Ενοίκια”. Αντίθετα, το Δ.Λ.Π. 17 διαχωρίζει τις μισθώσεις σε 
χρηματοδοτικές και λειτουργικές δίνοντας και τους αντίστοιχους ορισμούς, 
που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο.  

  

3.1 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ: 

- Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να εμφανίζονται στο 
ενεργητικό του ισολογισμού του εκμισθωτή, ο οποίος εξακολουθεί να 
παραμένει κύριος αυτών. Ο εκμισθωτής διενεργεί τις αποσβέσεις επί των 
στοιχείων αυτών και καταχωρεί στα έσοδα της χρήσης τα δουλευμένα 
ποσά των μισθωμάτων (ενοικίων). 

- Ο μισθωτής δεν εμφανίζει τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία στο 
ενεργητικό του ισολογισμού του, ούτε και διενεργεί απόσβεση επί αυτών. 
Τα δουλευμένα ποσά μισθωμάτων που καταβάλλει αντιμετωπίζει ως 
τρέχοντα έξοδα. 

Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά και από την κείμενη στη χώρα μας φορολογική 
νομοθεσία. 

3.2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ: 

- Η διαφορά σε ότι αφορά τη λειτουργική μίσθωση διαπιστώνεται μόνο 
σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση του ποσού που προκαταβάλλεται στον 
εκμισθωτή εφάπαξ πέρα από τα περιοδικά μισθώματα με τη μέθοδο του 
τόκου, η οποία δεν γίνεται αποδεκτή στη χώρα μας από τη φορολογική 
νομοθεσία. 
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3.3 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 

Η διαφοροποίηση που επιφέρει το συγκεκριμένο πρότυπο σε σχέση με το 
Ε.Γ.Λ.Σ., έγκειται στα εξής:   

Α) Ο Μισθωτής οφείλει να καταχωρίσει την μίσθωση αυτή στο πάγιο 
ενεργητικό, εμφανίζοντας και την αντίστοιχη υποχρέωση. Το ποσό το οποίο 
θα καταχωρίσει στα βιβλία του είναι το μικρότερο μεταξύ της εύλογης αξίας 
του στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κατά τον 
υπολογισμό της παρούσας αξίας το επιτόκιο προεξόφλησης είναι το τεκμαρτό 
επιτόκιο της μίσθωσης, διαφορετικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το οριακό 
επιτόκιο δανεισμού. Τυχόν αρχικές δαπάνες που γίνονται για να επιτευχθεί η 
μίσθωση επιβαρύνουν το περιουσιακό στοιχείο της μίσθωσης αυξάνοντας το 
κόστος του. Με την καταβολή των μισθωμάτων το μέρος που αφορά το 
χρεολύσιο μειώνει την υποχρέωση προς την εταιρεία Leasing και το 
εναπομένον που αφορά τον τόκο καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης ως 
χρηματοοικονομικό έξοδο (κ.α 65).  

Τις αποσβέσεις οφείλει να τις διενεργεί ο μισθωτής και όχι ο εκμισθωτής.  

Η ωφέλιμη ζωή, βάσει της οποίας θα υπολογιστεί ο συντελεστής απόσβεσης 
εξαρτάται από το αν το πάγιο περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή μετά το 
πέρας της μίσθωσης ή όχι. Αν περιέλθει, τότε διενεργεί αποσβέσεις με βάση 
την ωφέλιμη ζωή του παγίου, σε αντίθετη περίπτωση διενεργεί αποσβέσεις 
βάσει της συμβατικής περιόδου μίσθωσης.  

Β) Ο Εκμισθωτής θα εμφανίσει την χρηματοδοτική μίσθωση ως απαίτηση με 
ποσό ίσο με την αξία του παγίου περιουσιακού στοιχείου. Τα μισθώματα που 
εισπράττει θα τα διαχωρίζει σε Κεφάλαιο το οποίο μειώνει την απαίτηση και σε 
τόκους - έσοδα, τυχόν αρχικά άμεσα κόστη (π.χ. οι αμοιβές δικηγόρων 
καταχωρούνται σε αύξηση της απαίτησης). 

 
3.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ LEASING 
 
 
Πλεονεκτήματα: 
 
H χρήση του leasing παρέχει στον επενδυτή μια σειρά σημαντικών 
πλεονεκτημάτων, όπου τα κυριότερα είναι τα εξής: 
Το κυριότερο πλεονέκτημα του leasing είναι η εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης του νέου εξοπλισμού/ακινήτου κατά 100%, η άμεση 
χρησιμοποίηση αυτού του εξοπλισμού/ακινήτου και χωρίς να απαιτείται 
πάντοτε η ίδια συμμετοχή. 
Τα μισθώματα που καταβάλλονται στην εταιρία leasing για τον 
εξοπλισμό και το τμήμα των μισθωμάτων που αφορά σε κτίριο 
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θεωρούνται δαπάνες και μειώνουν το φορολογικό εισόδημα. 
Η διαδικασία υπογραφής μίας σύμβασης leasing είναι ταχύτερη και 
λιγότερο δαπανηρή έναντι της σύμβασης μακροπρόθεσμου δανεισμού. 
Συνήθως δεν χρειάζονται προσημειώσεις, υποθήκες κ.λπ., ενώ 
προβλέπονται μειωμένα συμβολαιογραφικά δικαιώματα και απαλλαγή 
από διάφορα τέλη και φόρους. 
O επενδυτής μπορεί να επιτύχει καλύτερους όρους προμήθειας 
εξοπλισμού ή απόκτησης επαγγελματικού ακινήτου, καθώς η αξία τους 
εξοφλείται άμεσα τοις μετρητοίς. 
Η διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ορίζονται 
σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, αφού 
ληφθούν υπόψη και τυχόν εποχικοί παράγοντες. 
Η πραγματοποίηση επένδυσης σε καινούριο εξοπλισμό μέσω leasing 
από νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορεί να συνδυαστεί με τα 
οφέλη που προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν. 
Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου ο επενδυτής αποκτά την 
κυριότητα του παγίου έναντι προσυμφωνημένου (συνήθως 
συμβολικού) τμήματος. Η απόκτηση του ακινήτου είναι απαλλαγμένη 
από το φόρο μεταβίβασης. 
O επενδυτής προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του 
εξοπλισμού του, τον οποίο μπορεί να ανανεώνει χωρίς να δεσμεύει τα 
διαθέσιμα κεφάλαιά του. 
Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού της επιχείρησης και της 
κεφαλαιακής της διάρθρωσης. 
Η μισθώτρια επιχείρηση, διατηρεί τα κίνητρα των Αναπτυξιακών 
Νόμων και των Προγραμμάτων της Ε.Ε. 
Για τα τραπεζικά συγκροτήματα το leasing αποτελεί μία τεχνική 
διεύρυνσης της πελατείας τους και πολλαπλών κερδών, αφού, εκτός 
των άλλων αποκτούν διαπραγματευτική δύναμη έναντι των 
προμηθευτών του εξοπλισμού και προσφέρουν πελατεία στις 
ασφαλιστικές εταιρείες. 
Οι εταιρείες leasing διασφαλίζονται από τον κίνδυνο πτώχευσης του 
μισθωτή, διότι διατηρούν την ιδιοκτησία του εξοπλισμού και επιπλέον 
απολαμβάνουν σοβαρά φορολογικά κίνητρα (αποσβέσεις, σύσταση 
αφορολογήτου αποθεματικού). 
 
Μειονεκτήματα: 
 
H χρήση, όμως, του leasing περιέχει και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως: 
Το φαινομενικό κόστος του leasing είναι υψηλότερο από το επιτόκιο 
τραπεζικού δανεισμού. Η βαθύτερη διερεύνηση των φοροαπαλλαγών 
μετριάζει την πρώτη εντύπωση, συνήθως, μάλιστα, δημιουργεί 
πλεονεκτική κατάσταση. 
Διαφεύγει η ωφέλεια από τη φοροαπαλλαγή των αποσβέσεων στην 
περίπτωση του ιδιόκτητου εξοπλισμού, ωφέλεια που συμψηφίζεται 
μέχρις ενός βαθμού από την πλήρη φοροαπαλλαγή των μισθωμάτων. 
Παρά τη θετική σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, μπορεί να εκδηλωθεί 
δισταγμός των τραπεζών για χρηματοδότηση μίας επιχείρησης, όταν ο 
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εξοπλισμός της τελευταίας στηρίζεται στη μέθοδο του leasing. 
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. 
Ο μισθωτής υπόκειται στους ελέγχους του εκμισθωτή για τη 
διαπίστωση της καλής λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού. 

 

3.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Λειτουργική μίσθωση 

1. Είναι βραχύτερης χρονικής περιόδου. 

 

2. Μεγαλύτερη του 75% της εκτιμούμενης οικονομικής ζωής του περιουσιακού 
στοιχείου. 

 

3. Αμφίβολη η κατά 100% ανάκτηση της καθαρής δαπάνης που έχει 
υποβληθεί ο εκμισθωτής. 

 

4. Ο εκμισθωτής έχει την περιουσία του περιουσιακού στοιχείου ενώ ο 
μισθωτής έχει την χρήση του περιουσιακού στοιχείου. 

 

5. Ο εκμισθωτής συνήθως φέρει ευθύνη για την τυχόν τεχνολογική απαξίωση, 
τις επισκευές, τη συντήρηση και τα ασφάλιστρα του περιουσιακού στοιχείου. 

 

6. Ολόκληρη η χρονική διάρκειας της λειτουργικής μίσθωσης δεν είναι 
πάντοτε γνωστή ευθύς εξαρχής, η δε εξόφληση του μισθίου γίνεται μέσω 
πολλαπλών μισθώσεων σε πολλούς μισθωτές. 

 

7. Οι περίοδοι μίσθωσης μπορούν να παραταθούν ή να ανανεωθούν κατόπιν 
διαπραγμάτευσης κάθε φορά. 
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8. Ο εκμισθωτής μπορεί να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο στο τέλος κάθε                             
επιμέρους χρονικής περιόδου μίσθωσης. 

 

9. Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης του συμβολαίου από το μισθωτή πριν την   
εξάντληση ολόκληρης της περιόδου μίσθωσης (cancellation option). 

Χρηματοδοτική μίσθωση 

1. Είναι τουλάχιστον τριετής (υποχρεωτικά). 

 

2. Το 100% της εκτιμούμενης οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

 

3. Το 100% ανάκτηση της καθαρής δαπάνης που έχει υποβληθεί ο 
εκμισθωτής. 

 

4. Ο εκμισθωτής έχει τη νομική ιδιοκτησία του περιουσιακού στοιχείου ενώ ο 
μισθωτής έχει την κατοχή και το δικαίωμα χρησιμοποίησής του (οικονομική 
ιδιοκτησία). 

 

5. Όλοι οι κίνδυνοι και τα σχετικά έξοδα λειτουργίας, ασφάλισης, φθοράς, 
συντήρησης κ.λπ. βαρύνουν το μισθωτή. 

 

6. Η χρονική διάρκεια είναι επακριβώς καθορισμένη και αντιστοιχεί στην 
πλήρη εξόφληση της αξίας του μισθίου από ένα συγκεκριμένο μισθωτή. 

 

7. Η περίοδος της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να μεταβληθεί. 

 

8. Ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της περιόδου 
μίσθωσης στον μισθωτή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη σύμβαση (lease and 
buy). 

 

9. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης έως ότου καταβληθούν όλα τα 
μισθώματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- Ο μισθωτής επιλέγει τον εξοπλισμό που θέλει να μισθώσει και τον 
υποδεικνύει στον εκμισθωτή (εταιρεία Leasing). 

- Ο εκμισθωτής αγοράζει τον εξοπλισμό και τον εκμισθώνει στο μισθωτή 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. 
 

     Διάρκεια εκμίσθωσης : 3 χρόνια τουλάχιστον. 
     Μίσθωμα                    : Συμφωνείται κατά περίπτωση. Συνήθως μηνιαίο ή 
                                          τριμηνιαίο προκαταβαλόμενο. 
     Εξασφαλίσεις             : Η κυριότητα του μισθίου πλέον πρόσθετες    
                                          εξασφαλίσεις. π.χ. προκαταβολές μισθίων. 
 

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης: 

- Η σύμβαση δεν μπορεί να ακυρωθεί μονομερώς. 

-    Ο μισθωτής εκπίπτει φορολογικά τα μισθώματα. 

-    Ο μισθωτής αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης, ασφάλισης, κ.λπ. 

-    Ο εκμισθωτής (εταιρεία leasing) κάνει τις αποσβέσεις. 

 Κατά τη λήξη της σύμβασης: 

     -     Το μίσθιο έχει εξοφληθεί πλήρως. 

     -     Ο μισθωτής μπορεί είτε: 

            Α) να αγοράσει το μίσθιο σε μια προσυμφωνημένη συνήθως     

                συμβολική τιμή ( Lease and Buy). 

            Β) να παρατείνει τη σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για  

                 τουλάχιστο ένα (1) έτος ακόμη, αλλά με σημαντικά χαμηλότερο  

                 μίσθωμα. 

            Γ) να επιστρέψει το μίσθιο. 

   Επιπλέον: Η εταιρεία leasing παγιοποιεί όσο το δυνατό συντομότερο τα  

   ίδια κεφάλαιά της προκειμένου να δημιουργήσει έσοδα από μισθώματα    
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   (που είναι και η πηγή της κερδοφορίας της). Αρκετά πάγια είναι επένδυση 

  για την εταιρεία leasing, όπως είναι τα δάνεια για τις τράπεζες. 

          

  4.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

1.  Κλασική χρηματοδοτική μίσθωση (Direct leasing): στην κλασική 
χρηματοδοτική μίσθωση υπερισχύει η εμπορική ιδιότητα. Δηλαδή υπάρχει ο 
εκμισθωτής που παίζει τον ρόλο του πωλητή και υπάρχει κ ο μισθωτής που 
παίζει τον ρόλο του πελάτη.  

2. Πώληση-μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού (Sale and leaseback ή 
leaseback): σε αυτή την περίπτωση έχει ο πελάτης το μηχάνημα, το πουλάει 
στην εταιρεία leasing, το πληρώνει με μισθώματα και το αγοράζει πάλι στο 
τέλος. 

Απαιτείται: Υψηλή αποδεδειγμένα φερεγγυότητα του υποψηφίου-πελάτη, 
πιθανόν και έξω-επιχειρηματικές εγγυήσεις π.χ. προσωπικές εγγυήσεις των 
φορέων της επιχείρησης, προσημείωση, εγγυητικές επιστολές κ.α. 

Εφαρμογή: Ορθολογισμός της κατανομής των πηγών χρηματοδότησης μιας 
επιχείρησης σύμφωνα με την διάρκεια των ενεργητικών της στοιχείων (loans 
restructuring). 

3. Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων (Real estate lease) 

Κυριότερες ιδιομορφίες είναι:  

- Πολύ μεγάλη διάρκεια εκμίσθωσης (10-25 ή 30 χρόνια). 

- Ενδεχόμενη σημαντική αύξηση της αξίας του εκμισθούμενου στοιχείου. 

- Σημαντική υπολειμματική αξία (του γηπέδου και των εγκαταστάσεων) που       
δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί από πριν. 

