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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή μας παρέχει με τον ορισμό του leasing, τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα 

του αλλά και τα βασικά του είδη. 

Συνεχίζοντας, παρουσιάζουμε μια ιστορική αναδρομή στον ορισμό του leasing για να 

δείξουμε από πού και πως ξεκίνησε καθώς και την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που 

χρειάστηκαν για να εφαρμοστεί ο θεσμός αυτός. 

Επιπλέον, αναφερόμαστε στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα παραθέτοντας εκπροσωπευτικά παραδείγματα για την εφαρμογή των 

δυο αυτών προτύπων. 

Επίσης, θα αναπτυχθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ των Ε.Λ.Π και των Δ.Λ.Π όσο αφορά 

τους λογιστικούς χειρισμούς καθώς και τις επιδράσεις αυτών στις οικονομικές καταστάσεις 

που συντάσσουν οι εταιρίες leasing.  

Τέλος, διεξάγοντας την έρευνα αυτή με θέμα το leasing, παραθέτονται και συζητούνται 

χρήσιμα συμπεράσματα που συντέλεσαν στη συγγραφή της πτυχιακής αυτής, αλλά και που 

μπορεί  να φανούν χρήσιμα για περαιτέρω μελλοντική έρευνα.  

ABSTRACT 

This work provides us with the definition of leasing, its advantages and disadvantages but 

also with its basic articles. 

Continuing, we are presenting a historical recursion to the definition of leasing so as to show 

how this phenomenon started and from which place, as well the procedure and the conditions 

needed to be implemented this statue.  

Thus, we are referring to the Greek Accounting Standards as well to the International 

Accounting Standards apposing representative examples for the application of those two 

standards.  

Also, will de developed basic differences among Greek Accounting Standards and 

International Accounting Standards concerning the accounting treatment as well the effect of 

them upon the financial statements that are drawn by the leasing companies.  

Finally, by conducting this survey upon leasing, useful conclusions are apposed and 

discussed and are those that contributed to this writing and that may seem helpful for further 

research in the future.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργασία μας θα ασχοληθεί με την 

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και 

την αντιμετώπισή του σύμφωνα με το 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) 

και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(Δ.Λ.Π.). Για το σκοπό αυτό έχουμε την 

πραγματοποίηση ανάλυσης του θεσμού 

του leasing, την περιγραφή του leasing 

στην Ελληνική Αγορά , την  ανάπτυξη του προτύπου Δ.Λ.Π. 17 καθώς και την σύγκριση των 

δύο αυτών προτύπων.  

Το leasing είναι ένας σύγχρονος οικονομικός - νομικός θεσμός που συγκαταλέγεται ανάμεσα 

στα νέα προϊόντα και έχει στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αφενός 

παρέχοντας σ’ αυτές μια ακόμη μορφή χρηματοδότησης και αφετέρου συμβάλλοντας στον 

εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και όχι μόνο. Δηλαδή είναι μια συμφωνία μεταξύ του 

εκμισθωτή (εταιρία leasing) και του μισθωτή (πελάτη της εταιρίας leasing), όπου ο 

εκμισθωτής εκχωρεί το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου στο μισθωτή έναντι 

κάποιας πληρωμής. 

Πριν εμφανιστεί το leasing , όταν μια επιχείρηση χρειαζόταν διάφορα πάγια για την 

πραγματοποίηση της δραστηριότητάς της κατέφευγε: 

1. Στο δανεισμό των αναγκαίων κεφαλαίων από πιστωτικό οργανισμό, εξασφαλίζοντας 

το δάνειο με προσωπικές ή εμπράγματες ασφάλειες. 

2. Στην αγορά των εν λόγω στοιχείων με εκταμίευση των αναγκαίων πόρων 

μειώνοντας τη ρευστότητα της επιχείρησης. 

3. Στην αγορά των πάγιων στοιχείων με τον όρο επιφύλαξης της κυριότητας από τον 

πωλητή, ο οποίος λόγω τον κινδύνων απώλειας της κυριότητάς του, επιδίωκε και 

πρόσθετες ασφάλειες σε περίπτωση που ο αγοραστής πουλούσε το πάγιο σε τρίτο 

πρόσωπο. 

Επειδή όμως οι παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης παρουσίαζαν σημαντικές αδυναμίες 

(μια από αυτές είναι και η απαίτηση συμμετοχής από την ίδια την επιχείρηση σε ποσοστό 

πάνω από το 25%), την λύση ήρθε να φέρει το leasing, αφού δεν απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις την εκταμίευση μετρητών για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου (στην 

περίπτωση αυτή η εκταμίευση γίνεται από την εταιρία leasing). 
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Στην Ελλάδα οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι Α.Ε. που ελέγχονται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή μισθωμάτων σε 

εταιρίες της ελληνικής αγοράς οποιασδήποτε μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και 

οποιουδήποτε επιχειρηματικού αντικειμένου.  

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στην εφαρμογή του leasing είναι ότι διαφέρει από χώρα σε 

χώρα , διότι η κάθε χώρα έχει διαφορετικές νομικές, φορολογικές και λογιστικές συνθήκες, 

σε αντίθεση με τον παραδοσιακό δανεισμό που είναι ίδιος σε όλες τις χώρες.  

Λύση στο πρόβλημα αυτό ήρθαν να φέρουν τα Δ.Λ.Π., τα οποία βοηθούν στην 

«ομογενοποίηση» των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών ανεξαρτήτου χώρας, έτσι 

ώστε να εξαλειφθούν οι διαφορετικές λογιστικές απεικονίσεις.  

Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής θα δούμε γενικά το θεσμό του 

leasing και θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για να δούμε πως ξεκίνησε ο θεσμός αυτός 

και που έχει φτάσει. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα κάνουμε μια αναφορά στη Λειτουργική και Χρηματοδοτική 

μίσθωση αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, θα ασχοληθούμε με την 

έννοια και τα είδη του leasing, καθώς και στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή και 

του εκμισθωτή και στον τρόπο με τον οποίον μπορούμε να βρούμε το μίσθωμα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το leasing στην ελληνική αγορά και η 

αντιμετώπισή του σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Επίσης θα αναφερθούμε στα στατιστικά στοιχεία 

των τελευταίων ετών και στην αξιολόγηση της μίσθωσης και για να γίνει πιο κατανοητό θα 

δώσουμε ορισμένα παραδείγματα κάνοντας και τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα δώσουμε τον ορισμό των Δ.Λ.Π. και θα ασχοληθούμε με το 

leasing και την αντιμετώπισή του σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. παραθέτοντας κάποια 

παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητός ο θεσμός αυτός. Επίσης θα επισημάνουμε τα 

κύρια όργανα κατάρτισης Δ.Λ.Π. και θα περιγράψουμε το Πρότυπο 17. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο που είναι και το πιο σημαντικό, θα γίνει η σύγκριση ανάμεσα στα 

Ε.Λ.Π. και στα Δ.Λ.Π. παραθέτοντας παραδείγματα και κάνοντας τις αντίστοιχες 

λογιστικές εγγραφές. 