- Αυξημένος κίνδυνος για τον εκμισθωτή, γιατί το μισθωμένο ακίνητο δεν 
μπορεί, φυσικά, να μετακινηθεί. 

- Σχηματισμός μιας κοινής εταιρείας μεταξύ της εταιρείας χρηματοδοτικής 
μίσθωσης που διατηρεί την πλειοψηφία και του μισθωτή. 

4. Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση (leveraged leases): Η τεχνική 
αυτή αναπτύχθηκε ιδίως σε σχέση με τη χρηματοδοτική μίσθωση πάγιων 
στοιχείων μεγάλης αξίας (big ticket leasing). 

Συμμετέχουν: 
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- Ο προμηθευτής του πάγιου στοιχείου 
- Ο μισθωτής 
- Ο εκμισθωτής 
- Ο μακροπρόθεσμος δανειστής (τράπεζα) 

                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ 

                                   Δείκτης διείσδυσης του leasing 

      Country                                  Leasing Industry 
           2001           2002            2003 

Austria             12%           13,7%           12,4% 

Belgium               8%             9,8%             9,8% 

Denmark             10%             9,1%             7,0% 

Finland               6%             4,7%             4,0% 

France             13%           16,7%              19,2% 

Germany             16%           11,9%           17,2% 

Ireland             13%               -               - 

Italy             19%           16,0%           19,9% 

Netherlands               8%             6,3%             6,6% 

Portugal             16%           10,1%           11,5% 

Spain               9%             6,6%             6,7% 

Sweden             19%           13,1%             9,3% 

UK             16%           14,6%           12,8% 

Weighted average          14,3%           12,5%           14,1% 

 

       Mlo of €              New Leasing Volumes          Growth 
             %           2004            2005 

CEE       14.940,87       21.199,30            42,0 
Benelux, AT & CH       18.640,41       20.387,84              9,4 
France       26.915,00       28.776,00              7,0 
Italy       33.039,96       44.160,00            16,1 
Germany       44.410,00       49.270,00            10,9 
UK and Ireland       53.651,00       55.773,62              4,0 
Nordic       13.379,14       17.475,17            31,0 
Mediterranean       21.151,45       25.860,53            22,3 
Total       262.902,45       231.127,84            13,8 
 

Σημείωση 1: Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος όγκος το 2001 ήταν 193.227,00. 
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Σημείωση 2: Δείκτης διείσδυσης leasing= ποσοστό παγίων που 
χρηματοδοτούνται με leasing / συνολικό ύψος επενδύσεων 

 

4.3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ   
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

1. Πρόσθετη ασφάλεια για την τράπεζα λόγω διατήρησης της κυριότητας του 
εκμισθούμενου περιουσιακού στοιχείου. 

 

2. Εξασφαλίζεται ότι η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για 
το σκοπό που χορηγείται. 

 
3. Αύξηση του κύκλου εργασιών της τράπεζας με επέκταση της 

δραστηριότητας της σε νέους κλάδους παραγωγικής δραστηριότητας. 
Επιπλέον, αύξηση των ενεργητικών στοιχείων της τράπεζας λόγω 
αναπροσαρμογών των παγίων και κατά συνέπεια της δανειοληπτικής της 
ικανότητας, καθιστώντας έτσι ευκολότερη την αναχρηματοδότηση της 
τράπεζας. Τέλος, αποφεύγονται οι χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες 
εκπλειστηριασμού των μονάδων, απλά γίνεται άμεση ανάθεση της 
βιομηχανικής μονάδας σε άλλο μισθωτή. 

 
 

4. Σε περίπτωση που η Τ.Ε. θέσει νομισματικούς φραγμούς ή πιστωτικούς   
περιορισμούς για την παροχή δανείων στις τράπεζες, τότε λειτουργούν οι 
θυγατρικές τους εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης υποκαθιστώντας 
αυτές. 

 
 
5. Διευκολύνει σημαντικά την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής για 

περιφερειακή ανάπτυξη. (Βλέπε αναχρηματοδοτούμενα έργα). 
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           4.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

• Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. (Νόμος υπ’ αριθμ. 1665/19.11.86 
ΦΕΚ 194/ τ. Α’ 4.12.86). 

• Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. (Νόμος 2367/29.12.95 
ΦΕΚ 261 Α’ /95). 

- Η χρηματοδοτική μίσθωση ενεργοποιείται πλέον σε κινητά αλλά και 
ακίνητα πράγματα που προορίζονται όμως μόνο για επαγγελματική 
χρήση. 
 

- Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι 
πλέον σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ίσο με το μισό αυτού που 
απαιτείται για την ίδρυση τράπεζας. 
 

- Προσαρμόσθηκε ο χρόνος απόσβεσης με τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
 

- Αποκλείσθηκαν της πώλησης-μίσθωσης (Sale and Lease back) τα 
ακίνητα. 
 

• Νόμος 2682/ 1999 άρθρο 27 εισήχθη και στην Ελλάδα η πώληση-μίσθωση 
(Sale and Lease back) ακινήτων χωρίς όμως να επεκταθούν σ’ αυτήν όλες οι 
φοροαπαλλαγές. Έτσι, ενώ οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων 
έχουν απαλλαχθεί πλήρως των φόρων αυτόματου υπερτιμήματος και 
μεταβίβασης ακινήτων, στις συμβάσεις της αντίστροφης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης ο φόρος μεταβίβασης παρέμεινε. 

• Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και 
άλλες διατάξεις.  (Νόμος 3091/2002,  ΦΕΚ 330/ τ. Α’/24.12.2002). Στο άρθρο 
26, παράγραφος 3 εξαλείφθηκε ο φόρος μεταβίβασης από τις ανωτέρω 
συμβάσεις. 
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      4.5 ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Απαιτείται η δημιουργία νέων εξειδικευμένων εταιρειών που βρίσκονται υπό 
ίδρυση στην Ελλάδα, όπως Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 
(ΕΕΑΠ) και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας οι οποίες θα 
κάνουν: 

 την τιτλοποίηση μελλοντικών χρηματικών ροών από το ίδιο το 
χρηματοδοτούμενο αναπτυξιακό έργο. 

 την τιτλοποίηση  μελλοντικών χρηματοροών από το υπάρχον χαρτοφυλάκιο 
επενδυτικών ακινήτων. 

 

Στο μέλλον αναμένεται ο θεσμός να επεκταθεί στο δημόσιο τομέα, στα πλοία 
και τα πλωτά ναυπηγήματα και κυρίως στον ευρύτερο χώρο των 
χρηματοδοτήσεων, όπως είναι: 

 Third Party Financing 

 Technology Performance Financing και 

 Energy Service Companies 

 

 

Εταιρικά ομόλογα ακινήτων 

Τα εταιρικά αυτά ομόλογα θα μπορούν να εκδίδουν εταιρείες ή επιχειρήσεις 
που κατέχουν ακίνητη περιουσία, παράλληλα με την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα. Οι εταιρείες αυτές, μέσω δημόσιας ομολογιακής εγγραφής θα 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν, καλύπτοντας τη δαπάνη αποπληρωμής των 
ομολόγων που θα εκδώσουν από τις χρηματοροές των μισθωμάτων των 
ακινήτων που εκμεταλλεύονται (όπως sale and lease back) ή θα αναπτύξουν 
(όπως leasing ακινήτων), διατηρώντας παράλληλα των έλεγχό τους. Οι 
τράπεζες  και το Δημόσιο (κάτοχος δημόσιων κτημάτων), θα παίξουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ανωτέρω μέθοδος χρηματοδότησης χρησιμοποιείται 
επίσης και στην κατασκευή έργων υποδομής με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. 
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      4.6  ΠΩΛΗΣΗ – ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (SALE AND LEASEBACK) 

 

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα: 

1. Άμεση βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης. 

2. Εξυγίανση της διάρθρωσης του ισολογισμού, σε περίπτωση που 
εξοφληθούν αντιστοίχου ύψους υποχρεώσεις ή προχωρήσει σε νέες 
επενδύσεις με αυτοχρηματοδότηση. Μπορεί επίσης βραχυπρόθεσμος 
δανεισμός να μετατραπεί σε μακροχρόνιο. 

3. Μέσω των μισθωμάτων επιτυγχάνεται τεχνητή επιμήκυνση των 
αποσβέσεων του ακινήτου υπέρ της επιχείρησης. 

4. Οι ενσωματούμενες υψηλές υπεραξίες στην εμπορική αξία του 
ακινήτου που συνήθως προκύπτουν, καλύπτουν ενδεχόμενες έκτακτες 
παρελθούσες ζημιογόνες χρήσεις. 

5. Η δομή των μισθωμάτων της χρηματοδοτικής μίσθωσης δίνει την 
δυνατότητα προβλεψιμότητας στην κατάρτιση προϋπολογισμών. 

6. Προσαρμογή των χρηματικών καταβολών (μισθώματα) στις 
ιδιαιτερότητες των ταμειακών ροών της κάθε επιχείρησης. 

7. Πλήρης φορολογική απαλλαγή των μισθωμάτων που καταβάλλονται 
και αναφέρονται στο κτίσμα και όχι στο οικόπεδο. 

8. Εξαίρεση από την υποχρέωση αναπροσαρμογής της αξίας του 
ακινήτου και καταβολής φόρου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
leasing. 

9. Αποφυγή ανεπιθύμητων αυξήσεων στο ύψος του ενοικίου από τον 
ιδιοκτήτη λόγω πληθωρισμού, αύξησης της αξίας του ακινήτου, 
κίνδυνος έξωσης λόγω ιδιόχρησης κ.α. 

10. Το κόστος της χρηματοδότησης με τη χρησιμοποίηση του sale and 
leaseback αναμένεται να είναι σε ευθέως ανταγωνιστικά προς τον 
παραδοσιακό δανεισμό επίπεδα επιτοκίων, δεδομένου ότι οι 
χρηματοδοτούσες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης θα είναι πλήρως 
εξασφαλισμένες αφού θα έχουν στην κατοχή τους τα ακίνητα για όσο 
διάστημα διαρκεί η χρηματοδοτική μίσθωση. 
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4.7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 

Σε μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου ο μισθωτής οφείλει να 
γνωρίζει ότι:  

1. Η αξία του οικοπέδου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην 
υπολειμματική αξία της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

2. Εκπίπτει φορολογικά μόνο το ποσοστό του μισθώματος που 
αντιστοιχεί στο κτίριο και όχι εκείνο που αντιστοιχεί στο οικόπεδο. 

3. Στις αποδείξεις του μισθώματος η εταιρεία leasing οφείλει να διαχωρίζει 
το μίσθωμα του κτιρίου και το μίσθωμα του οικοπέδου, να αναγράφεται 
δηλαδή το ακριβές ποσό που μπορεί να εκπέσει φορολογικά. 

4. Κατά κανόνα, το Leasing μπορεί να γίνει μόνο σε υπάρχον κτίριο και 
όχι σε υψούν. 

5. Κατά κανόνα, δεν μπορεί να γίνει leasing σε ήδη μισθωμένα κτίρια. Σε 
μία τέτοια περίπτωση, το κτίριο πρέπει να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί 
ότι στον σκοπό αξιοποίησης του συγκεκριμένου ακινήτου, 
περιλαμβάνεται η εκμίσθωση ή υπομίσθωσή του. 

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

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

8. Τα έξοδα μεταγραφής θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο συνολικό 
κόστος της σύμβασης, δεδομένου ότι βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 
μισθωτή. Για τα έξοδα αυτά ο μισθωτής έχει το πλεονέκτημα της 
φορολογικής απαλλαγής. 

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

10. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, γίνεται και leasing ακινήτου 
με ρήτρα ξένου νομίσματος. 
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4.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Υποχρεώσεις του μισθωτή 

Μια σύμβαση leasing ενέχει δεσμεύσεις που διασφαλίζουν τη σχέση τόσο της 
εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης προς τον πελάτη (μισθωτής) όσο και του 
πελάτη προς την εταιρεία. Έτσι, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι ο 
μισθωτής, σε όλη τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, υποχρεούται: 

 

1. Να παρέχει οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο στην εταιρεία – εφόσον του 
ζητηθεί – που να αποδεικνύει ότι ο μισθωτής τηρεί όλες τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 

 

2. Να γνωστοποιεί στην εκμισθώτρια, εγγράφως και άμεσα, οποιαδήποτε 
μεταβολή της νομικής, οικονομικής ή περιουσιακής του καταστάσεως, 
όπως και κάθε αλλαγή σχετική με την εκπροσώπηση του. Σημειώνεται 
ότι ακόμη και αν αλλάξει κάτι στην εκπροσώπηση του πελάτη προς την 
εταιρεία χωρίς αυτή να ενημερωθεί εγκαίρως, ο νόμος παρέχει το 
δικαίωμα στην εταιρεία να μην αναγνωρίσει αυτήν την αλλαγή. Σε 
περίπτωση που η εταιρεία κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, ενώ έχει 
εγκαίρως ενημερωθεί από τον πελάτη της και εφόσον βεβαίως ο πελάτης 
έχει αποδείξεις, τότε η άσκηση αυτού του δικαιώματος από την 
εκμισθώτρια θεωρείται καταχρηστική. 

 

3. Να τηρεί όλα τα από το νόμο προβλεπόμενα λογιστικά και λοιπά βιβλία 
και στοιχεία. 

 

4. Να υποβάλει στην εκμισθώτρια τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 
και να της παραδίδει μηνιαία ισοζύγια, όταν ζητηθούν. 

 

5. Να μη μετασχηματίσει ή μεταβάλει τη μορφή, το σκοπό, την επωνυμία ή 
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του. 
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6. Ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει την εταιρεία leasing και να 
λάβει την έγγραφη συγκατάθεση της για οποιαδήποτε αλλαγή στα 
περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο έχει 
δεσμεύσει ή συνδέσει με τη σύμβαση που έχει υπογράψει. Φυσικά, η 
υποχρέωση αυτή διαρκεί όσο διαρκεί η μίσθωση.                          
Συνεπώς, χωρίς την άδεια της εκμισθώτριας δεν έχει το δικαίωμα να 
μεταβιβάσει, να εκμισθώσει ή να παραχωρήσει για οποιαδήποτε αιτία τα 
περιουσιακά του στοιχεία. 

 

7. Σε περίπτωση πτωχεύσεως του μισθωτή, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως 
και επέρχονται οι συνέπειες της καταγγελίας της σύμβασης. Συνήθως, το 
υποθηκευμένο ακίνητο περιέρχεται στον έλεγχο της εταιρείας leasing. 
Προσοχή, δεν είναι υποχρεωτική η αποθήκευση ή προσημείωση 
οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου του μισθωτή, πλην εκείνου 
που χρηματοδοτείται με leasing. 

 

8. Εφόσον λήξει η σύμβαση, τότε ο μισθωτής μπορεί, και εφόσον έχει 
τηρήσει όλους τους όρους της, να δηλώσει εγγράφως προς την 
εκμισθώτρια είτε την ανανέωση της χρηματοδοτικής μισθώσεως με νέο 
μίσθωμα είτε την εξαγορά του ακινήτου. Υπάρχει χρονικός περιορισμός ο 
οποίος διαμορφώνεται σε εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
λήξη της σύμβασης. 

 

9. Ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει το μίσθωμα, μηνιαία ή εξαμηνιαία ως 
έχει συμφωνηθεί, έγκαιρα. Όταν το μίσθωμα δεν καταβληθεί έγκαιρα η 
οφειλή προσαυξάνεται με τόκους υπερημερίας. Ο τόκος υπερημερίας 
ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και το 2003 είναι 11,25%. Βέβαια 
είναι στη διακριτική ευχέρεια των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης να 
εφαρμόζουν χαμηλότερα επιτόκια. 
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4.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Υποχρεώσεις της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης:  

 

1. Η εταιρεία leasing είναι υποχρεωμένη να δίνει σε κάθε πελάτη ένα  
αντίγραφο της σύμβασης, καθώς επίσης και να του αποστέλλει τα 
τιμολόγια μισθωμάτων, σύμφωνα με τη συμφωνημένη συχνότητα (π.χ. 
κάθε μήνα ή τρίμηνο). 

 

2. Το τίμημα αγοράς πριν από τη λήξη της μίσθωσης (πρόωρη αγορά) θα 
πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις συμβάσεις, όπου θα εμφανίζεται 
ακριβώς το προεξοφλητικό επιτόκιο. Το ακριβές ποσό του τιμήματος 
πρόωρης αγοράς εξαρτάται από το χρόνο άσκησης αυτού του 
δικαιώματος, το τότε ισχύον μίσθωμα και το Δείκτη Μέτρησης (επιτόκιο) 
προσαυξημένο κατά 1%. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο είναι το Euribor. 

 

3. Η εκμισθώτρια γνωστοποιεί το ύψος του νέου μισθώματος στο μισθωτή 
εγγράφως με κάθε τρόπο. Αρκεί απλή επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax). 
Ως γνωστοποίηση του μισθώματος θεωρείται και η αποστολή από την 
εκμισθώτρια στο μισθωτή της σχετικής απόδειξης του μισθώματος, 
όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την αναπροσαρμογή του.    

 

4. Υποχρέωση της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι να προβαίνει 
στη διεξοδική συγκριτική ανάλυση των εναλλακτικών μορφών 
χρηματοδοτήσεως και να συμβουλεύει τον επιχειρηματία, 
παραθέτοντάς του  με τρόπο έγκυρο, εύληπτο και ελέγξιμο αν τον 
συμφέρει ή όχι η χρηματοδοτική μίσθωση για την εκάστοτε επένδυση.          
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4.10 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Η εταιρεία leasing έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

1. Όταν ο μισθωτής καθυστερεί πάνω από τριάντα (30) ημέρες, για 
οποιονδήποτε λόγο, την καταβολή του μισθώματος ή οποιαδήποτε 
γενικά οφειλής του που έχει σχέση με τους όρους της συμβάσεως αυτής, 
όπως π.χ. τα ασφάλιστρα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα απ’ 
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα της εκμισθώτριας, η καθυστέρηση 
πληρωμής οποιουδήποτε ποσού έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωση 
του μισθωτή να το καταβάλει εντόκως (τόκοι υπερημερίας) από την 
επομένη ημέρα που ήταν καταβλητέο και ώσπου να το εξοφλήσει. 

 

2. Όταν ο μισθωτής αθετήσει οποιονδήποτε όρο και συμφωνία που 
περιλαμβάνεται σε κάθε σύμβαση και σε κάθε Παράρτημα αυτής και οι 
οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις. 

 

3. Όταν ο μισθωτής μεταβιβάσει την επιχείρηση του κατά ποσοστό που 
υπερβαίνει το 50% ή στην περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης της 
διοίκησης της επιχείρησης. 

 

4. Όταν ο μισθωτής πάψει να πληρώνει την οφειλή του. 

 

5. Στις περιπτώσεις που σφραγιστούν επιταγές του μισθωτή, 
διαμαρτυρηθούν γραμμάτια ή συναλλαγματικές λόγω μη πληρωμής τους 
από το μισθωτή. 

 

6. Στην περίπτωση λύσης ή μετατροπής με οποιονδήποτε τρόπο της 
εταιρείας του μισθωτή χωρίς τη συναίνεση της εκμισθώτριας. 

 

7. Στην περίπτωση καταγγελίας οποιασδήποτε άλλης συμβάσεως 
χρηματοδοτικής μισθώσεως που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο 
συμβαλλομένων. 
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           4.11  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης δίνουν μεγάλη βαρύτητα κατά την 
αξιολόγηση-έγκριση ενός αιτήματος εταιρείας για σύναψη συμφωνίας 
μίσθωσης στις πληροφορίες που συλλέγουν από την αγορά, 
απευθυνόμενες: 

Α) σε εξειδικευμένες εταιρείες πληροφοριών. 

Β) στους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Αξιολογούν: 

 Τις φορολογικές δηλώσεις, βεβαιώσεις δημοσίων ταμείων και 
ασφαλιστικών οργανισμών κ.λπ. καθώς και 

 τα οικονομικά στοιχεία της υποψήφιας εταιρείας. 

Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης δίνουν ιδιαίτερη σημασία: 

1. Στη φερεγγυότητα του φορέα και την εμπειρία του (ηλικία, γνώση του 
αντικειμένου, εργατικότητα, συνέπεια, διαδοχή και πορεία συγγενών 
επιχειρήσεων, εμπειρία ξένης αγοράς κ.α.) 

2. Στις πολιτικές εξελίξεις, τις οικονομικές συνθήκες, την πορεία του 
κλάδου. 

3. Στο ταμειακό πρόγραμμα του μισθωτή. 

4. Στη συνεισφορά της συγκεκριμένης επένδυσης (αγορά του εξοπλισμού) 
στα κέρδη της επιχείρησης (ρεαλιστική και εφαρμόσιμη). 

5. Στη δυνατότητα αντιμετώπισης αντίξοων καταστάσεων λόγω πιστωτικών 
περιορισμών, συναλλαγματικών κινδύνων και από κακή εξέλιξη των 
επιτοκίων (εγχώρια και διεθνής συγκυρία). 

6. Στην ποιότητα και τις εναλλακτικές χρήσεις ενός μηχανήματος ή κτιρίου. 

7. Επειδή η κυριότητα του πάγιου στοιχείου είναι η κύρια ασφάλεια της 
εταιρείας leasing , αυτή επιδιώκει παράλληλα με τα παραπάνω να 
συνάψει συμβάσεις για πάγια στοιχεία που εμφανίζουν ενδεικτικά τα 
επόμενα χαρακτηριστικά: 

 Το πάγιο στοιχείο να είναι παραγωγικά αυτοτελές. 

 Το πάγιο στοιχείο να είναι ευρύτερης χρησιμοποίησης. 
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 Το πάγιο στοιχείο να είναι κάποιας αξίας. 

 Η ύπαρξη αναπτυγμένης αγοράς μεταχειρισμένων για το συγκεκριμένο 
πάγιο. 
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4.12 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Οι προοπτικές και τάσεις της ελληνικής αγοράς είναι θετικές και εκτιμάται ότι 
θα αναπτυχθούν σε τρείς κύριους τομείς δραστηριότητας στο χώρο της 
μίσθωσης, ήτοι: 

Α) Τομέα επαγγελματικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. 

Β) Τομέα ακινήτων και 

Γ) Τομέα λειτουργικής μίσθωσης ή χρονομίσθωσης. (αυτοκίνητα κ.λπ.) 

Η παράλληλη ανάπτυξη των ανωτέρων τομέων απ’ όλες σχεδόν τις 
εμπλεκόμενες εταιρείες άμεσα ή έμμεσα επιτρέπει: 

 διαφοροποίηση των προϊόντων τους 

 διαφοροποίηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν 

 ισόρροπη ανάπτυξη χαρτοφυλακίων εργασιών 

 εμπλουτισμό του κύκλου εργασιών τους με μη επιτοκιακά έσοδα 

 διαφοροποίηση του βαθμού δυνατότητας άμεσης ρευστοποίησης 
ενδεχόμενων επισφαλειών κ.ά. 

Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον: 

 Το leasing ακινήτων (βασική πηγή χρηματοδότησης επαγγελματικής 
στέγης). 

 Η λειτουργική μίσθωση ή χρονομίσθωση επιβατικών-εταιρικών αυτοκινήτων 
καθώς και η επέκταση του θεσμού και σε άλλα διαρκή κεφαλαιουχικά αγαθά. 

 Εξειδικευμένες εταιρείες leasing στο Third Party Financing, Technology 
Performance Financing και Energy Service Companies. 

 Sale and leaseback ακινήτων (άμεση επίλυση προβλημάτων ρευστότητας). 

 Επέκταση στην περιφέρεια και διείσδυση στις ΜΜΕ. 

 Το δίκτυο θα αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο. 

 Ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών. 

 Η συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου σε μεγαλύτερα σχήματα θα 
επηρεάσει και τον κλάδο χρηματοδοτικής μίσθωσης και θα οδηγήσει στην 
απορρόφηση ορισμένων εταιρειών του κλάδου από τις μητρικές τους εταιρείες 
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4.13 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

1. Την επιτοκιακή διαφορά (ecart) επί του συνόλου των χορηγήσεων. 

2. Τα επιπλέον έσοδα από πώληση των παλαιών μηχανημάτων, 
ανανεώσεις μισθωμάτων, αντικαταστάσεις μηχανημάτων, εκπτώσεις 
για μαζικές αγορές μηχανημάτων ή πληρωμές τοις μετρητοίς κ.λπ. 

3. Την μέσω της εταιρείας της χρηματοδοτικής μίσθωσης παροχή 
ασφάλισης και συντήρησης στον μισθούμενο εξοπλισμό. 

4. Τον ετεροχρονισμό στην απόδοση των παραπάνω λογαριασμών που 
εισπράττει. 

5. Την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και συμβουλών στους πελάτες 
της κατά περίπτωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING) - FORFAITING 

 

5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

     Το factoring ή η Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων αποτελεί δέσμη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (προεξόφληση, διαχείριση, είσπραξη, 
πιστωτικός έλεγχος και κάλυψη πιστωτικού κινδύνου), οι οποίες καλύπτουν 
ανάγκες επιχειρήσεων (ο εκχωρούμενος ετήσιος κύκλος εργασιών που 
μπορεί να επωφεληθεί από το factoring ξεκινάει από 300.000 ευρώ), που 
πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση σε πελάτες με 
επαναληπτική και επαρκή σε μέγεθος κατά κανόνα αγοραστική συμπεριφορά. 

 

5.2 ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ FACTORING 

 

  O αγοραστής των εισπρακτέων λογαριασμών μπορεί να εκτελεί τέσσερις 
λειτουργίες: 

 

1. Τη διαχείριση/λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη της απαίτησης 
όταν αυτή ωριμάσει. 

 

2. Τη δανειοδότηση-χρηματοδότηση. 
 

3. Την αξιολόγηση της φερεγγυότητας, ελέγχοντας την πιστοληπτική 
ικανότητα του πελάτη. 

 

4. Την κάλυψη-ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου. 
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5.3 ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ 
FACTORING 

 

Δεν συνιστάται η προσφυγή των εξαγωγέων στις υπηρεσίες του factoring για 
χρηματοδότηση τους στις εξής περιπτώσεις: 

 

α)Αν κάποιος εξαγωγέας ενδιαφέρεται για τη χρηματοδότηση ή την είσπραξη   
μεμονωμένων εξαγωγικών απαιτήσεών του. 

 

β)Εφόσον τα τιμολόγια μιας εξαγωγικής επιχείρησης είναι πολλά, αλλά με 
μικρά ποσά απαίτησης. 

 

γ)Όταν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών μιας επιχείρησης κατευθύνεται σε 
χώρες όπου δεν έχει εφαρμοστεί ο θεσμός factoring ακόμη. 

 

δ)Δεν γίνονται κατά κανόνα δεκτές προς εκχώρηση απαιτήσεις που 
προέρχονται από πωλήσεις από μία εταιρεία σε άλλη εταιρεία του ίδιοιυ 
ομίλου. 

 

ε)Δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας σύμβασης factoring 
απαιτήσεις από πωλήσεις σε ιδιώτες. Εξαίρεση αυτού αποτελεί το 
καταναλωτικό factoring. 
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5.4 ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ 
FACTORING 

 

Με τη βασική προϋπόθεση ότι οι σχετικές συναλλαγές μεταξύ πωλητού και 
πελατών του (αγοραστών) βασίζονται στις αρχές της συνέπειας και της 
καλής πίστης, παγίων επιχειρηματικών σχέσεων με προοπτικές 
ανάπτυξης και όχι ευκαιριακής συνεργασίας, και της εχεμύθειας του factor, οι 
πλέον ενδεδειγμένες περιπτώσεις αφορούν: 

 

α)Μεσοπρόθεσμες (από 30 έως 270 ημέρες) πιστώσεις και 

β)Ανοικτές πιστώσεις, ήτοι πιστώσεις που δεν καλύπτονται από 
μεταχρονολογημένες επιταγές ή εγγυητικές επιστολές και κατά συνέπεια δεν 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν εύκολα από τις εμπορικές τράπεζες. 

γ)Υπηρεσίες συμβούλου (εφόσον ειδικευθούν) σε προγράμματα εμπορίας, 
παραγωγής και έρευνας. 

δ)Επιλέγει η εταιρεία-πελάτης, ποιες υπηρεσίες χρειάζεται από τον factor και 
η γραπτή σύμβαση διακόπτεται μετά από έγγραφη προειδοποίηση, 
συνήθως μεταξύ 30 μέχρι 90 ημερών. 
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5.5 ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ FACTORING 

 

Οι εταιρείες factoring αποφεύγουν να αναλαμβάνουν την πρακτόρευση 
αγαθών που διακινούνται χύμα, που είναι ευπαθή, όπως τα νωπά προϊόντα ή 
έχουν υψηλό ποσοστό φύρας ή τέλος προϊόντα που απαιτούν μετά την 
πώληση συντήρηση. Επίσης, αποφεύγουν την πρακτόρευση πολύπλοκων 
αγαθών ή υπηρεσιών. 

         

 Αντίθετα, οι εταιρείες factoring επιδιώκουν την ανάληψη απαιτήσεων τρίτων 
σε βιομηχανικά προϊόντα ελαφρά ή βαρέα, διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 
έτοιμα ενδύματα, υφαντουργικά προϊόντα, υποδήματα, έπιπλα,  
προϊόντα μαρμάρου, πληροφορικής, κατασκευές, ιατρικά μηχανήματα, 
διαφήμιση παραγωγής ταινιών, εκδόσεις – εκτυπώσεις, πλαστικά, 
τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, αναλώσιμα κ.ά. 
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5.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ FACTORING 

 

1.Εξόφληση της εταιρείας-πελάτη κατά την ημερομηνία μέσης λήξης των 
εισπρακτέων λογαριασμών (maturity factoring).  

 

2.Προκαταβολή στην εταιρεία-πελάτη πριν τη μέση λήξη και εξόφληση των 
εισπρακτέων λογαριασμών (cashing sales). 

 Αμιγώς Χρηματοδοτικό factoring. 
 