Από την σύγκριση των δύο αυτών περιπτώσεων διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 

οι συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης κατατάσσονται στις λειτουργικές μισθώσεις. 

Στο τέλος της μίσθωσης τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στον μισθωτή 

σε τιμή χαμηλότερη από την πραγματική αξία. Τα εκμισθωμένα στοιχεία εμφανίζονται στον 

ισολογισμό σαν αποσβέσιμο στοιχείο. Η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και αξίας παγίου 

λογίζεται κατευθείαν στα αποτελέσματα σε κάθε χρήση. Αντίθετα στο Δ.Λ.Π. 17 οι 
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μισθώσεις διακρίνονται σε λειτουργικές και χρηματοοικονομικές και αποτελούν απαίτηση 

της επιχείρησης. Το σύνολο των μισθωμάτων που πρόκειται να εισπραχθούν κατά τη 

διάρκεια της μίσθωσης, μείον την υπολειμματική αξία των εκμισθωμένων παγίων 

κεφαλαιοποιούνται και εμφανίζονται σαν απαίτηση κατά πελατών. Τα έσοδα 

αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και χαρακτηρίζονται σαν έσοδα από 

τόκους.  

Ανεξάρτητα όμως από τις παραπάνω διαφορές, η χρηματοδοτική μίσθωση θεωρείται 

παγκοσμίως μια ευφυής μέθοδος χρηματοδότησης, αφού οι επιχειρήσεις μπορούν να 

αφοσιωθούν με την επιχειρηματική πλευρά του αντικειμένου τους και όχι με την 

χρηματοδότησή τους, που είναι αφενός δύσκολο αφετέρου δε ενεργεί ως ανασταλτικός 

παράγοντας στην ανάληψη σοβαρών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ LEASING 

 

Σε ένα καθεστώς ελεύθερης οικονομίας και 

σφύζουσας οικονομικής δραστηριότητας κρίνεται 

αναπότρεπτη αλλά και αναγκαία η εμφάνιση ολοένα 

και περισσότερων νέων μορφών οικονομικών 

συναλλαγών, οι οποίες ικανοποιούν τις συνεχώς 

αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου συναλλακτικού 

κόσμου. 
Τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός των 

οικονομικών μονάδων, τα σπανίζοντα επιχειρηματικά 

κεφάλαια και η προσπάθεια για την αποφυγή 

σπατάλης των διαθέσιμων πόρων, καθώς και η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος 

επέβαλαν την ανάπτυξη των σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης. Οι σημαντικότερες 

μορφές είναι: 

 Factoring (Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) 

 Venture capital (Κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών) 

 Forfaiting (Εκχώρηση απαιτήσεων) 

 Franchising (Δκαιοχρησία) 

 Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) και ο  

 Τραπεζικός δανεισμός. 

Η εργασία μας όμως θα επικεντρωθεί στο leasing, ως μέσο χρηματοδότησης. 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ LEASING 

Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) (Α. Δράκου, Α. Καραθανάση 2010) είναι μια σύγχρονη 

μέθοδος μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την 

απόκτηση πάγιων στοιχείων για επαγγελματική χρήση. Στηρίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει 

ενδιαφέρον για τη χρήση ενός πράγματος παρά για την κυριότητά του, διότι η χρήση 

επιφέρει κέρδος. Για να γίνει πιο κατανοητός ο όρος της χρηματοδοτικής μίσθωσης θα 

πρέπει να αναφερθούμε στους όρους του εκμισθωτή, του μισθωτή και του μισθώματος. 

Επομένως: 
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Εκμισθωτής(Ντίνας Α. 2010) είναι ο ιδιοκτήτης του πράγματος δηλαδή, μια ανώνυμη 

εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία για τη σύσταση της χρειάζεται ειδική άδεια από 

την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Μισθωτής (Ντίνας Α. 2010) είναι ο χρήστης του πράγματος, δηλαδή είτε επιχείρηση είτε 

ελεύθερος επαγγελματίας, όχι όμως καταναλωτής (σε ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες αυτό 

είναι εφικτό). Υπάρχει όμως μια εξαίρεση σε μια κατηγορία leasing (sale and lease back) 

όπου ο προμηθευτής και ο μισθωτής είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο και δεν επιτρέπεται να 

είναι ελεύθερος επαγγελματίας  

Μίσθωμα (Γεωργίου Α. Καραθανάση) είναι το ποσό που καταβάλλει ο μισθωτής στον 

εκμισθωτή σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Άρα το leasing (Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης) είναι μια νομική σύμβαση μεταξύ δύο μερών, 

όπου ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης ενός περιουσιακού στοιχείου), παραχωρεί στο μισθωτή ( ο 

χρήστης του περιουσιακού στοιχείου) το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης του 

περιουσιακού στοιχείου, συνήθως για μια προσυμφωνημένη χρονική περίοδο, έναντι 

προσυμφωνημένων μισθωμάτων (περιοδικών πληρωμών). 

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας επιλέγει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που 

θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες του, η εταιρεία Leasing αγοράζει αυτόν τον εξοπλισμό 

από τον προμηθευτή ή το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη του και στη συνέχεια ενοικιάζει στο 

μισθωτή - πελάτη το μεν εξοπλισμό για περίοδο από 3 έως 5 έτη, τα αεροσκάφη από 5 έτη 

και άνω, ενώ τα ακίνητα από 10 έτη και άνω. 

Τα είδη του εκμισθωμένου εξοπλισμού κυρίως είναι: μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός 

γραφείων, H/Y, ιατρικά μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και λοιπός εξοπλισμός και σύμφωνα 

με τον Ν.2682/26.11.1999, το Leasing 

επεκτείνεται και στα ακίνητα για επαγγελματική χρήση. 

Αντικείμενο χρηματοδότησης δεν αποτελούν τα πλωτά και πάσης μορφής πλωτά 

ναυπηγήματα όπως επίσης δεν χρηματοδοτείται η απόκτηση γης / οικοπέδου. 

Το κόστος κάθε συμβάσεως περιλαμβάνει διαχειριστικά έξοδα, το μίσθωμα, τα ετήσια 

ασφάλιστρα και το συμβολικό κόστος εξαγοράς. Επίσης: 

α) τα συμβολαιογραφικά έξοδα για τα επαγγελματικής χρήσεως οχήματα (παρακράτηση 

κυριότητος). 

β) επί ακινήτων το φόρο μεταβιβάσεως, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, την αμοιβή για την 

εκτίμηση, τα έξοδα δικηγόρων και μεταγραφής (εφάπαξ και στην αρχή της μισθωτικής 

περιόδου).  
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Ο μισθωτής μπορεί είτε να αγοράσει το πάγιο (εξοπλισμός-ακίνητο) στο τέλος της 

μισθωτικής περιόδου ή και πριν από τη λήξη της. 