(Ο factor σ' αυτή την περίπτωση παρέχει απλώς χρηματοδότηση με 
δικαίωμα αναγωγής (resource factoring) και χωρίς λογιστική 
παρακολούθηση ή υπηρεσίες είσπραξης). 

 

 Πλήρες Factoring ή Full Service Factoring. 
 

 Bulk Factoring είναι παρόμοιο με την απλή προεξόφληση τιμολογίων, 
αλλά με δύο διαφορές: 

 

α) Ο factor έχει το δικαίωμα όλων ή μέρος των απαιτήσεων. 

 

β) Γίνεται αναγγελία της εκχώρησης προς τον οφειλέτη. 

 

 Agency Factoring είναι ίδιο με το Bulk Factoring χωρίς το δικαίωμα 
αναγωγής, αλλά αναθέτει με το σύστημα facon τη διαχείριση των 
απαιτήσεων αυτών στον εκχωρητή, δηλαδή τον πελάτη του. 

 

3.Προκαταβολή στην εταιρεία-πελάτη επιπλέον του ύψους των 
πωληθέντων τιμολογίων (overadvances). 

 

4.Εξαγωγικό-Εισαγωγικό factoring (credit factoring) ή Διεθνές Factoring. 
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5.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ FACTORING 

 

Πλεονεκτήματα: 

 

 

1. Εξοικονόμηση δαπανών από το κλείσιμο του τμήματος πίστης. 
 

2. Αξιοποίηση από την εταιρεία-πελάτη της ευρείας εμπειρίας, 
γνώσης, φήμης αλλά και γνωριμιών που ο εξειδικευμένος factor 
διαθέτει σε κάποιο παραγωγικό κλάδο. 

 

3. Αξιοποίηση από την εταιρεία-πελάτη των ευρύτερων τεχνικών και 
οικονομικών γνώσεων που διαθέτει ο factor. 

 

4. Πλήρης ανάληψη ή έστω και μείωση των πιστωτικών κινδύνων και 
απωλειών. 

 

5. Πηγή άντλησης κεφαλαίων για ΜΜΕ που δεν διαθέτουν σωστή 
κεφαλαιακή διάρθρωση. 
 

6. Εξασφάλιση χρηματοδότησης στην εταιρεία-πελάτη καλύπτοντας 
πραγματικές εμπορικές συναλλαγές και ανάγκες, επιλύοντας έτσι 
προβλήματα ταμειακής ρευστότητας. 
 

7. Καθίστανται οι εξαγωγές της εταιρείας-πελάτη πιο ανταγωνιστικές. 
 

8. Εξοικονόμηση κεφαλαίων της εταιρείας-πελάτη που πλεόνασμά τους 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποδοτικά. 

 

9. Μεσολάβηση του factor μεταξύ βιομηχάνων-πωλητών εντός χώρας. 
 

10. Συγκεντρωτική προώθηση των εξαγωγών και καθιέρωση πιστωτικών 
μηχανισμών. 

 

11. Αξιολογείται η εταιρεία-πελάτης με βαση τη δυνατότητά της να 
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παράγει ποιοτικά προϊόντα και όχι με βάση την κεφαλαιακή της 
δομή. 

 

12. Για τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρείες factoring, το σύστημα 
αυτό προσελκύει αποκλειστική πελατεία και αξιοποιεί υποδομές 
της τράπεζας. 

 

13. Διαδικασία τεκμηρίωσης απλουστάτη. 
 

14. Ο επιχειρηματίας της εταιρείας-πελάτη αποδεσμεύεται από κάποια 
καθήκοντα και χρησιμοποιεί το χρόνο του πιο παραγωγικά. 

 

 

Μειονεκτήματα: 

 

1.Το υψηλό κόστος χρηματοδότησης. 

 

2. Σε περίπτωση πώλησης των απαιτήσεων δεν παρουσιάζονται στο 
κυκλοφορούν ενεργητικό του ισολογισμού της επιχείρησης τα πιο ρευστά 
ενεργητικά της στοιχεία. 

 

3. Το πρόβλημα του <<βελούδινου γαντιού>>. 

 

4. Η εξάρτηση της επιχείρησης-πελάτη από τον factor. 

 

5.Οικονομικοί κίνδυνοι από τη χρησιμοποίηση του προϊόντος από το 
factoring ήτοι του ρευστού, για επενδύσεις σε πάγια και όχι σε 
κυκλοφορούντα ενεργητικά όπως τα αποθέματα. 

 

6.Οικονομικοί κίνδυνοι σε περίπτωση επιχειρηματικών απωλειών και 
μείωσης του κύκλου εργασιών. 

 

7.Η συλλήβδην εκχώρηση των απαιτήσεων στον factor. 
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5.8 ΟΡΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FACTORING 

 

Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, Πράξη Διοικητή 2168/8.1.1993, 
καθορίστηκαν οι όροι ίδρυσης.       

Τα βασικά σημεία της πράξεως είναι: 

 Η άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας factoring παρέχεται από την 
Τ.Ε. μετά την υποβολή σειράς στοιχείων και μελετών. 

 

Η ίδια, άλλωστε, επιβλέπει τη λειτουργία των εταιρειών αυτών. 

 Όλες οι εταιρείες factoring οφείλουν να πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
 

 Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 2.935.130 ευρώ (1,0 δισ. Δρχ.). 
 

 Μέχρι το 50% των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών αυτών μπορεί να 
είναι   υπενδεδυμένα σε πάγια στοιχεία. 
 

 Συντελεστής φερεγγυότητας (Solvency ratio) 
 

 Συντελεστής συγκέντρωσης κινδύνου (Risk weighting) 
 

 Μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα (Large item exposure) 
 

Επίσης: 

 Άθροισμα των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της 
εταιρείας factoring 

 

 Γνωστοποίηση χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Announcement of 
discounting exposure) στην Τ.Ε. (άνω των 293.510 ευρώ) 

 

 Συντελεστής ρευστότητας (Liquidity ratio) 
Η μέση σταθμισμένη διάρκεια των δανειακών κεφαλαίων της εταιρείας 

factoring πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη μέση σταθμισμένη 
διάρκεια των απαιτήσεων των εταιρειών-πελατών της που έχει 
προεξοφλήσει. 
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 Σχηματισμός από την εταιρεία factoring ειδικού αφορολόγητου 
αποθεματικού για κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων και μέχρι ύψους 
το ήμισυ (1/2) των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας factoring ή το ένα 
τέταρτο (1/4) των ίδιων κεφαλαίων των τραπεζών που έχουν τμήματα 
factoring. 

 

 Επιβαρύνονται οι εργασίες factoring με ΦΠΑ. 
 

 Το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τις ακόλουθες 
εκπτώσεις επί του μέσου ετήσιου ύψους των προεξοφλήσεων 
απαιτήσεων που διενεργεί ο factor από διάφορες δραστηριότητες (Ν. 
2367/95) και όχι επί των ακαθάριστων εσόδων αυτού που συνίστανται 
σε προμήθειες και τόκους και που στην ουσία είναι δυσανάλογα μικρά 
σε σχέση με το ύψος των κινδύνων που αυτός αναλαμβάνει 
(αντικατάσταση άρθρ. 6 του Ν. 1905/90). 

α)Αφαιρείται ποσόν έως 1,5% επί του μέσου ετήσιου ύψους των 
προεξοφλήσεων απαιτήσεων από εξαγωγική δραστηριότητα, που 
έχουν εκχωρηθεί χωρίς δικαίωμα αναγωγής. 

β)Αφαιρείται ποσόν έως 1%, επί του μέσου ετήσιου ύψους των 
προεξοφλήσεων απαιτήσεων που έχουν εκχωρηθεί με δικαίωμα 
αναγωγής. 

 

 Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς τους factors 
απαλλάσσονται φόρων, τελών, εισφορών, κρατήσεων, 
δικαιωμάτων ή γενικότερα επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου (Ν. 
2367/95).Ανάλογες διατάξεις ισχύουν και για άλλες χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες, ώστε οι φορείς τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στη διατραπεζική αγορά χρήματος, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, 
όπως ισχύει άλλωστε για τις τράπεζες. 

 

 

 Επιβαρύνεται το επιτόκιο χορηγήσεων των εταιρειών factoring με την 
κράτηση 0,6% του Ν. 128/75. 
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5.9 FORFAITING 

 

5.9.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Το Forfaiting είναι, βασικά, η προεξόφληση γραμματίων, συναλλαγματικών ή 
άλλων αξιογράφων στη διεθνή χρηματαγορά, χωρίς δικαίωμα 
εκχώρησης. 

     Με την προεξόφληση ο εξαγωγέας χάνει το δικαίωμα να εισπράξει από τον 
εισαγωγέα και ο forfaiter χάνει το δικαίωμα επανεκχώρησης σε περίπτωση μη 
πληρωμής της οφειλής από τον εισαγωγέα. 

       Το forfaiting χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε συναλλαγές με 
μεσομακροπρόθεσμη πίστωση 3-10 ετών. 

       Συνήθως ο forfaiter ζητά εγγύηση από τράπεζα της εμπιστοσύνης του 
προκειμένου να δεχθεί προεξόφληση χωρίς δικαίωμα επανεκχώρησης. 

 

Αγαθά που επιδέχονται forfaiting είναι: 

 

 

 Πρώτες ύλες ή και φάρμακα χύδην (Bulk drugs) 
 

 Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι 
 

 Χύδην γεωργικά προϊόντα 
 

 Άλλες πρώτες ύλες 
 

 Μεταχειρισμένα κεφαλαιουχικά αγαθά κ.ά. 
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5.9.2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ FORFAITING 

 

To forfaiting συναγωνίζεται άμεσα διάφορους κρατικούς φορείς 
χρηματοδότησης και ασφάλισης εξαγωγών, όπως ο Οργανισμός Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων, και υπερτερεί έναντι των κρατικών φορέων στα 
εξής: 

1. Προαποδοχή του πιστωτικού και πολιτικού κινδύνου. 
 

2. Προσφέρει σταθερό επιτόκιο. 
 

3. Προϋποθέτει ελάχιστες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
 

4. Ο forfaiter ενεργεί ανεξαρτήτως ύψους προστιθέμενης αξίας. 
 

5. Ο forfaiter καλύπτει και την εξαγωγή μεταχειρισμένων 
κεφαλαιουχικών αγαθών, όπως χωματουργικά μηχανήματα, 
εξοπλισμούς για γεωτρήσεις κ.ά. 

 

6. Ο forfaiter δεν έχει δεσμεύσεις ως προς την περίοδο ή τη μορφή της 
παρεχόμενης πίστωσης και μπορεί να την προσαρμόσει στις 
ιδιαίτερες ανάγκες που απαιτεί η κάθε περίπτωση. 

 

7. Το forfaiting αφορά μόνο υπαρκτές απαιτήσεις, ενώ η ασφάλιση 
εξαγωγών καλύπτει και κινδύνους που παρουσιάζονται στο στάδιο 
μεταξύ παραγγελίας και παραλαβής του εμπορεύματος από τον 
αγοραστή. 

 

8. Με την ασφάλιση εξαγωγών καλύπτεται ένα ποσοστό 75-90% του 
κινδύνου, ενώ στο forfaiting μεταβιβάζεται το 100% του κινδύνου. 

 

9. Οι εξαγωγές οφείλουν να τηρήσουν τους όρους του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου, αλλιώς παύει να ισχύει η ασφάλιση. 

 

10. Ο ασφαλιζόμενος εξαγωγέας φέρει το βάρος της απόδειξης της 
οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη. Στο forfaiting όμως δεν υπάρχει 
τέτοιο θέμα. 
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11. Ο εξαγωγέας που έχει ασφαλίσει τις απαιτήσεις του σε κάποιο 
ασφαλιστικό οργανισμό, έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και 
είσπραξης της απαίτησης του. Στο forfaiting όμως, δεν υπάρχει τέτοιο 
θέμα, αρκεί η μη είσπραξη. 

 

12. Στην περίπτωση αποδείξεως ασφαλιστικής αποζημιώσεως από 
ασφαλιστικό οργανισμό, μεσολαβεί πάντα κάποιο χρονικό διάστημα 
μέχρι την είσπραξη του. Αντίθετα με το forfaiting η είσπραξη είναι 
άμεση. 

 

 

 

 

5.9.3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ LEASING AND HIRE PURCHASE ΚΑΙ 
FORFAITING  

 

 Η χρηματοδοτική μίσθωση προτιμήθηκε πολύ κατά την τελευταία 30ετία ως 
μέσο χρηματοδότησης με σταθερό επιτόκιο σε πολλές χώρες και κυρίως στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρ'όλα αυτά 
παρουσιάζει μειονεκτήματα σε σχέση με την a forfait χρηματοδότηση για τις 
περισσότερες εμπορικές συμφωνίες. Πιο συγκεκριμένα: 

 

 

1. Το Leasing περιορίζεται μόνο σε κεφαλαιουχικά αγαθά και μάλιστα 
καινουργή. 

 

 

2. Το Leasing απαιτεί σύνθετη τεκμηρίωση με την υπογραφή των 
απαραίτητων συμβολαίων. 

 

 

3. Ο εξαγωγέας προκειμένου να επωφεληθεί πλήρως των 
πλεονεκτημάτων του εκμισθωτή πρέπει να καταγράφει λογιστικά 
κέρδη προς φορολόγηση από τα οποία θα αποσβένει ετήσια το 
κόστος του παγίου. 
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4. Εάν ο εξαγωγέας δεν έχει επαρκή προς φορολόγηση κέρδη, τότε 
μπορεί να απευθυνθεί σε μία εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, να 
της πωλήσει το κεφαλαιουχικό αγαθό και αυτή με τη σειρά της να το 
εκμισθώσει στον εισαγωγέα του αγαθού/ μισθωτή). 

 

 

5. Στην περίπτωση αυτή, ο χρηματοδότης μπαίνοντας σε μία διαδικασία 
leasing ή hire purchase agreement για λογαριασμό του εξαγωγέα 
πιθανά να απαιτήσει το δικαίωμα της επιστροφής-αποπληρωμής 
(right of recourse) από τον εξαγωγέα σε περίπτωση αδυναμίας 
εξόφλησης του εισαγωγέα. 
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5.10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ FACTORING ΚΑΙ FORFAITING  

 

1. Το forfaiting είναι μια εφάπαξ χρηματοδότηση (προεξόφληση 
συναλλαγματικής), ενώ το factoring αποτελεί μια συνεχή ροή και μια 
επαναλαμβανόμενη διαδικασία. 

 

2. Το forfaiting χρηματοδοτεί συνήθως μεσομακροπρόθεσμες (3-10 έτη) 
απαιτήσεις, ενώ με το factoring χρηματοδοτούνται βραχυπρόθεσμες 
(90-180 ημέρες). 

 

3. Το forfaiting εφαρμόζεται κυρίως στις εξαγωγές κεφαλαιουχικών 
αγαθών, πρώτων υλών (bulk drugs κ.ά.) και ημικατεργασμένων 
προϊόντων (διαμάντια κ.ά.), έστω και αν αυτά παραδίδονται 
τμηματικά για σχετικά μακρά χρονική περίοδο, ενώ το factoring 
αποτελεί μέθοδο διαχείρισης και χρηματοδότησης απαιτήσεων, που 
προέρχονται κατά κανόνα από επί πιστώσει εξαγωγικές πωλήσεις 
καταναλωτικών κυρίως αγαθών. 

 

4. Η ανάπτυξη του forfaiting είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη του 
εξωτερικού εμπορίου Δύσης-Ανατολής και μεταξύ εκβιομηχα- 
νοποιημένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Το factoring, αντίθετα, 
λειτουργεί στις αναπτυγμένες χώρες και επομένως προσφέρεται για 
την εξυπηρέτηση των εξαγωγέων εκείνων, των οποίων οι πωλήσεις 
κατευθύνονται σε χώρες αυτής της κατηγορίας. 

 

5. Το forfaiting προϋποθέτει συνήθως, ύπαρξη αξιογράφου χρέους, στο 
οποίο ενσωματώνεται εξαγωγική απαίτηση, ενώ για το factoring, εκτός 
από εξαιρετικές περιπτώσεις, αρκεί το τιμολόγιο. 

 

6. Το forfaiting καλύπτει το 100% της αξίας του αγαθού από κινδύνους 
της χώρας (Political and transfer risk), συναλλαγματικούς κινδύνους 
(currency risk), εμπορικούς κινδύνους (commercial risk) και 
κινδύνους από τη μεταβολή των επιτοκίων (interest rate risk), ενώ 
το factoring μόνο τον εμπορικό κίνδυνο. 

 

7. Το forfaiting καλύπτει το 100% συγκεκριμένης απαίτησης σε 
οποιοδήποτε νόμισμα ή χώρα, ενώ το factoring καλύπτει μόνο το 
80-90% του συνόλου ή σημαντικού μέρους των απαιτήσεων της 
εταιρείας-πελάτη για συγκεκριμένα, σχετικά λίγα, νομίσματα και γενι- 
κά με προεξοφλητικά επιτόκια υψηλά. 
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5.11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FACTORING 

 

 

        Η οργάνωση μιας εταιρείας factoring και η επικερδής λειτουργία της 
στηρίζεται σε: 

 

α)Εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη που πρέπει η εταιρεία να απασχολεί. 

 

β)Ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής για σωστή πληροφόρηση, 
παρακολούθηση λογαριασμών και έλεγχο δαπανών και 

 

γ)Ισόρροπη ανάπτυξη του εγχώριου και διεθνούς factoring. 

 

 

 

        Τα κύρια βασικά τμήματα μιας εταιρείας factoring καλύπτουν τις εξής 
δραστηριότητες: 

 

 Προώθηση των πωλήσεων 
 

 Έλεγχος φερεγγυότητας των πελατών 
 

 Διαχείριση τιμολογίων 
 

 Είσπραξη τιμολογίων 
 

 Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου 
 

 Ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής για την κάλυψη των 
ανωτέρω δραστηριοτήτων. 
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5.12 ΆΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ FACTORING 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Εστίαση στην αναζήτηση πελατών μεταξύ των μεσαίων προς 
μεγάλων εταιρειών-πελάτες. 

 

 Αμεσότητα και εξειδίκευση των προσφερόμενων προϊόντων στις 
πελατειακές ανάγκες και σε συγκεκριμένους κλάδους. 

 

 Προσφορά πρόσθετων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρο του 
marketing, έρευνα αγοράς, χρηματοοικονομικά κ.ά. 

 

 Προσφορά υπηρεσιών με έμφαση στην υψηλή προστιθέμενη αξία για 
την εταιρεία factoring. 

 

 Προώθηση της προεξόφλησης απαιτήσεων των εταιρειών-πελατών. 
 

 Χρηματοδότηση υπολοίπων λογαριασμών. 
 

 Ανταγωνιστική κοστολόγηση. 
 

 Επιθετική πολιτική και ενημέρωση των ΜΜΕ ώστε να ξεπεραστεί η 
έμφυτη καχυποψία <<απώλειας>>, <<διαρροής>> του περιουσιακού 
στοιχείου <<ΠΕΛΑΤΕΣ>>. 

 

 Αξιοποίηση του πελατολογίου των μητρικών τραπεζών. 
 

 Ανάπτυξη του cross-selling. 
 

 Ανάπτυξη συνεργασιών εντός και εκτός Ελλάδος με εταιρείες 
παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως logistics. 

 

 Ειδικότερα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες factoring έχουν 
επιπλέον αναγνωρισθεί και δραστηριοποιούνται περισσότερο για 
κάλυψη πιστώσεων και μείωση των πιστωτικών κινδύνων και 
απωλειών (εξασφαλιστικές παροχές), παρά για τη χρηματοδότηση 
των επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Λήψη απόφασης για την πιο συμφέρουσα μέθοδο 
χρηματοδότησης. 

 

 

Η εταιρεία ‘‘ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ’’, υγιής επιχείρηση στον κλάδο τροφίμων, 
αποφάσισε να προχωρήσει στην αντικατάσταση ενός βασικού 
μηχανήματος της παραγωγικής λειτουργίας της. 

Ο Οικονομικός Διευθυντής βρίσκεται προ της επιλογής να επιδιώξει 
χρηματοδότηση της επένδυσης με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό 
δανεισμό ή να προχωρήσει στην υλοποίηση της επένδυσής του 
χρησιμοποιώντας χρηματοδοτική μίσθωση. 

Με τα επόμενα δεδομένα, τι θα συμβουλεύατε τον Οικονομικό Διευθυντή 
να επιλέξει; 

 

Δεδομένα σε χιλιάδες ευρώ: 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 Ύψος επένδυσης                                            200,00 
 Max % χρηματοδότησης στην επένδυση          70% 
 Διάρκεια δανείου (έτη)                                        3 
 Ποσο δανείου                                                  140,00 
 Επιτόκιο χορήγησης                                          16% 
 Συχνότητα δόσεων (μήνες)                                 6 
 Αριθμός δόσεων                                                 6 
 Επιτόκιο περιόδου                                              8% 
 Ε.Φ.Τ.Ε. (% επί των τόκων)                                3,00 
 Ποσό ίδιας συμμετοχής                                      60,00 
 Min % ιδίας συμμετοχής                                     30% 
 Χρόνος απόσβεσης παγίου (έτη)                        5       
 Συντελεστής απόσβεσης                                    20% 
 Φορολογικός συντελεστής                                  35% 
 Εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση (σταθερή)         - 
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      ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 

 

 Ύψος επένδυσης                                           200,00 
 Max χρηματοδότησης στην επένδυση            100% 
 Διάρκεια leasing (έτη)                                        3 
 Ποσό χρηματοδότησης από leasing              200,00 
 Ετήσιο επιτόκιο                                                20% 
 Συχνότητα δόσεων (μήνες)                                6 
 Αριθμός δόσεων                                                 6 
 Επιτόκιο περιόδου                                            10% 
 Ε.Φ.Τ.Ε. (% επί των τόκων)                                - 
 Min % ιδίας συμμετοχής                                     0% 
 Ποσό ιδίας συμμετοχής                                     0,0 
 Χρόνος απόσβεσης παγίου (έτη)                        - 
 Συντελεστής απόσβεσης %                                 - 
 Φορολογικός συντελεστής                                 35% 
 Εξαμηνιαίο μίσθωμα (σταθερό)                           - 

 

 

 

Ως επιτόκιο αξιολόγησης ορίζεται το 20% ετήσια, καταβεβλημένο σε 
εξαμηνιαίες δόσεις, ήτοι i = 10% για 10 εξάμηνα. 

 

 

 

*Το Ε.Φ.Τ.Ε. έχει πλέον καταργηθεί, δίνεται απλώς για εξάσκηση. 

 

 

      Συντελεστής αναγωγής ανά περίοδο: 

 

0,909(1), 0,826(2), 0,751(3), 0,683(4), 0,621(5), 0,564(6), 0,513(7), 
0,466(8), 0,424(9), 0,385(10) 
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ΛΥΣΗ 

 

     α. Υπολογίζουμε καταρχήν την Καθαρή Παρούσα Αξία της χρημα-
τοροής του δανείου. 

 

Με δεδομένα, 

t = 6 και i = 8% ο συντελεστής αναγωγής είναι 4,6269. 

Επομένως, για κεφάλαιο 140,0 χιλ. Ευρώ η εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική 
δόση = 140,0 * 1/ 4,6269 = 140,0 * 0,216127 = 30,26 χιλιάδες ευρώ. 

 

            β. Υπολογίζουμε την Καθαρή Αξία της Χρηματοροής της Χρηματο-
δοτικής Μίσθωσης. 

 

Με δεδομένα, 

t = 6 και i = 10% ο συντελεστής αναγωγής είναι 4,3553. 

Επομένως για κεφάλαιο 200,0 χιλ. Ευρώ η τοκοχρεωλυτική δόση = 200,0 
* 1 / 4,3553 = 200,00 * 0,22960 = 45,92 χιλ. ευρώ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Τόκοι, χρεολύσια, τοκοχρεολυτική δόση ( σε χιλιάδες ευρώ ) 

 

Εξάμηνα Κεφάλαιο Τόκοι Χρεολύσιο Τοκοχρεωλύσιο

1ο 140 11,2 19,06 30,26

2ο 120,94 9,67 20,59 30,26

3ο 100,35 8,03 22,23 30,26

4ο 78,12 6,25 24,01 30,26

5ο 54,11 4,33 25,93 30,26

6ο 28,18 2,25 28,18 30,26

 

 

Χρεολύσιο =  Τοκοχρεωλύσιο – Τόκοι 

Τόκοι =  Κεφάλαιο * 8% 

Για το 2ο εξάμηνο το κεφάλαιο θα είναι: κεφάλαιο 1ου – Χρεολύσιο 1ου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Βοηθητικός πίνακας υπολογισμού της φορολογικής ωφέλειας από το δάνειο. 

 

Έτος                    0 1 2 3 4 5 

• Περίοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Τόκοι δανείου  
περιόδου 

11,20 9,67 8,03 6,25 4,33 2,25 - - - - 

• Άθροισμα τόκων 
έτους 

 20,87  14,28  6,58 - - - - 

• Αποσβέσεις έτους  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00 

• Σύνολο Τόκων + 
Αποσβέσεων 
(Φορολογικός 

συντελεστής 35%) 

 60,87  54,28  46,58  40,00  40,00 

• Φορολογική 
ωφέλεια 

 21,30  19,00  16,30  14,00  14,00 

       

 

(σε χιλιάδες ευρώ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Χρηματοροή δανείου 

 

 

 

 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

 

Περίοδος 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
• Ίδια 
συμμετοχ
ή 

-60,00           

•Τοκοχρεο
λύσια 
δανείου 

 -30,26 -30,26 -30,26 -30,26 -30,26 -30,26 - - - - 

• Ε.Φ.Τ.Ε. 

 -0,34 -0,29 -0,24 -0,19 -0,13 -0,07 - - - - 

• 
Φορολογι
κή 
ωφέλεια 

 - 21,30 - 19,00 - 16,30 - 14,00 - 14,00 

• Σύνολο 

-60,00 -30,60 -9,25 -30,50 -11,45 -30,39 -14,03 - 14,00 - 14,00 

• Συντελ. 
αναγωγής 

 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,466 0,424 0,386 

• Καθαρή 
ταμειακή 
ροή 60,00 -27,81 -7,64 -22,90 -7,82 -18,87 -7,91 - 6,52 - 5,40 

ΚΠΑ (i = 10%) = -152,5942 + 11,92 = -140,67 χιλ. ευρώ 
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                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

                               Χρηματοροή χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 

Περίοδος 0 1 2 3 4 5 6 

• Ίδια 
Συμμετοχή 

-       

• Μισθώματα 
Leasing  

- -45,92 -45,92 -45,92 -45,92 -45,92 -45,92 

• Φορολογική  
ωφέλεια 

 - 32,14 - 32,14 - 32,14 

• Σύνολο - -45,92 -13,78 -45,92 -13,78 -45,92 -13,78 

• Συντελ. 
αναγωγής 

 0,909 0,826 0,751 0,683 0,620 0,564 

• Καθαρή 
ταμειακή ροή 

 -41,74 -11,38 -34,48 -9,41 -28,47 -7,77 

ΚΠΑ (i = 10%) = -133,25 χιλ. ευρώ 

 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

 

γ. Σύγκριση της ΚΠΑ του τραπεζικού δανεισμού με την ΚΠΑ της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εφόσον το καθαρό κόστος της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης σε όρους παρούσας αξίας (ΚΠΑΧρημ. Μίσθωση = -133,25) είναι 
μικρότερο του αντίστοιχου κόστους του τραπεζικού δανεισμού (ΚΠΑΔανείου = -
140,67) συμφέρει η χρηματοδοτική μίσθωση. 

 

Σημείωση: Όταν οι επενδύσεις είναι αναγκαστικές (ή μίσθωμα ή δάνειο) 
επιλέγεις πάντα το φθηνότερο. 
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ΠΡΟΤΥΠΟ  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ   

(LEASING)  ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  LEASING 
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ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε.Χ.Μ. 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ 128 –132, 104 42 ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ.: 210 5158060-3  FAX: 210 5158073 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: X.BAMBAKA 3 & ΡΕΜΠΕΛΟΥ, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΗΛ.: (2310) 244 495  FAX: (2310) 
244 496 

E-MAIL: info@ethnolease.gr    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  INTERNET: www.ethnolease.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ / 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ 

COMPANY APPLICATION FOR LEASING 
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Στοιχεία αιτούντος 

Applicant’s details 

 

 

Επωνυμία επιχείρησης:  Δ.Ο.Υ.  

Διακριτικός Τίτλος:  ΑΦΜ  

Επωνυμία σε ξένη γλώσσα:  

 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο  

 

 

Διεύθυνση: 

Address: 

Οδός 

Street 

 Αριθ. 

No. 

 Ταχ. Κωδ. 

Postal Code 

 

α) Γραφείων ή Καταστημάτων: 

Offices: 

Πόλη 

City 

 Fax  Τηλ. 

Tel. 

 

Ιδιόκτητο: Ναι:            Όχι: 

Owned:    Yes:             No: 

 

β) Εργοστασίου: 

Factory: 

Οδός 

Street 

 Αριθ. 

No 

 Ταχ. Κωδ. 

Postal Code 

 

Ιδιόκτητο: Ναι:             Όχι: 

Owned:    Yes:             No: 

Πόλη 

City 

 Τηλ. 

Tel. 