Το Leasing ως μια εναλλακτική και συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης έχει 

αναπτυξιακό και εκσυγχρονιστικό σκοπό. Έτσι λοιπόν, κάθε επιχείρηση και κάθε 

επαγγελματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη μορφή χρηματοδότησης. 

 

Ι.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Η χρηματοδοτική μίσθωση πραγμάτων (leasing) είναι ένας πανάρχαιος τρόπος 

αντιμετώπισης των ανθρώπινων αναγκών. Διαφοροποιήθηκε προς το αναπτυξιακό επίπεδο 

των χωρών με την ανάπτυξη των κοινωνιών και τον πολλαπλασιασμό των αναγκών. Έχουν 

γίνει πολλές αναφορές παλιότερα για το leasing στις  οποίες τα αντικείμενα μίσθωσης ήταν 

προσαρμοσμένες ανάλογα με την εποχή. 

 

1.2.1 Από την αρχαιότητα μέχρι το μεσαίωνα 

 Η πρώτη μορφή μίσθωσης εμφανίσθηκε στην Αίγυπτο τη Τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. υπό μορφή 

μίσθωσης μιας μικρής έκτασης μαζί με όλα τα υπάρχοντα σ’ αυτήν (δούλοι, ζώα, 

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

επτά πλημμύρες του Νείλου. Η μορφή αυτή της μίσθωσης μοιάζει  περισσότερο με τη μορφή 

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

περιουσιακών στοιχείων, περίπου σαν τη σημερινή μορφή της τη συναντάμε μια χιλιετηρίδα 

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

αγρότες. 

Οι πρωτόγονοι αυτοί τρόποι μίσθωσης έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τους σημερινούς. Ενώ 

παλιότερα η γη, ο εξοπλισμός, και τα άλλα πάγια στοιχεία ήταν ιδιοκτησία του κτηματία-

εκμισθωτή, οι μισθωτές είχαν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιούν, για δικά τους οικονομικά 

οφέλη πληρώνοντας ένα ενοίκιο. 

 Οι Ρωμαίοι μάλιστα, πολλά χρόνια αργότερα ήταν οι πρώτοι που θεσμοθέτησαν τη 

χρηματοδοτική μίσθωση ενσωματώνοντάς την ως θεσμό στο Ρωμαϊκό Δίκαιο. Παρόμοιες 

μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίσθηκαν στον Κώδικα του Χαμουραμπί, στην εποχή 

του Ιουστινιανού, κατά το 14ο αιώνα από τους Ενετούς και μέχρι το Μεσαίωνα.  

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα με τη μορφή της μίσθωσης παραχωρούνταν ζώα και 

γεωργικά εργαλεία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν ένας σταυροφόρος μισθώνει 

μια πανοπλία για να συμμετάσχει στην 7η σταυροφορία. Επίσης μεγάλη υπήρξε η ανάπτυξη 
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του θεσμού στην Αγγλία και μάλιστα η γεωργική ανάπτυξη της χώρας αυτής κατά τον 17ο 

αιώνα αποδίδεται από  πολλούς στη δυνατότητα μακροχρόνιας εκμίσθωσης γεωργικών 

εκτάσεων .  

 

1.2.2 Μετά τη βιομηχανική επανάσταση 

Όσο αφορά τη Βιομηχανική επανάσταση ο  κύριος τομέας για μίσθωση ήταν αρχικά ο 

τομέας των μεταφορών όπου είχε γίνει οι ισχυρές εταιρίες αντί να εξαγοράζουν τις 

ασθενέστερες, τους μίσθωναν τις γραμμές και τον εξοπλισμό τους. Χαρακτηριστικό 

παραδείγματα  αποτελεί η μίσθωση του σιδηροδρόμου London-Greenwich για 999 χρόνια. 

Μεταξύ του 1855 και 1862 δημιουργήθηκαν 18 εταιρίες με σκοπό την εκμίσθωση βαγονιών. 

Συνήθως ο χρόνος που εκμισθώνανε ήταν πέντε έτη και συνήθως μετά το πέρας του χρονικού 

διαστήματος δινόταν η δυνατότητα αγοράς των βαγονιών από το μισθωτή. Τις περισσότερες 

φορές μισθωτές ήταν τα ανθρακωρυχεία που τα χρειάζονταν για τη μεταφορά κάρβουνου. 

Στη συνέχεια έχουμε μίσθωση μηχανημάτων όπου χρησιμοποιούνταν στις τηλεπικοινωνίες 

με χαρακτηριστικό παράδειγμα η μίσθωση του Equipment Leasing στην Αγγλία και της Bell 

Telephone Company στις ΗΠΑ αλλά και στη κλωστοϋφαντουργία με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τη British United Shoe Machinery Company  και τη Metal Box Company. 

 

1.2.3 Σύγχρονες εξελίξεις  

Από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα και στις αρχές του εικοστού, παρατηρήθηκε  

επέκταση της μίσθωσης σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους π.χ. κλωστοϋφαντουργία, 

υποδηματοποιία, τηλεπικοινωνίες κτλ. Η σύγχρονη μορφή του θεσμού σηματοδοτείται το 

1952 στις Η.Π.Α. με την ίδρυση της εταιρίας United States Leasing Corporation από τον 

Henry Schonfeld με κεφάλαιο 20 χιλιάδες δολάρια και δάνειο 500 χιλιάδες δολάρια από την 

Bank of America.  

Τη δεκαετία του 50 στις ΗΠΑ, μετά το τέλος του πολέμου, υπήρχε ανάγκη για 

εκσυγχρονισμό της αμερικάνικης βιομηχανίας. Έτσι το leasing βοήθησε, και έδωσε τη 

δυνατότητα απόκτησης του πάγιου στοιχείου χωρίς την χρήση ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον 

μέσω του leasing, ο μισθωτής έχει φορολογικά οφέλη, αφού η περίοδος απόσβεσης (που 

αναγνωρίζεται από τις φορολογικές αρχές) ήταν πάντα μεγαλύτερη από την περίοδο 

εκμίσθωσης του πάγιου στοιχείου. Δηλαδή τα καταβαλλόμενα μισθώματα εκπίπτουν από το 

φόρο εισοδήματος ταχύτερα, σε λιγότερες φορολογικές περιόδους. Επίσης έχει βελτιωθεί η 

δανειοληπτική ικανότητα του μισθωτή αφού δεν υπάρχει υποχρέωση να εμφανιστεί το 

σύνολο των μισθωμάτων στο παθητικό της επιχείρησης.  
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Λίγα χρόνια αργότερα, στη δεκαετία του 1960, δημιουργήθηκε στην Ευρώπη και 

συγκεκριμένα στη Μ. Βρετανία η εταιρία Mercantile Leasing Company. Ακολούθησαν κι 

άλλες τράπεζες επενδύσεων αλλά και εμπορικές και το 1971 δημιουργείται η Ένωση των 

Εταιριών Leasing (Equipment Leasing Association). Δημιουργήθηκαν κι άλλες εταιρίες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ 1960-1962 σε διάφορες χώρες, οι οποίες είναι: ο Καναδάς, 

η Σουηδία, η Δ. Γερμανία, η Ελβετία και Γαλλία. Το 1963 στην Ιαπωνία, στο Βέλγιο, στη 

Φιλανδία, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Ενώ αργότερα εμφανίστηκαν στην Λατινική 

Αμερική, στην Ασία, στην Αυστραλία και στις γαλλόφωνες χώρες τις Αφρικής. Σήμερα, μια 

από της μεγαλύτερες διεθνώς εταιρίες leasing είναι η United Stated Leasing International Inc.  