 

 

 

Έτος ίδρυσης: 

Year of establishment: 

 Διάρκεια 

Duration 

 Έδρα 

Registered office 

 

Αριθμός μητρώου επιχείρησης: 

Registration No of Co: 

 

Αντικείμενο εργασιών: 

Industry sector: 

 

Απασχολούμενο προσωπικό: 

Personnel: 

Υπάλληλοι 

Clerical 

 Τεχνικοί 

Technical 

 Εργάτες 

Laborers / Workers 
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Κυριότεροι μέτοχοι / εταίροι 

Principal shareholders 

 

Ονοματεπώνυμο 

Name 

Ποσοστό συμμετοχής 

Percent shareholding 

Ηλικία 

Age 

   

   

   

   

   

 

Διοικητικό συμβούλιο / διαχειριστές 

Board of directors 

 

Ονοματεπώνυμο 

Name 

Θέση στην εταιρία 

Position 

Ηλικία 

Age 

   

   

   

   

   

 

Συγγενείς επιχειρήσεις (Θυγατρικές ή μητρική) 

Associated companies (Subsidiaries or holding) 

 

Επωνυμία επιχείρησης 

Name of Co 

Διεύθυνση 

Address 

Έτος ίδρυσης 

Year of 
establishment 

Αντικείμενο εργασιών 

Industry sector 

Όνομα συμμετέχοντος 

Shareholders 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

% participation 

      

      

      

 

Στοιχεία αποτελεσμάτων 

Financial results 
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Τρία τελευταία 
οικονομικα έτη 

20.. 20.. 20.. 

Κύκλος εργασιών:    

Κέρδη:    

 

Τραπεζικές πιστοδοτήσεις 

Bank facilities 

Τράπεζα / Υποκατάστημα 

Bank / Branch 

Τηλέφωνο 

Tel. 

Είδος χρηματοδότησης 

Form of finance 

Όρια που 
έχουν εγκριθεί 

Credit limits 

Σημερινό υπόλοιπο 

Current balance 

Εξασφαλίσεις 

Securities 

      

      

      

      

      

 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Financial leases 

Επωνυμία 

Name 

Εξοπλισμός 

Equipment 

Αξία 

Value 

Έτος 

Year 

    

    

    

                                                     Ακίνητη περιουσία επιχείρησης 

Immovable property owned by company 

(Παρακαλούμε δώστε λεπτομερή περιγραφή για να μπορεί να εκτιμηθεί η αξία του 
ακινήτου) 

(Kindly provide detailed description for correct estimate of value) 

Περιγραφή ακινήτου 

Description 

Τετρ. Μέτρα 

Sq. meters 

Διεύθυνση 

Address 

Αξία 

Current value 

Προσημείωση / Υποθήκη 

Mortgages 

1.     

     

     

2.     

     

     

3.     
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                  Πελάτης της ΕΤΕ:  Ναι: Κατάστημα / Branch  

                                                 Όχι: Αριθμός λογαριασμού / A/C 
number

 

 

Εξοπλισμός, οχήματα ή ακίνητα για μίσθωση 

Equipment or real estate to be leased 

1. Περιγραφή / Description  

 Προμηθευτής / Supplier  Συνολική αξία / Total value  

 Τόπος εγκατάστασης / Place of installation  Διάρκεια / Duration  

2. Περιγραφή / Description  

 Προμηθευτής / Supplier  Συνολική αξία / Total value  

 Τόπος εγκατάστασης / Place of installation  Διάρκεια / Duration  

3. Περιγραφή / Description   

 Προμηθευτής / Supplier  Συνολική αξία / Total value  

 Τόπος εγκατάστασης / Place of installation  Διάρκεια / Duration  

4. Περιγραφή / Description   

 Προμηθευτής / Supplier                                                                                  Συνολική αξία / Total value  

 Τόπος εγκατάστασης / Place of installation  Διάρκεια / Duration  

 ΑΚΙΝΗΤΟ / REAL ESTATE  

1. Περιγραφή / Description  

 Ιδιοκτήτης / Owner  Τιμή Πώλησης / Market price  

 Διεύθυνση / Address  Διάρκεια / Duration  

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η αίτηση προέρχεται από τον προμηθευτή     Ναι             Όχι 

 

NOTE :This application emanates from supplier  Yes           No 

 

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση:  

Necessary accompanying documentation: 

 

1. Οικονομικά στοιχεία , όπως αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες 

    Financial data in accordance with the following table. 

 2. Προτιμολόγια/ Προσφορές προμηθευτών για τα πράγματα προς μίσθωση . Σε περίπτωση εισαγωγής η   
αναγραφόμενη τιμή να είναι cif. 

    Proforma invoices for goods to be leased. 

    α. Εάν η αίτηση αφορά ακίνητο να προσκομισθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου και η πολεοδομική  
άδεια. 
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3. Φωτοτυπία ταυτότητας (2 όψεις) του υπογράφοντος για την εταιρεία.  

    Photocopy of deponents identity card (both sides). 

4. Συμπληρωμένες αιτήσεις φορέως/ ων. 

    Completed shareholder’s statement. 

5. Επικυρωμένα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, όπως αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. 

    Certified mandate documents in accordance with the following table. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση, ότι όλα 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά που 
επισυνάπτονται είναι  πλήρη, ακριβή και αληθινά και ότι το/τα μισθωμένο/α αντικείμενο/α θα 
χρησιμοποιηθεί/ούν για την επιχείρησή μου. Προς τούτο παρέχω ειδικώς και ελευθέρως τη 
συγκατάθεση μου στην Εταιρεία σας, όσο και την μητρική σας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Α.Ε να εξακριβώσετε, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνετε σκόπιμο την ακρίβεια των ανωτέρω και 
να αναζητήσετε επιπρόσθετα στοιχεία για την φερεγγυότητα/πιστοληπτική μου ικανότητα στο 
αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «Τραπεζικά 
Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» που εδρεύει στο 
Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ 1 ΤΚ 151 25 τηλ. 210-3676700) και να προβείτε σε 
έλεγχο και αξιολόγηση των προσφερομένων εξασφαλίσεων. 

Επιπλέον, αναγνωρίζω ότι η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης είναι δικαίωμα 
της Εταιρείας σας, η οποία και δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την οποιαδήποτε  
απόφαση της. Τέλος, συμφωνώ η αίτησή μου αυτή και όλα τα συνημμένα έγγραφα 
να μείνουν στην κατοχή της Εταιρείας σας, ανεξάρτητα από το αν εγκριθεί το αίτημα 
μου για σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής ή/και μακροχρόνιας/λειτουργικής 
μίσθωσης.  

 

  

Τόπος  

  

Ημερομηνία 

 

 

  

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή  

 

 

 

 

EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (παρακαλούμε 
διαβάστε με προσοχή πριν υπογράψετε) 

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου (Ν. 
2472/1997) που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση και στα 
δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μ΄αυτή ή θα περιέλθουν στην εταιρεία 
σας ( «η Εταιρεία») ή στην μητρική σας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε («η 
Τράπεζα») κατά την αξιολόγηση της παρούσας αίτησης μου και κατά την 
εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της σύμβασης που τυχόν θα 
υπογραφεί, παρέχω ειδικώς και ελευθέρως στην Εταιρεία και στην  Τράπεζα, 
τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου και την εξουσιοδότησή μου : 
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1. Να τηρείτε σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο τα στοιχεία που αποτελούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά ορίζονται στον Ν. 2472/1997, ως αυτός 
ισχύει σήμερα, και τα στοιχεία που αφορούν την κίνηση των λογαριασμών που θα 
ανοιχθούν προς εξυπηρέτηση της συναλλακτικής μας σχέσης, καθώς επίσης και 
να επεξεργάζεστε κατά την κρίση σας τα στοιχεία αυτά, κατά την έννοια της 
συλλογής, καταχώρισης, οργάνωσης, διατήρησης αποθήκευσης, τροποποίησης, 
εξαγωγής, χρήσης, διαβίβασης, διάδοσης ή κάθε άλλης μορφής διάθεσης, 
συσχέτισης, συνδυασμού, διασύνδεσης, δέσμευσης, διαγραφής, καταστροφής, 
μέχρι την πλήρη παραγραφή κάθε αξίωσης που συνδέεται με αυτά. 

2. Να γνωστοποιείτε, διαβιβάζετε: 
 Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες/ συνεργαζόμενες με  

την Εταιρεία ή την Τράπεζα   επιχειρήσεις, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους . 
 Τα δεδομένα που δικαιούστε ή υποχρεούστε να ανακοινώνετε βάσει νόμου ή 

δικαστικής απόφασης, σε δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δημόσιους 
λειτουργούς και τρίτους. 

 Τα δεδομένα που αφορούν την είσπραξη των απαιτήσεών σας, σε εταιρείες 
παρακολούθησης απαιτήσεων, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς 
επιμελητές, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

 Επίσης δηλώνω ότι ενημερώθηκα: 
-Ότι σκοπός της επεξεργασίας είναι η σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής ή/και 
μακροχρόνιας/λειτουργικής μίσθωσης, καθώς και των παρεπομένων αυτών 
συμβάσεων, η παρακολούθηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη των ανωτέρω 
συμβατικών σχέσεων και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και της 
Τράπεζας και η προάσπιση των συμφερόντων τους. 

- Ότι μετά απο εξακρίβωση της ταυτότητας μου, μπορώ να ασκήσω τα εκ του νόμου ( 
Ν.2472/97) δικαιώματά μου ενημέρωσης (άρθρο 11), πρόσβασης (άρθρο 12) και 
αντίρρησης (άρθρο 13), σχετικά με τα προσωπικά μου δεδομένα που με αφορούν και τα 
οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ότι το σχετικό αίτημά μου θα 
πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυμος Εταιρία 
Χρηματοδοτικών Μισθώσεων» Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Λεωφόρος Αθηνών 
128-132 & Ιφιγενείας, Αθήνα ΤΚ 104 42, τηλ. 2105158060-3. 

 

  

Τόπος  

  

Ημερομηνία 

 

 

  

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή  
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ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α. Ε.) 

(Πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφα) 

 

1. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό, 
επικυρωμένο από την αρμόδια εποπτική αρχή 
(Νομαρχία ή Υπ. Ανάπτυξης) και πρόσφατο 
πιστοποιητικό περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 

 

2. ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας και 
όλων των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού. 

 

3. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης ή απόσπασμα 
αυτού (υπογεγραμμένο από τους αρμοδίους 
σύμφωνα με το καταστατικό) περί εκλογής 
Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρακτικό Γενικής 
Συνέλευσης ή στο απόσπασμα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε α) οι ημερομηνίες 
των εφημερίδων και το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε η 
πρόσκληση των μετόχων, β) τα θέματα ημερήσιας 
διάταξης και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε 
αναλυτικά. 

Εάν έχουν μεσολαβήσει παραιτήσεις ή 
αντικαταστάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
πρέπει να προσκομίζεται το πρακτικό Γενικής 
Συνέλευσης επικύρωσης της εκλογής τους. 

 

4. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 
(υπογεγραμμένο από τους αρμοδίους σύμφωνα με 
το καταστατικό μετά μνείας των παρόντων και 
απόντων, αν και κλήθηκαν, μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου) περί συγκροτήσεώς του σε σώμα και 
περί εκπροσώπησης της εταιρείας. 

 

5. ΦΕΚ δημοσίευσης των ανωτέρω πρακτικών 
Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

6. Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και κατάθεσης 
αίτησης πτώχευσης. 

 

 

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  (Ε.Π.Ε.) 

(Πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφα) 

 

1. Αρχική εταιρική σύμβαση και τυχόν τροποποιήσεις 
αυτής, καθώς και το ισχύον, σύμφωνα με το νόμο, 
κωδικοποιημένο καταστατικό. Τα ανωτέρω πρέπει 
να φέρουν οπωσδήποτε τη βεβαίωση του 
Γραμματέως Πρωτοδικών περί καταχωρήσεώς τους 
στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου (ειδικός και 
γενικός αριθμός καταχώρησης). 

 

2. ΦΕΚ δημοσίευσης όλων των ανωτέρω. 

 

3. Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και περί μη 
κατάθεσης αίτησης πτώχευσης. 

 

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμοδίου 
Πρωτοδικείου περί των γενομένων καταχωρήσεων 
στα οικεία βιβλία εταιρειών. 

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε.) ΚΑΙ 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ε.Ε.) 

(Πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφα) 

 

1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν 
τροποποιήσεις αυτού. Τα ανωτέρω πρέπει να 
φέρουν οπωσδήποτε τη βεβαίωση του Γραμματέως 
του αρμόδιου Πρωτοδικείου, περί καταχωρήσεώς 
τους στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου με 
μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας 
καταχωρήσεως. 

 

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμοδίου 
Πρωτοδικείου περί των γενομένων καταχωρήσεων 
στα οικεία βιβλία εταιρειών. 

 

3. Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και περί μη 
κατάθεσης αίτησης πτώχευσης της εταιρείας και των 
εταιρειών.  

 

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

 

1. Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος 

 

2. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και κατάθεσης 
αίτησης πτώχευσης. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

Γ ια  Α .Ε . ,  Ε .Π .Ε . ,  Ε .Ε .  κα ι  Ο .Ε .  με  Γ΄κατηγορ ίας  β ιβλ ία  
 
-  Ισολογ ισμο ί  3  τελευτα ίων  ετών  ,  β΄βάθμ ιο  ι σοζύγ ιο  γεν ι κού  καθολ ικού  τρέχοντος  έτους  

κα ι  αντ ίστο ιχο  προηγούμενου  έτους .  
-  Στο ιχε ία  των  κύρ ιων  μετόχων /φορέων  της  επ ιχε ίρησης  όπως  φωτοτυπ ί ες  ταυτοτήτων ,  

έντυπο  Ε9 ακ ίνητης  περ ιουσ ίας  ο ικ .  έτους  2005,  δύο  τελευτα ία  εκκαθαρ ιστ ι κά  
σημε ιώματα  φόρου  ε ισοδήματος  κα ι  συμπληρωμένο  το  έντυπο  «Στο ιχε ία  Φορέα» 
(συνημμένες  σελ ίδες  6+7) 

-  Προτ ιμολόγ ιο  ή  Προσφορά  α ι τούμενου  εξοπλ ισμού .  
-  Ταυτότητες  κα ι  Οικονομ ικά  στο ιχε ία  προτε ινόμενων  εγγυητών(Ε1,εκκαθαρ ιστ ικά  τρ ιών  

τελευτα ίων  ετών  κα ι  δήλωση  Ε9)  
 
 
Γ ια  Ο .Ε .  ,  Ε .Ε .  με  Β΄κατηγορ ίας  β ιβλ ία  
 
-  Εντυπα  ,  Ε3 κα ι  Ε5 τρ ιών  τελευτα ίων  ετών  ,  περ ιοδ ικές  δηλώσε ι ς  ΦΠΑ  τρέχοντος  έτους  

κα ι  αντ ίστο ιχες  προηγούμενου  έτους  
-  Στο ιχε ία  των  κύρ ιων  φορέων  της  επ ιχε ίρησης  όπως   φωτοτυπ ί ες  ταυτοτήτων ,  έντυπο  Ε9 

ακ ίνητης  περ ιουσ ίας  
-   ο ικ .  έτους  2005,  δύο  τελευτα ία  εκκαθαρ ιστ ι κά  σημε ιώματα  μαζ ί  με  αντ ίστο ιχα  έντυπα  Ε1 

φόρου  ε ισοδήματος  κα ι  συμπληρωμένο  το  έντυπο  «Στο ιχε ία  Φορέα» (σελ ίδες  6+7)  
-  Προτ ιμολόγ ιο  ή  Προσφορά  α ι τούμενου  εξοπλ ισμού .  
-  Ταυτότητες  κα ι  Οικονομ ικά  στο ιχε ία  προτε ινόμενων  εγγυητών(Ε1,εκκαθαρ ιστ ικά  τρ ιών  

τελευτα ίων  ετών  κα ι  δήλωση  Ε9)  
 
 
Γ ια  ατομ ικές  επ ι χε ιρήσε ι ς  
 
-  Εντυπα  Ε1,  Ε3 κα ι  εκκαθαρ ιστ ικά  σημε ιώματα  φόρου  ε ισοδήματος  τρ ιών  τελευτα ίων  ετών  
-  Περ ιοδ ι κές  δηλώσε ι ς  ΦΠΑ  τρέχοντος  έτους  κα ι  αντ ίστο ι χες  προηγούμενου  έτους  
-  Συμπληρωμένο  το  έντυπο  «Στο ιχε ία  Φορέα» (σελ ίδες  6+7)  
-  Τελευτα ίο  έντυπο  (ο ικ .  έτους  2005)  έντυπο  Ε9 ακ ίνητης  περ ιουσ ίας  
-  Φωτοτυπ ία  ταυτότητας  επ ιχε ι ρηματ ία  
-  Προτ ιμολόγ ιο /προσφορά  εξοπλ ισμού  
-  Ταυτότητες  κα ι  Οικονομ ικά  στο ιχε ία  προτε ινόμενων  εγγυητών(Ε1,εκκαθαρ ιστ ικά  τρ ιών  

τελευτα ίων  ετών  κα ι  δήλωση  Ε9)  
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Στοιχεία Φορέως 

Owner/Shareholder’s Details 

 

Προσωπικά στοιχεία 

Personal details 

 

Επώνυμο 

Surname 

 

Όνομα 

Name 

 

 

Αριθμός ταυτότητας 

I.D. card No 

 Έγγαμος 

Married 

Άγαμος 

Single 

Αριθμός παιδιών 

No of children 

Έτος γέννησης 

Year of birth 

    

ΑΦΜ 

Tax Number 

    

 

Διεύθυνση και στοιχεία κατοικίας 

Address and home details 

Οδός - αριθμός  

Street No 

 Περιοχή  

Area 

   

Πόλη 

City 

 Ταχ. Κωδ. 

P. Code 

 Τηλ. 

Tel. 

 

 

Χρόνια διαμονής στη σημερινή δ/νση: 

Years in present address 

 Ιδιόκτητη:     Ναι 

          Owned:        Yes 

 Όχι 

No 

 

Επάγγελμα 

Profession 

 

Διεύθυνση επαγγελματικής στέγης 

Address 
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Επαγγελματικά στοιχεία 

Professional Details 

 

Α.    Υποχρεώσεις από Δάνεια 

Loan obligations 

 

 Δανειστής / Τράπεζα 

Bank 

Υπολ. Δανείου 

Balance 

Λήξη 

Expiry 

Σκοπός 

Purpose 

Εξασφαλίσεις 

Security 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

 

                         Β. Υποχρεώσεις από προσωπικές εγγυήσεις 

                                 Obligations from personal guarantees 

 

 Δανειστής / Τράπεζα 

Bank/Others 

Υπολ. Δανείου 

Balance 

Λήξη 

Expiry 

Σκοπός 

Purpose 

Εξασφαλίσεις 

Security 

1.      

2.      

3.      

 

Γ. Ακίνητη περιουσία / Immovable property 

(Παρακαλούμε δώστε λεπτομερή περιγραφή για να μπορεί να εκτιμηθεί η αξία του 
ακινήτου) 

(Kindly provide detailed description for correct estimate of value) 

 

  

 

Προηγούμενη απασχόληση 

Previous Profession/employment 
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 Περιγραφή Ακινήτου 

Description 

Διεύθυνση 

Address 

Τετρ. μέτρα 

Sq. met. 

Σημερινή αξία 

Current value 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Πελάτης της ΕΤΕ 

NBG customer 

Ναι 

Yes 

Κατάστημα ΕΤΕ: 

Branch NBG: 

 

 Όχι 

No 

Αριθμός Λογαριασμού: 

A/C Number: 

 

 

 

Κάτοχος κάρτας:     DINERS  

Credit cards:  

 

VISA 

 

MASTERCARD 

Άλλες πιστωτικές 
κάρτες 

Other cards 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση, ότι όλα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, καθώς και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται 
είναι  πλήρη, ακριβή και αληθινά. Προς τούτο παρέχω ειδικώς και ελευθέρως τη συγκατάθεση μου στην 
Εταιρεία σας, όσο και την μητρική σας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε να εξακριβώσετε, με 
οποιοδήποτε τρόπο κρίνετε σκόπιμο την ακρίβεια των ανωτέρω και να αναζητήσετε επιπρόσθετα 
στοιχεία για την φερεγγυότητα/πιστοληπτική μου ικανότητα στο αρχείο δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ 1 ΤΚ 151 25 
τηλ. 210-3676700) και να προβείτε σε έλεγχο και αξιολόγηση των προσφερομένων εξασφαλίσεων. 
Τέλος, συμφωνώ η παρούσα δήλωσή μου και όλα τα συνημμένα έγγραφα να μείνουν στην κατοχή της 
Εταιρείας σας, ανεξάρτητα από το αν εγκριθεί το συνυποβαλλόμενο αίτημα  για σύναψη σύμβασης 
χρηματοδοτικής ή/και μακροχρόνιας/λειτουργικής μίσθωσης.  

 
    

 

 

Υπογραφή / Signature

 

 

EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (παρακαλούμε 
διαβάστε με προσοχή πριν υπογράψετε) 

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου (Ν. 2472/1997) που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση και στα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μ’ αυτή ή θα 
περιέλθουν στην εταιρεία σας ( «η Εταιρεία») ή στην μητρική σας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε («η 
Τράπεζα») κατά την αξιολόγηση συνυποβαλλόμενης αίτησης για σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής ή 
μακροχρόνιας μίσθωσης, και κατά την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της σύμβασης 
που τυχόν θα υπογραφεί, παρέχω ειδικώς και ελευθέρως στην Εταιρεία και στην  Τράπεζα, τη ρητή και 
ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου και την εξουσιοδότησή μου  
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1. Να τηρείτε σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο τα στοιχεία που αποτελούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα όπως αυτά ορίζονται στον Ν. 2472/1997, ως αυτός ισχύει σήμερα, και τα στοιχεία 
που αφορούν την κίνηση των λογαριασμών που θα ανοιχθούν προς εξυπηρέτηση της 
συναλλακτικής μας σχέσης, καθώς επίσης και να επεξεργάζεστε κατά την κρίση σας τα 
στοιχεία αυτά, κατά την έννοια της συλλογής, καταχώρισης, οργάνωσης, διατήρησης 
αποθήκευσης, τροποποίησης, εξαγωγής, χρήσης, διαβίβασης, διάδοσης ή κάθε άλλης μορφής 
διάθεσης, συσχέτισης, συνδυασμού, διασύνδεσης, δέσμευσης, διαγραφής, καταστροφής, μέχρι 
την πλήρη παραγραφή κάθε αξίωσης που συνδέεται με αυτά. 

2. Να γνωστοποιείτε, διαβιβάζετε: 
 Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες/ συνεργαζόμενες με  την Εταιρεία ή την 

Τράπεζα   επιχειρήσεις, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους . 
 Τα δεδομένα που δικαιούστε ή υποχρεούστε να ανακοινώνετε βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, 

σε δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δημόσιους λειτουργούς και τρίτους. 
 Τα δεδομένα που αφορούν την είσπραξη των απαιτήσεών σας, σε εταιρείες παρακολούθησης 

απαιτήσεων, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους. 

 Επίσης δηλώνω ότι ενημερώθηκα: 
-Ότι σκοπός της επεξεργασίας είναι η σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής ή/και 
μακροχρόνιας/λειτουργικής μίσθωσης, καθώς και των παρεπομένων αυτών συμβάσεων, η 
παρακολούθηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη των ανωτέρω συμβατικών σχέσεων και η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και της Τράπεζας και η προάσπιση των 
συμφερόντων τους. 

- Ότι μετά από εξακρίβωση της ταυτότητας μου, μπορώ να ασκήσω τα εκ του νόμου ( Ν.2472/97) 
δικαιώματά μου ενημέρωσης (άρθρο 11), πρόσβασης (άρθρο 12) και αντίρρησης (άρθρο 13), 
σχετικά με τα προσωπικά μου δεδομένα που με αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας, καθώς και ότι το σχετικό αίτημά μου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την 
«ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων» Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Λεωφόρος Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, Αθήνα ΤΚ 10442, τηλ. 2105158060-3. 

 

    

 

 

Υπογραφή / Signature

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Εκκαθαριστικό Εφορίας τριών τελευταίων ετών 

2. Φωτοτυπία ταυτότητας (2 όψεις) 

3. Έντυπο Ε9 Ακινήτου Περιουσίας 

ATTACHMENTS: 

1. Internal revenue return (cleared three last years) 

2. ID card photocopy (both sides) 

3. E9 Tax form for Immovable property 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  
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Προς τις 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

 

 

Ο  υπογράφων              του            ,  κάτοχος  του  υπ’  αριθ.              Δελτίου  Αστυνομικής 

Ταυτότητας, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

Ι)  τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  στοιχεία  (καθώς  και  στα  δικαιολογητικά  που 

επισυνάπτονται  στην  υπ΄αριθμ.            /              αίτηση    για  σύναψη  σύμβασης 

χρηματοδοτικής /μακροχρόνιας μίσθωσης ή έχουν υποβληθεί εκ μέρους μου στην εταιρεία 

σας και στην μητρική σας Τράπεζα (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε),   είναι πλήρη και 

αληθή και αποδέχομαι την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωσή τους από την εταιρεία σας 

και την μητρική σας  Τράπεζα. 

 

ΙΙ) ενημερώθηκα από την εταιρεία σας  ότι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας) οδός 

Αλαμάνας  2,  Τ.Κ.  15125  Μαρούσι,  τηλ.  210.3676700  τηρεί  διατραπεζικό  αρχείο 

Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ), στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε 

καθυστέρηση  οφειλές  από  δάνεια  και  πιστώσεις  προς  φυσικά  πρόσωπα  και  μικρές 

επιχειρήσεις  με  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  έως  €  2,5  εκατ.  (δύο  εκατομμύρια  πεντακόσιες 

χιλιάδες ευρώ)ανεξαρτήτως νομικής μορφής, το οποίο έχει σκοπό την προστασία της πίστης 

και την εξυγίανση των συναλλαγών και ειδικότερα τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας 

αυτών. 

 

Πηγή  των  δεδομένων  του  αρχείου  είναι  τα  πιστωτικά  και  χρηματοδοτικά  ιδρύματα,  τα 

οποία είναι και οι μόνοι (με εξαίρεση συγκεκριμένους φορείς του Δημοσίου) αποδέκτες των 

τηρουμένων δεδομένων. 

 

Ο  χρόνος  τήρησης  των  καταχωρούμενων  δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο  είναι  πέντε  (5) 

έτη,  κάθε  δε  υποκείμενο  δεδομένων  έχει  δικαίωμα  πρόσβασης  στο  αρχείο  αυτό  και 

αντίρρησης,  σύμφωνα  με  το  Νόμο  2472/1997  (όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει).  Το 

δικαίωμα  αντίρρησης  ως  προς  τη  μετάδοση  των  δεδομένων  του  αρχείου  προς  τους 

ανωτέρω αποδέκτες ασκείται με αίτηση που υποβάλλεται είτε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., είτε στο 

χρηματοδοτικό  ή  πιστωτικό  ίδρυμα  που  τη  διαβιβάζει  στην  ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ  Α.Ε.,  οπότε  γίνεται 

σχετική καταχώριση στο αρχείο. 
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ΙΙΙ)  Συναινώ  ανεπιφύλακτα,  εφόσον  δεν  σημειώνεται  η  αρνητική  επιλογή  στο  τέλος  της 

παραγράφου  αυτής  του  παρόντος  κειμένου,  στην  πρόσβαση  στο  αρχείο  συγκέντρωσης 

χορηγήσεων ΣΣΧ  (Λευκή Λίστα) που τηρείται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και στην αναζήτηση από 

την    εταιρεία  σας  και  την  μητρική  σας  Τράπεζα    (ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε),  

πρόσθετων  πληροφοριών  για  την  πιστοληπτική  μου  ικανότητα  που  έχουν  καταχωρηθεί 

νόμιμα σε αυτό και με αφορούν. Η ανωτέρω συγκατάθεση   ανακαλείται οποτεδήποτε με 

σχετική δήλωση στην  εταιρεία σας .  

 

Η παρούσα συγκατάθεση αφορά την   υπ΄αριθμ.           /            αίτησή μου προς την  

εταιρεία σας  για  σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής / μακροχρόνιας μίσθιωσης. 

  

 ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ 
 

                     ,            

            (Τόπος,  ημερομηνία) 

   

 

 

                                                                                                                                                    ………………………………… 

               (Υπογραφή) 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ‐ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

Προς τις 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
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Ο  υπογράφων              του            ,  κάτοχος  του  υπ’  αριθ.              Δελτίου  Αστυνομικής 

Ταυτότητας, υπό την  ιδιότητά μου ως              1 της εταιρείας με  την επωνυμία            , που 

υπέβαλε  αίτηση  σύναψης  σύμβασης  χρηματοδοτικής  /  μακροχρόνιας  μίσθωσης  ή    έχει 

συνάψει  την  από ……………….  Σύμβαση  χρηματοδοτικής/  μακροχρόνιας  μίσθωσης  με  την 

εταιρεία σας,  δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

 

Ι)  τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  στοιχεία  (καθώς  και  στα  δικαιολογητικά  που 

επισυνάπτονται  σε  αυτήν  ή  έχουν  υποβληθεί  εκ  μέρους  μου  στην  εταιρεία  σας  ΕΘΝΙΚΗ 

ΛΗΖΙΝΓΚ  ΑΕΧΜ  και  στην  μητρική  σας  ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ)    είναι  αληθή  και 

αποδέχομαι  τη  με  οποιοδήποτε  τρόπο  εξακρίβωσή  τους  από  την    εταιρεία  σας  και  την 

μητρική σας Τράπεζα. 

 

ΙΙ) ενημερώθηκα από την εταιρεία σας ότι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας) οδός 

Αλαμάνας  2,  Τ.Κ.  15125  Μαρούσι,  τηλ.  210.3676700  τηρεί  το  διατραπεζικό  αρχείο 

Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ), στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε 

καθυστέρηση  οφειλές  από  δάνεια  και  πιστώσεις  προς  φυσικά  πρόσωπα  και  μικρές 

επιχειρήσεις  με  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  έως  €  2,5  εκατ.,  (δύο  εκατομμύρια  πεντακόσιες 

χιλιάδες  ευρώ)  ανεξαρτήτως  νομικής  μορφής,  το  οποίο  έχει  σκοπό  την  προστασία  της 

πίστης  και  την  εξυγίανση  των  συναλλαγών  και  ειδικότερα  τον  έλεγχο  της  πιστοληπτικής 

ικανότητας αυτών. 

 

Πηγή των δεδομένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία 

είναι  και  οι  μόνοι  (με  εξαίρεση  συγκεκριμένους  φορείς  του  Δημοσίου)  αποδέκτες  των 

τηρουμένων δεδομένων. 