 Παρόλο που τα πρώτα βήματα της εξελικτικής πορείας του θεσμού έγιναν στην Αμερική, 

στην Ευρώπη άρχισε να αναπτύσσεται ο θεσμός ταχύτερα, διότι οι επενδυτές αναγνώρισαν 

τα σοβαρά πλεονεκτήματα του θεσμού.  

 

1.2.4 Η ιστορία του leasing στην Ελλάδα 

Ο θεσμός έφτασε σε φάση ωριμότητας στην Ελλάδα το 1986 με το νόμο Ν 1665/1986. Η 

πρώτη εταιρία που δημιουργήθηκε ήταν η Alpha leasing η οποία ήταν ο leader για μια 

δεκαπενταετία. Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες εταιρίες όπως ETBA leasing, 

Citileasing, Εμπορική leasing κλπ. 

Με το νόμο αυτό η εταιρία leasing είχε δικαίωμα να μισθώνει μόνο κινητό εξοπλισμό. 

Υπήρχαν όμως και κάποιες ατέλειες: 

 Στις χρηματοδοτικές μισθώσεις των εταιριών leasing εμφανίζονται στα έσοδά τους 

όχι μόνο ο τόκος αλλά και το κεφάλαιο των τοκοχρεολυτικών δόσεων που χρεώνουν 

κ αντίστοιχα στα έξοδα εμφανίζουν τις αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που 

εκμισθώνουν (ενώ θα έπρεπε το κεφάλαιο να είναι οφειλή των πελατών προς την 

εταιρία leasing). 

 Οι αποσβέσεις των εκμισθωμένων παγίων που εμφάνιζαν οι εταιρίες leasing 

μερίζονταν σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν για όλες τις 

εταιρίες και όχι σύμφωνα με τα έτη διάρκειας των συμβάσεων. 

Αφού δεν υπήρχε το leasing ακινήτων, ένα μεγάλο μέρος των συμβάσεων είχε διάρκεια 3 

έτη, ενώ οι φορολογικοί συντελεστές γι’ αυτού του είδους τον εξοπλισμό κυμαινόταν μεταξύ 

του 15-30%. Έτσι ενώ οι εταιρίες leasing εμφάνιζαν έσοδα τα οποία επιμεριζόταν στα 3 έτη 

τα αντίστοιχα έξοδα (αποσβέσεις) ήταν επιμερισμένα σε περισσότερα έτη. Αυτό είχε δύο 

σημαντικές συνέπειες στα Αποτελέσματα Χρήσης των εταιριών leasing: 
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 Κατά την διάρκεια των συμβάσεων οι εταιρείες εμφάνιζαν πλασματικά πολύ μεγάλη 

κερδοφορία. 

 Κατά την πώληση των παγίων λογίζονται ξαφνικά πολύ μεγάλες ζημιές 

(αναπόσβεστο μέρος των παγίων). 

Επομένως όσο η ετήσια παραγωγή νέων συμβάσεων υπερέβαινε την παραγωγή της 

προηγούμενης χρονιάς τόσο ο ρυθμός ανάπτυξης της κερδοφορίας ήταν πλασματικά 

μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης της ετήσιας παραγωγής νέων συμβάσεων. Αντίθετα η 

μείωση της ετήσιας παραγωγής σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά θα έχει σαν 

αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη μείωση των κερδών σε σχέση με την μείωση της παραγωγής.  

Αργότερα μετά από 9 χρόνια  με το νόμο 2367/1995 θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 

leasing ακινήτων χωρίς όμως να εφαρμοστεί στην πράξη διότι παρουσιάστηκαν δυσκολίες.  

Ακολούθησε ο νόμος 2682/1999 που καθόρισε το leasing ακινήτων στη πράξη και επιπλέον 

οι αποσβέσεις επιμερίζονται στη διάρκεια της σύμβασης. Επίσης την χρονιά αυτή έχουμε 

απότομη αύξηση της ζήτησης του leasing κι αυτό οφείλεται στην  άνοδο της οικονομικής 

δραστηριότητας καθώς και στη πτώση των επιτοκίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται διαχωρισμός μεταξύ χρηματοδοτικής 

μίσθωσης (finance lease) και λειτουργικής μίσθωσης (operating 

lease), αναφέρονται οι διαφορές τους αλλά και οι διαφορετικές 

υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Το κυριότερο κριτήριο για τη διάκριση αυτή είναι με βάση την 

ουσιαστική ιδιοκτησία του αγαθού που εκμισθώνεται, τους 

κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν. 

 

 

2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (OPERATING LEASE) 

Στη Λειτουργική Μίσθωση, ο εκμισθωτής έχει αγοράσει και έχει στην κυριότητά του, το 

προς μίσθωση περιουσιακό στοιχείο και ο μισθωτής μισθώνει τη χρήση του για μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν παραμένουν στον 

εκμισθωτή (επομένως διατηρεί όχι μόνο τη νομική ιδιοκτησία, αλλά και την ουσιαστική 

ιδιοκτησία, δηλαδή είναι εκείνος που φέρει συνήθως την ευθύνη για τυχόν επισκευές, 

ασφάλιστρα, δαπάνες συντήρησης αλλά και τεχνολογική απαξίωση του μισθίου), ενώ ο 

μισθωτής έχει μόνο τη χρήση του.  

 

2.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά Λειτουργικής Μίσθωσης 

1. Είναι βραχυπρόθεσμη, με διάρκεια μικρότερη του 75% από την οικονομική ζωή του 

περιουσιακού στοιχείου που μισθώνεται (3 έως 5 έτη). 

2. Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης του συμβολαίου από τον μισθωτή πριν την 

εξάντληση ολόκληρης της περιόδου μίσθωσης αρκεί ο μισθωτής να καταβάλει 

κάποια χρηματική αποζημίωση στον εκμισθωτή. Η αξία ενός όρου ακύρωσης 

εξαρτάται από το αν στο μέλλον οι τεχνολογικές ή/και οικονομικές συνθήκες είναι 

πιθανό να απαξιώσουν το περιουσιακό στοιχείο του εκμισθωτή που εκμεταλλεύεται ο 

μισθωτής περισσότερο από την συνολική αξία που θα καταβάλει στο μέλλον υπό 

μορφή μισθωμάτων βάσει της σύμβασης. 
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3. Ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την πλήρη συντήρηση  του εκμισθωμένου περιουσιακού 

στοιχείου δηλαδή εκτός από το κεφάλαιο του εξοπλισμού περιλαμβάνει και την 

συντήρηση, την επισκευή, την ασφάλιση και όλες τις υπηρεσίες που συνδέονται με 

την λειτουργία του εξοπλισμού. 

4. Δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα στο μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης, αλλά ο 

μισθωτής έχει την δυνατότητα είτε επιστροφής του αντικειμένου στον εκμισθωτή, 

είτε αντικατάστασής του με καινούριο και ανανέωση της σύμβασης. Ο εκμισθωτής 

που έχει στην κυριότητά του τον εξοπλισμό, είτε τον μισθώνει σε άλλον μισθωτή, είτε 

το πουλάει στη δευτερογενή αγορά. 

5. Ως αντικείμενα σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης είναι παντός είδους κινητός 

εξοπλισμός (οχήματα ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης, ιατρικός εξοπλισμός, 

ιπτάμενα και πλωτά μέσα). 

2.1.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Τα πλεονεκτήματα της λειτουργικής μίσθωσης, αφορούν τόσο σε οικονομικά και 

φορολογικά οφέλη για την εταιρία όσο και στα έμμεσα κόστη διαχείρισης του εξοπλισμού 

που είναι ευθύνη του εκμισθωτή. Δηλαδή: 

 Φορολογικά οφέλη αφού το σύνολο του μισθώματος εκπίπτει ως δαπάνη. 

 Εξοικονόμηση χρόνου από την διαχείριση και απαλλαγή από χρεώσεις όπως έξοδα 

συντήρησης και επισκευής, τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα, ασφάλιση κλπ. 

 Βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού (αφού το μίσθιο δεν εμφανίζεται στον 

ισολογισμό ως πάγιο). 

 Ο μισθωτής αποκτά το εξοπλισμό που χρειάζεται, χωρίς να δεσμεύει κεφάλαιο (το 

οποίο μπορεί να επενδύσει σε άλλες δραστηριότητες). 

 

2.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (FINANCE LEASE) 

Αντίθετα, η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια μοντέρνα μορφή της μεσοπρόθεσμης 

χρηματοδότησης κατάλληλη για επιχειρηματίες που αναζητούν την ανανέωση, τον 

εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεών τους, χωρίς να απαιτείται 

η διάθεση ιδίων κεφαλαίων ή προσφυγή σε δανεισμό. Ο μισθωτής πρέπει να καταβάλλει όλα 

τα μισθώματα, διαφορετικά κινδυνεύει να κηρυχθεί σε πτώχευση. 

Δηλαδή η επιχείρηση ή επαγγελματίας επιλέγει τον εξοπλισμό ή ακίνητο που θεωρεί 

κατάλληλο για τις επαγγελματικές του ανάγκες και τον προμηθευτή αυτού. Η εταιρεία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (εκμισθωτής) προβαίνει στην αγορά του ακινήτου ή εξοπλισμού 
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από τον συγκεκριμένο προμηθευτή και επομένως αποκτά την κυριότητα του πάγιου 

στοιχείου. Στη συνέχεια ενοικιάζει αυτό στον μισθωτή έναντι προσυμφωνημένων 

μισθωμάτων, δηλαδή δόσεων που καταβάλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως 

μηνιαία ή τριμηνιαία και προκαταβλητέα, δηλαδή στην αρχή του μήνα) και για συγκεκριμένη 

χρονική διάρκεια η οποία αφορά για τον εξοπλισμό, περίοδο μίσθωσης 3 - 5 έτη, για το δε 

ακίνητο 10 - 15 έτη. Με την αποπληρωμή των δόσεων και τη λήξη της σύμβασης ο μισθωτής 

μπορεί είτε:  

1. Να αγοράσει  τον εξοπλισμό (και να αποκτήσει την κυριότητά του), καταβάλλοντας 

προς την εταιρεία leasing ένα μικρό ποσό το οποίο κυμαίνεται περίπου στο 5% της 

αξίας του, - γνωστό ως Υπολειμματική Αξία. 

2. Είτε να επιστρέψει τον εξοπλισμό στην εταιρεία leasing, 

3. Είτε να εξακολουθήσει να εκμισθώνει τον εξοπλισμό, με ένα μίσθωμα πολύ 

χαμηλότερο. 

 

2.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 

1. Υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης λήξης της σύμβασης με κοινή συναίνεση των 

συμβαλλομένων. 

2. Σε αντίθεση με τη Λειτουργική Μίσθωση, οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, τα 

κόστη ασφάλισης και όλες οι υπηρεσίες που συνδέονται με την λειτουργία του 

εξοπλισμού, επιβαρύνουν τον μισθωτή. 

3. Ως αντικείμενα σύμβασης της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης θεωρείται κάθε είδους 

εξοπλισμού, μηχανήματα ή ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικό, 

βιοτεχνικό ή επαγγελματικό σκοπό (γραμμές παραγωγής, μεταφορικά μέσα, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μηχανήματα τεχνικών έργων, εξοπλισμός γραφείου, 

εργοστάσια, αποθήκες, γραφεία, καταστήματα κλπ.). 

4. Για τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να υπάρχει συμφωνία από 3 έτη και πάνω, αν 

πρόκειται για κινητό εξοπλισμό (σπάνια υπερβαίνει τα 5 έτη). Αντίστοιχα η διάρκεια 

της σύμβασης για ακίνητα μπορεί να κυμανθεί από 10 έως 15 έτη. 

5. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, η κυριότητα του εξοπλισμού ανήκει στον 

εκμισθωτή. Παρόλα αυτά, με την αποπληρωμή των δόσεων και τη λήξη της 

σύμβασης η εταιρία μπορεί:  

1. να αγοράσει τον εξοπλισμό καταβάλλοντας προς την εταιρία leasing  ένα 

μικρό ποσό το οποίο κυμαίνεται περίπου στο 5% της αξίας του. 

2. να επιστρέψει τον εξοπλισμό στη εταιρία leasing  
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3. να εξακολουθήσει να εκμισθώνει τον εξοπλισμό, με ένα μίσθωμα πολύ 

χαμηλότερο. 

Επομένως, η  χρηματοδοτική μίσθωση, αντίθετα με την λειτουργική μίσθωση, είναι μια 

μορφή χρηματοδότησης που συνδυάζει τον τραπεζικό δανεισμό και την εκμίσθωση 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. 

 

2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

2.3.1 Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του Leasing 

Η Χρηματοδοτική Μίσθωση παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα που δικαιολογούν την 

ευρεία διάδοσή της διεθνώς και την καθιέρωσή της στη χώρα μας. Τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματά της είναι τα εξής: 

 Ένα από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά που καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική την 

χρηματοδοτική μίσθωση είναι ότι επιτρέπει την πλήρη χρηματοδότηση της επένδυσης 

(μέχρι και 100%). Αντίθετα, όπως είναι γνωστό τα τραπεζικά δάνεια χρηματοδοτούν 

μόνο ένα μέρος της επένδυσης. (Π.Μάζης,1991) 

 Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι η φορολογική ωφέλεια, καθώς ο νόμος 

περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική μίσθωση σαν λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης 

και έτσι τα μισθώματα εκπίπτουν εξ' ολοκλήρου από τα έξοδα του μισθωτή σε 

αντίθεση με την τοκοχρεολυτική δόση του μακροπρόθεσμου δανεισμού όπου μόνον ο 

τόκος εκπίπτει. 

 Eίναι γνωστό άλλωστε, ότι στην ελληνική νομοθεσία υιοθετείται η αρχή της νομικής 

κυριότητας για λογιστικούς ή φορολογικούς λόγους. (Π.Μάζης,1991) 

 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. 

 Ο επενδυτής σε αντίθεση με τον τραπεζικό δανεισμό, μπορεί να επιτύχει καλύτερους 

όρους προμήθειας εξοπλισμού ή απόκτησης επαγγελματικού ακινήτου, καθώς η αξία 

τους εξοφλείται άμεσα τοις μετρητοίς.  

 H ευελιξία είναι ένα ακόμη από τα πλεονεκτήματα του leasing.  Η διάρκεια της 

μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ορίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές 

δυνατότητες της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν εποχικοί παράγοντες 



18 
 

και έτσι δημιουργούνται σημαντικά πλεονεκτήματα για τον προγραμματισμό της 

επενδυτικής πολιτικής της επιχείρησης. 

 Παράλληλα τα καθορισμένα εκ των προτέρων μισθώματα μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν στην κοστολόγηση και να συμπεριληφθούν στον ταμειακό 

προϋπολογισμό, συμβάλλοντας στον καλύτερο χρηματοοικονομικό έλεγχο. (Απ. 

Γεωργιάδης, 2000) 

 Ο επενδυτής προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισμού του, τον 

οποίο μπορεί να ανανεώνει χωρίς να δεσμεύει τα διαθέσιμα κεφάλαιά του. 

 Βελτίωση  της  κεφαλαιακής  συγκρότησης  της  επιχείρησης.  Δεν  υπάρχει  καμία 

δανειακή επιβάρυνση της εταιρίας του μισθωτή όταν επιλέγεται το  leasing για την 

πραγματοποίηση  μιας  νέας  επένδυσης.  Έτσι  δύο  πράγματα  δεν  επηρεάζονται 

πρώτον  η  κεφαλαιακή  συγκρότηση  της  επιχείρησης  και  δεύτερον  η  εικόνα  της 

εταιρίας. Με αυτόν τον τρόπο ο μισθωτής αποκτά κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. 

 Το leasing είναι ένα δυναμικό μέσο προώθησης προϊόντων. Δηλαδή οι προμηθευτές 

πλησιάζουν  τις  εταιρίες  leasing  για  την  αύξηση  του  κύκλου  των  εργασιών  της 

επιχείρησης.  Έτσι  οι  εταιρίες  αυτές  επιτυγχάνουν  ευνοϊκές  τιμές  και  πιστωτικές 

διευκολύνσεις . 

 Βελτίωση  της  χρηματοοικονομικής  εικόνας  του  μισθωτή  και  πιο  συγκεκριμένα 

υπάρχει βελτίωση  ίδιων  κεφαλαίων προς  ξένα  και αυτό  έχει  σαν αποτέλεσμα  την 

αύξηση της πιστοληπτικής δυνατότητάς του. Επιπλέον αποφεύγεται η επιβάρυνση 

του  ισολογισμού  με  επιπρόσθετα  πάγια.  Πιο  συγκεκριμένα  επιτυγχάνεται 

εξισορρόπηση στη σχέση μεγεθών του ισολογισμού μιας επιχείρησης. 

 

2.3.2 Τα μειονεκτήματα από τη χρήση του Leasing 

Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, διασφαλίζονται από τον κίνδυνο πτώχευσης του 

μισθωτή, διότι διατηρούν την ιδιοκτησία του εξοπλισμού και επιπλέον απολαμβάνουν  

σοβαρά φορολογικά κίνητρα (αποσβέσεις, σύσταση αφορολόγητου αποθεματικού). Τα 

σημαντικότερα μειονεκτήματα είναι: 

Το κόστος της μίσθωσης είναι συνήθως ελαφρώς υψηλότερο από το κόστος του αντίστοιχου 

τραπεζικού δανεισμού. Δηλαδή η επιλογή μεταξύ μίσθωσης ή τραπεζικού δανεισμού θα 

πρέπει να βασίζεται σε ειδική ανάλυση της κάθε περίπτωσης, καθώς τα δεδομένα διαφέρουν 

κάθε φορά (Δηλαδή κόστος κεφαλαίου, φορολογικός συντελεστής της επιχείρησης, 

αποσβέσεις, πρόσθετες ταμειακές ροές, κλπ.). 
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 Διαφεύγει η ωφέλεια από τη φοροαπαλλαγή των αποσβέσεων στην περίπτωση 

του ιδιόκτητου εξοπλισμού,  ωφέλεια που συμψηφίζεται μέχρι  ενός βαθμού 

από την πλήρη φοροαπαλλαγή των μισθωμάτων.  

 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. Ενώ στον τραπεζικό δανεισμό υπάρχει ο κίνδυνος, 

στην αποπληρωμή του δανείου λόγο του κυμαινόμενου επιτοκίου. 

 Ο μισθωτής υπόκειται στους ελέγχους του εκμισθωτή για την διαπίστωση της 

καλής λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού. Ενώ στον τραπεζικό 

δανεισμό, η τράπεζα δεν επεμβαίνει στην επένδυση και αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί αρνητικό διότι θα μπορούσε η τράπεζα να δίνει συμβουλές στη 

επιχείρηση σε θέματα: τεχνικά, οργανωτική, εμπορικά και χρηματοδοτικά.  
 

2.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΙΟΥ 

Μια πρώτη διάκριση του Χρηματοδοτικού leasing γίνεται με βάση τη φύση των μισθωμένων 

αντικειμένων, δηλαδή αν είναι κινητός ή ακίνητος εξοπλισμός. Έτσι έχουμε το leasing 

ακινήτων και το leasing κινητού εξοπλισμού. 