 

Ο  χρόνος  τήρησης  των  καταχωρούμενων  δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο  είναι  πέντε  (5) 

έτη,  κάθε  δε  υποκείμενο  δεδομένων  έχει  δικαίωμα  πρόσβασης  στο  αρχείο  αυτό  και 

αντίρρησης,  σύμφωνα  με  το  Νόμο  2472/1997  (όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει).  Το 

δικαίωμα  αντίρρησης  ως  προς  τη  μετάδοση  των  δεδομένων  του  αρχείου  προς  τους 

ανωτέρω αποδέκτες ασκείται με αίτηση που υποβάλλεται είτε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., είτε στο 

χρηματοδοτικό  ή  πιστωτικό  ίδρυμα  που  τη  διαβιβάζει  στην  ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ  Α.Ε.,  οπότε  γίνεται 

σχετική καταχώριση στο αρχείο. 

 

ΙΙΙ)  Συναινώ  ανεπιφύλακτα,  εφόσον  δεν  σημειώνεται  η  αρνητική  επιλογή  στο  τέλος  της 

παραγράφου  αυτής  του  παρόντος  κειμένου,  στην  πρόσβαση  στο  αρχείο  συγκέντρωσης 

χορηγήσεων ΣΣΧ  (Λευκή Λίστα) που τηρείται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και στην αναζήτηση από 

                                                            

1 Συμπληρώνεται ανάλογα με την ιδιότητα του υπογράφοντος προσώπου (πχ εταίρος, μέτοχος) 
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την    εταιρεία  σας  και  την  μητρική  σας  Τράπεζα    πρόσθετων  πληροφοριών  για  την 

πιστοληπτική μου  ικανότητα που έχουν καταχωρηθεί νόμιμα σε αυτό και με αφορούν. Η 

ανωτέρω συγκατάθεση ανακαλείται οποτεδήποτε με σχετική δήλωση στην εταιρεία σας. 

 

 ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ 
 

                           ,            

                 (Τόπος,  ημερομηνία) 

 

 

         ……………………………… 

                     (Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  

 

Προς τις 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

 

Ο  υπογράφων              του            ,  κάτοχος  του  υπ’  αριθ.            Δελτίου  Αστυνομικής 

Ταυτότητας, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
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Ι)  τα  αναφερόμενα  στην  παρούσα  στοιχεία  (καθώς  και  στα  δικαιολογητικά  που 

επισυνάπτονται στην αίτηση σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής / μακροχρόνιας μίσθωσης 

ή έχουν υποβληθεί εκ μέρους μου στην εταιρεία σας και στην μητρική σας Τράπεζα) είναι 

πλήρη  και  αληθή  και  αποδέχομαι  την  με  οποιοδήποτε  τρόπο  εξακρίβωσή  τους  από  την  

εταιρεία σας (ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ) και την μητρική σας Τράπεζα (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε). 

 

ΙΙ) ενημερώθηκα από την εταιρεία σας ότι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας) οδός 

Αλαμάνας  2,  Τ.Κ.  15125  Μαρούσι,  τηλ.  210.3676700  τηρεί  διατραπεζικό  αρχείο 

Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ), στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε 

καθυστέρηση  οφειλές  από  δάνεια  και  πιστώσεις  προς  φυσικά  πρόσωπα  και  μικρές 

επιχειρήσεις  με  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  έως  €  2,5  εκατ.  (δύο  εκατομμύρια  πεντακόσιες 

χιλιάδες  ευρώ)  ανεξαρτήτως  νομικής  μορφής,  το  οποίο  έχει  σκοπό  την  προστασία  της 

πίστης  και  την  εξυγίανση  των  συναλλαγών  και  ειδικότερα  τον  έλεγχο  της  πιστοληπτικής 

ικανότητας αυτών. 

 

Πηγή  των  δεδομένων  του  αρχείου  είναι  τα  πιστωτικά  και  χρηματοδοτικά  ιδρύματα,  τα 

οποία είναι και οι μόνοι (με εξαίρεση συγκεκριμένους φορείς του Δημοσίου) αποδέκτες των 

τηρουμένων δεδομένων. 

 

Ο  χρόνος  τήρησης  των  καταχωρούμενων  δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο  είναι  πέντε  (5) 

έτη,  κάθε  δε  υποκείμενο  δεδομένων  έχει  δικαίωμα  πρόσβασης  στο  αρχείο  αυτό  και 

αντίρρησης,  σύμφωνα  με  το  Νόμο  2472/1997  (όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει).  Το 

δικαίωμα  αντίρρησης  ως  προς  τη  μετάδοση  των  δεδομένων  του  αρχείου  προς  τους 

ανωτέρω αποδέκτες ασκείται με αίτηση που υποβάλλεται είτε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., είτε στο 

χρηματοδοτικό  ή  πιστωτικό  ίδρυμα  που  τη  διαβιβάζει  στην  ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ  Α.Ε.,  οπότε  γίνεται 

σχετική καταχώριση στο αρχείο. 

    

ΙΙΙ)  Συναινώ  ανεπιφύλακτα,  εφόσον  δεν  σημειώνεται  η  αρνητική  επιλογή  στο  τέλος  της 

παραγράφου  αυτής  του  παρόντος  κειμένου,  στην  πρόσβαση  στο  αρχείο  συγκέντρωσης 

χορηγήσεων ΣΣΧ  (Λευκή Λίστα) που τηρείται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και στην αναζήτηση από 

την  εταιρεία  σας  και  την  μητρική  σας    Τράπεζα  πρόσθετων  πληροφοριών  για  την 

πιστοληπτική μου  ικανότητα που έχουν  καταχωρηθεί  νόμιμα σε αυτό  και με αφορούν. Η 

ανωτέρω συγκατάθεση  ανακαλείται οποτεδήποτε με σχετική δήλωση στην εταιρεία σας.  

 

Η παρούσα συγκατάθεση αφορά στην υπ΄αριθμ.           /             αίτηση της εταιρείας            

προς την εταιρεία  σας, για σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής / μακροχρόνιας μίσθωσης  

στην οποία πρόκειται να παρέχω την προσωπική μου εγγύηση  
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 ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ 
 

                 ,            

      (Τόπος,  ημερομηνία) 

   

 

  ……………………………….. 

            (Υπογραφή) 
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ΕΥΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΣΗ :  Πού υπάρχει μεγαλύτερο 
συμφέρον, στην επιλογή χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(LEASING) ή στην επιλογή τραπεζικού δανείου; 
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Αν σκέφτεστε να προμηθευτείτε διάφορα επαγγελματικά μηχανήματα, έπιπλα 
και σκεύη, καθώς και επαγγελματικά αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιείτε 
αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς, τότε η χρηματοδοτική μίσθωση 
(leasing) σας συμφέρει αν συγκρίνετε την προμήθεια των ιδίων αντικειμένων 
με τραπεζικό δάνειο. 
O πρώτος λόγος που καθιστά το leasing ως μια πιο συμφέρουσα λύση είναι η 
έκπτωση του μισθώματος κατά 100% από τα έσοδα της επιχείρησης. Αν 
λοιπόν κερδίζετε αρκετά, τα κέρδη είναι αντίστοιχα, διότι το μίσθωμα εκπίπτει 
έως 80% ως παραγωγική δαπάνη και δεν φορολογείται ως κέρδος. 
Αν ωστόσο ως επιχειρηματίας μπορείτε να δανειστείτε από την τράπεζα με 
ευνοϊκό επιτόκιο, πιθανόν το επιτόκιο και η απόσβεση της επένδυσης των 
παγίων να σας συμφέρει καλύτερα. Θα πρέπει να αναζητήσετε γραπτές 
προσφορές από τις εταιρείες leasing και να ζητήσετε από την τράπεζά σας 
όλα τα κόστη που χρεώνει στα δάνεια που χορηγεί. 
Τονίζουμε επίσης μια άλλη διαφοροποίηση η οποία σχεδόν περνά 
απαρατήρητη. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της Χρηματοδοτικής 
Μίσθωσης (leasing) και της Μακροχρόνιας Χρονομίσθωσης. Η Μακροχρόνια 
Χρονομίσθωση υπάγεται στους κανόνες της ενοικίασης αυτοκινήτων και το 
μηνιαίο μίσθωμα εξαρτάται από το αν θα εξαγοράσετε το αυτοκίνητο στο 
τέλος της μίσθωσης ή θα το επιστρέψετε στην εταιρεία που σας το ενοικίασε. 
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εταιρειών που προσφέρουν μακροχρόνια 
χρονομίσθωση (Rent A Car), μπορείτε να δικαιολογήσετε το μίσθωμα ως 
δαπάνη και να το εκπέσετε από τα έσοδά σας τουλάχιστον κατά 80%. 
Ξεκάθαρος νόμος που να καθορίζει τι εκπίπτει και τι δεν εκπίπτει, δεν 
υφίσταται μέχρι στιγμής. 
Όσον αφορά τα πολυτελή αυτοκίνητα που μισθώνονται για τις διοικήσεις των 
εταιρειών, αυτά δεν υπάγονται στην κατηγορία της μίσθωσης επαγγελματικών 
αυτοκινήτων, και μόνο το 25% του μισθώματος δικαιολογείται ως δαπάνη. 
Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα μακροχρόνιας χρονομίσθωσης 
για την ενοικίαση ενός αυτοκινήτου αξίας 30000,00, της εταιρείας Option Rent 
A Car. Η Option Rent A Car είναι θυγατρική της τράπεζας BNP Paribas. Το 
παράδειγμα περιλαμβάνει στοιχεία με δικαίωμα εξαγοράς του αυτοκινήτου στη 
λήξη της μίσθωσης και χωρίς.  

______________________________________________________________                          

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Με δικαίωμα και χωρίς δικαίωμα εξαγοράς - Τριετής μίσθωση 
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AΞIA AYTOKINHTOY 

30.576,67 
 

MHNIAIO MIΣΘΩMA 

1. Το πρώτο μίσθωμα ανέρχεται σε 2.849 πλέον ΦΠΑ. 
2. Τα υπόλοιπα τριάντα πέντε (35) μισθώματα ανέρχονται σε 950 πλέον ΦΠΑ. 
3. Η αξία εξαγοράς ανέρχεται σε 3.887 πλέον ΦΠΑ. 

Συνολικό Κόστος 
47.183,00 

Περιλαμβάνει ΦΠA 

Μίσθωση χωρίς δικαίωμα εξαγοράς - Τριετής μίσθωση 

AΞIA AYTOKINHTOY 
30.576,67 

MHNIAIO MIΣΘΩMA 

1. Το πρώτο μίσθωμα ανέρχεται σε 2.341 πλέον ΦΠΑ. 
2. Τα υπόλοιπα τριάντα πέντε (35) μισθώματα θα ανέρχονται σε 780 πλέον 
ΦΠΑ το καθένα. 

Συνολικό Κόστος 
34.976,00 
Περιλαμβάνει ΦΠA 

Τα μισθώματα είναι κυμαινόμενα και βασίζονται στο επιτόκιο Euribor που 
ισχύει την ημερομηνία τιμολόγησης (24/3/02 ο υπολογισμός έγινε με 
EURIBOR 3,34%). Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της μίσθωσης η 
αποζημίωση (penalty) ανέρχεται σε έξη μηνιαία μισθώματα. Οι ως άνω 
υπολογισμοί βασίζονται σε 15.000 αναμενόμενα χιλιόμετρα ετησίως και κάθε 
επιπλέον χιλιόμετρο θα χρεώνεται με 0,06 στην περίπτωση της μίσθωσης με 
δικαίωμα εξαγοράς και με 0,10 στην περίπτωση της μίσθωσης χωρίς 
δικαίωμα εξαγοράς. Τα στοιχεία ισχύουν εφόσον εγκριθεί η αίτηση της 
χρονομίσθωσης. 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ XPHMATOΔOTIKHΣ MIΣΘΩΣHΣ EΠIBATIKOΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ 3 ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΞΙΑΣ 30.000,00 (10.000.000 ΔΡΧ.) 
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ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ: 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING  
(επιτόκιο 9,85%) 

3 χρόνια: 960,00 Χ 36 = 34.560,00 

939,10 Χ 36 = 33.807,60  

34.560,00 - 33.807,60 = 752,40 

5 χρόνια: 632,00 Χ 60 = 37.920,00  

616,20 Χ 60 = 36.972,00  

37.920,00 - 36.972,00 = 948,00 
(Το Δάνειο κοστίζει λιγότερο) 

 
ΑΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ LEASING 
(επιτόκιο 9,25%) 
3 χρόνια: 922,30 Χ 36 = 33.202,80  

957,00 Χ 36 = 34.452,00  

34.452,00 - 33202,80 = 1.249,20 
 
5 χρόνια: 597,80 Χ 60 = 35.868,00 

 
TPAΠEZA ΚΥΠΡΟΥ 
KYΠPOY LEASING 
(επιτόκιο 10,25%) 
3 χρόνια: 939,50 Χ 36 = 33.822,00  

965,00 Χ 36 = 34.740,00  

34.740,00 - 33.822,00 = 918,00 

5 χρόνια: 610,20 Χ 60 = 36.612,00  

641,80 Χ 60 = 38.508,00  

38.508,00 - 36.612,00 = 1896,00 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΘΝΙΚΗ LEASING 
(επιτόκιο 9,75%) 
3 χρόνια: 926,20 Χ 36 = 33.343,20  

972,90 Χ 36 = 35.024,40  

35024,40 - 33.343,20 = 1681,20 
 
5 χρόνια: 604,60 Χ 60 = 36.276,00 
(+18%ΦΠΑ) 

 

TPAΠEZA ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING 
(επιτόκιο 9,25%) 
3 χρόνια: 938,30 Χ 36 = 33.778,80  

939,10 Χ 36 = 33.807,60  

33.807,60 - 33.778,80 = 28,80 
 
5 χρόνια: 611,80 Χ 60 = 36.708,00 

 

ALPHA ΒΑΝΚ 
ALPHA LEASING 
(επιτόκιο 11,75%) 
3 χρόνια: 939,10 Χ 36 = 33.807,60  

821,70  Χ 36 = 29.581,20  

33807,60 - 29581,20 = 4226,40 
(+18% ΦΠΑ) 
(Το δάνειο κοστίζει λιγότερο) 

(ανώτατο όριο αποπληρωμής δανείου τα 3 χρόνια) 

Σημείωση: Τονίζουμε ωστόσο ότι τα δάνεια αυτοκινήτου επιβαρύνονται από 
όλες σχεδόν τις τράπεζες με πρόσθετα έξοδα φακέλου, που συνήθως είναι 
της τάξεως του 1% επί της αξίας του δανείου. Επίσης στις περισσότερες 
τράπεζες (ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ALPHA κ.α.) χρηματοδοτείται το 65% της 
αξίας του αυτοκινήτου και ο επιχειρηματίας καλύπτει το υπόλοιπο 35% με δικά 
του κεφάλαια. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ  ΜΕ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

1. ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2009-2010-2011. 
 

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2009-2010-2011. 
 

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2009-2010-2011-2012. 
 

4. ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ LEASEUROPE ΓΙΑ ΤΟ 2012. 
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