 

2.4.1 Leasing Ακινήτων 

Η καθιέρωση του leasing ακινήτων οφείλεται στο γεγονός της αυξημένης ζήτησης για 

επαγγελματική στέγη, με αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών 

leasing και την προσφορά προϊόντων με ευνοϊκότερους όρους προς όφελος των 

μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.  

Η κατηγορία αυτή αφορά διαφορετικές ομάδες ενδιαφερόμενων όπως: 

 Βιομηχανικά ακίνητα 

 Ξενοδοχεία 

 Αστικά επαγγελματικά ακίνητα ( γραφεία, εστιατόρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, 

αποθήκες, κ.ο.κ.  

Σε αυτήν την κατηγορία δίνεται η δυνατότητα: 

 Απόκτηση ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης 
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 Μετατροπή της ενοικίασης σε ιδιοκτησία 

 Περίοδο χάριτος έως και δύο ετών 

 Χρηματοδότηση σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο 

 Φορολογική ελάφρυνση 

 Αποπληρωμή μεγάλης διάρκειας (έως 30 ετών) 

 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα σε κτηματικές εταιρίες 

 Επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου μισθώματος 

 Ενασχόληση με το Real Estate μέσω απόκτησης ακινήτων εισοδήματος 

 

2.4.2 Πλεονεκτήματα του leasing ακινήτων 

Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Απελευθέρωση χρηματοδοτικών πόρων στην περίπτωση του leaseback ακινήτων 

 Δυνατότητα εκμετάλλευσης ευκαιριών στην αγορά ακινήτου λόγω της ταχύτητας 

που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο τύπο συναλλαγής. 

 Λόγω του αναπτυξιακού χαρακτήρα και των ωφελειών που προσφέρει στον 

οικονομικό κύκλο έχουμε ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση.  

 

2.4.3 Leasing Κινητού Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων 

Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχει η δυνατότητα: 

 Ανάθεση σε τρίτο της διαδικασίας προμήθειας 

 Ανανέωση ή επέκταση επαγγελματικού στόλου οχημάτων 

 Προσθήκη νέου ή αντικατάστασης παλαιού μη παραγωγικού εξοπλισμού 

 Επιτάχυνση του ρυθμού απόσβεσης και άρα μεγαλύτερης φορολογικής ωφέλειας 

Και αφορά: 

 Μεταφορικά μέσα (λεωφορεία, φορτηγά, αεροσκάφη κ.ο.κ.) 

 Κάθε είδος εξοπλισμού καινούριου ή ελαφρώς μεταχειρισμένου (ιατρικών 

μηχανημάτων, μηχανολογικό εξοπλισμό κατασκευαστικών εταιριών κ.ο.κ.) 
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2.5 ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Άμεση Μίσθωση (Direct Leasing) 

Είναι η απλούστερη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπου ο πελάτης επιλέγει τον 

επαγγελματικό εξοπλισμό (ή το ακίνητο) της αρεσκείας του και εν συνεχεία η εταιρεία 

leasing αγοράζει τον εξοπλισμό προκειμένου να τον εκμισθώσει στον πελάτη. Επομένως, η 

σχέση είναι τριμερής και περιλαμβάνει τον κατασκευαστή του πάγιου στοιχείου, την 

ανεξάρτητη εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης που είναι ο εκμισθωτής και το μισθωτή που 

χρησιμοποιεί το πάγιο στοιχείο. Μπορεί η σχέση να είναι και διμερής, όταν δηλαδή 

υπεισέρχεται μόνον ο εκμισθωτής- κατασκευαστής του πάγιου στοιχείου και ο μισθωτής. 

Στην περίπτωση αυτή υπερισχύει η “εμπορική” της χρηματοδοτικής πλευράς και ονομάζεται 

άμεση μίσθωση. 

Πρόκειται για τεχνική μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, που χρησιμοποιείται με σκοπό 

την προώθηση των πωλήσεων τους, ενώ τη ρύθμιση του χρηματοδοτικού σκέλους την 

αναλαμβάνει εξειδικευμένη θυγατρική εταιρεία τους. Στην περίπτωση αυτή, ο 

κατασκευαστής αναλαμβάνει συνήθως και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως λ.χ. τη 

συντήρηση, την εκπαίδευση του προσωπικού κ.α. 

 

 

Πώληση και επανεκμίσθωση πάγιων στοιχείων (Sale & Lease Back) 

Κατά την πώληση και επανεκμίσθωση µια οικονοµική μονάδα πουλάει ένα πάγιο στοιχείο, 

του οποίου έχει την κυριότητα, στην εταιρεία εκμίσθωσης η οποία µε τη σειρά της το 

εκμισθώνει πίσω στην οικονοµική μονάδα-επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή ο 

μισθωτής και ο προμηθευτής του εξοπλισμού είναι το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. 

Αυτή η χρηματοοικονομική τεχνική χρησιμοποιείται για την εξυγίανση της επιχειρήσεως για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ρευστότητας,  µε την επανασύσταση απολεσθέντος 

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

επαύξηση του υφισταμένου κεφαλαίου κινήσεως,  που θεωρείται απαραίτητη για τη 

διερεύνηση της οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης.  Επίσης δίνεται η δυνατότητα 

στην επιχείρηση να βελτιώσει την εικόνα του ισολογισμού της µέσω της εξόφλησης τυχόν 

βραχυχρόνιου δανεισµού της που χρηματοδότησε την απόκτηση των παγίων.  

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

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

ρευστοποίηση ήδη πραγματοποιημένων επενδύσεως. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται 
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συνήθως αν όχι αποκλειστικά,  στον τοµέα των εµπορικών και βιομηχανικών ακινήτων 

ελεύθεροι επαγγελματίες δεν επιτρέπεται να πουλήσουν στην εταιρεία χρηματοδοτικής 

μίσθωσης τα επαγγελµατικά τους ακίνητα και στη συνέχεια να τα μισθώσουν, επιτρέπεται 

όµως να πουλήσουν τον εξοπλισµό τους.   

 

Χρηματοδοτική Μίσθωση Ακινήτων 

Η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές από την 

χρηματοδοτική μίσθωση κινητών, οι οποίες οφείλονται στη διαφορετική φύση του πάγιου 

στοιχείου.  

Οι ιδιομορφίες που χαρακτηρίζουν τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων είναι οι εξής: πολύ 

μεγάλη διάρκεια εκμισθώσεως, ενδεχόμενη σημαντική αύξηση της αξίας του εκμισθωμένου 

στοιχείου, σημαντική υπολειμματική αξία (του γηπέδου και των εγκαταστάσεων)  που δεν 

είναι εύκολο να προσδιοριστεί από πριν και αυξημένος κίνδυνος για τον εκμισθωτή, γιατί το 

ακίνητο δεν μπορεί φυσικά να μετακινηθεί. 

Οι ειδικές σχέσεις μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή στην περίπτωση των ακινήτων 

είναι ότι η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλαμβάνει να κατασκευάσει ή να αγοράσει 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μελλοντικού μισθωτού ακίνητο το οποίο εκμισθώνει για 

προκαθορισμένη διάρκεια, δίνοντας όμως στο μισθωτή τη δυνατότητα να το αγοράσει όταν 

λήξει η σύμβαση  εκμίσθωσης σε μια προκαθορισμένη – βάσει ορισμένης διαδικασίας- αξία. 

Φυσικά όλα τα έξοδα συντήρησης, φόροι, τέλη, κλπ. βαρύνουν το μισθωτή. Η διάρκεια 

μίσθωσης είναι από 10-25 ή 30 χρόνια. 

Ο μισθωτής του ακινήτου μπορεί να είναι και ιδιοκτήτης του γηπέδου πάνω στο οποίο, η 

εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης κατασκεύασε το ακίνητο. Με τη λήξη δε της σύμβασης 

εκμίσθωσης και σε μια προκαθορισμένη αξία μεταφέρονται στο μισθωτή τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας επί των ακινήτων που κτίσθηκαν στο γήπεδό του. 

Ένας άλλος τρόπος πραγματοποίησης μιας χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου γίνεται με το 

σχηματισμό μιας κοινής εταιρείας μεταξύ  της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης που 

διατηρεί την πλειοψηφία και του μισθωτή. Η εταιρεία αυτή αποκτά το ακίνητο. Το ακίνητο 

μισθώνεται στο χρήστη, ο οποίος σε χρόνο που έχει προσυμφωνηθεί αγοράζει τις μετοχές 

από την εταιρεία της χρηματοδοτικής μίσθωσης βάσει προκαθορισμένου τιμήματος. 

Πολλές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

και προσφέρουν σε επενδυτές σίγουρες και επικερδείς επενδυτικές ευκαιρίες. Στις εταιρείες 

αυτές προσφέρονται διάφορα κίνητρα (φορολογικά κλπ.). Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στη 



23 
 

χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται το μίσθιο με βάση ένα 

ορισμένο δείκτη. 

 

Συμμετοχική ή μοχλευμένη χρηματοδοτική μίσθωση (leveraged leasing) 

Η συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια ενδιαφέρουσα τεχνική η οποία 

αναπτύχθηκε σε σχέση ιδίως με τη χρηματοδοτική μίσθωση παγίων στοιχείων μεγάλης αξίας 

(πλοία, αεροπλάνα, τραίνα, κ.α.). Η μέθοδος αυτή της συμμετοχικής χρηματοδοτικής 

μίσθωσης προϋποθέτει τη 

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

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

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

(συνήθως 30% - 50%). Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται με μακροπρόθεσμο δανεισμό, 

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

εταιρείας χρηματοδοτικής μισθώσεως. Δηλαδή, οι δανειστές συμφωνούν να 

ικανοποιηθούν αποκλειστικά από τα μισθώματα, και σε περίπτωση οικονομικής 

αδυναμίας του μισθωτή, από την εκποίηση του παγίου στοιχείου. 

Παράλληλα ο δανειολήπτης-εκμισθωτής δεν έχει την υποχρέωση να εξοφλήσει το 

δάνειο στην περίπτωση αφερεγγυότητας του μισθωτή. Το επιτόκιο δανεισμού στην 

περίπτωση αυτή αποτελεί συνάρτηση της δανειοληπτικής ικανότητας, όχι φυσικά του 

δανειολήπτη-εκμισθωτή αλλά του μισθωτή. 

Οι μακροπρόθεσμοι δανειστές είναι συνήθως Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, 

ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι οργανισμοί που διαθέτουν σημαντικά διαθέσιμα για 

μακροπρόθεσμη τοποθέτηση. 

 

Vendor leasing (χρηματοδοτική μίσθωση με προμηθευτές) 

Είναι μια μορφή leasing που προκύπτει με συνεργασία της εταιρείας leasing και των 

προμηθευτών. Ο συνεργαζόμενος προμηθευτής συστήνει στην εταιρεία πελάτες, που 

επιθυμούν να αγοράσουν εξοπλισμό από αυτόν. Το όφελος για τον πελάτη είναι σαφώς τα 

πλεονεκτήματα του leasing αλλά και η έτοιμη λύση χρηματοδότησης που παρέχεται από τον 

προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει ως πλεονέκτημα πρώτον ότι επιτυγχάνει πωλήσεις τοις 

μετρητής, δεύτερον μπορεί να αυξήσει το μερίδιο του στην αγορά που δραστηριοποιείται και 

τρίτον απαλλάσσεται από το κόστος χρηματοδότησης των πελατών του. Δηλαδή είναι ένα 

εργαλείο που συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων και χρησιμοποιείται από τις 

διευθύνσεις Marketing των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων διαρκείας. Η 



24 
 

συνεργασία μεταξύ της εταιρείας leasing και του προμηθευτή συνδυάζουν οικονομικά και 

τεχνολογικά οφέλη για τον τελικό χρήστη, ενώ για τον προμηθευτή αποτελούν εργαλείο 

προώθησης των πωλήσεων της μετρητοίς.  

Η μορφή αυτή leasing, προτιμάται συνήθως από εισαγωγείς-εμπόρους αυτοκινήτων, 

computers, ιατρικά μηχανήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό κλπ. Όλη η γραφειοκρατική 

διαδικασία καθώς και ο έλεγχος των πελατών-μισθωτών μετατίθεται στον προμηθευτή-

συνεργάτη. 

Lease brokers (χρηματοδοτική μίσθωση με μεσίτες) 

Πρόκειται για τη μορφή leasing με μεσίτες. Συνιστάται, πάντως, η αποφυγή μεσιτών εκτός 

αν πρόκειται για πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που δεν έχουν θυγατρική εταιρεία 

leasing ή Διεύθυνση Χρηματοδοτικών Μισθώσεων. 

 

Tailor- made leasing (εξατομικευμένη χρηματοδοτική μίσθωση) 

Μοναδικότητα της φορολογιστικής, ανταγωνιστικής και χρηματοδοτικής δομής της 

επιχείρησης οροθετεί τα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος leasing. Το leasing μπορεί να 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, είτε για να λύσει διαρθρωτικά προβλήματα ισολογισμών και 

Ταμειακών Ροών είτε για να προσφέρει δομικές χρηματοοικονομικές ευκαιρίες για 

εκμετάλλευση. Μπορεί επίσης, να αποτελέσει το εργαλείο της πρόληψης της τεχνολογικής 

απαξίωσης εξοπλισμών, συνδυάζοντας τη χρηματοδότηση με υπηρεσίες ανανέωσης τους 

μέσω συνεργειών της leasing με προμηθευτές.  

Cross-Border leasing (διασυνοριακή χρηματοδοτική μίσθωση) 

Αυτή η μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης προσφέρεται σε κάθε περίπτωση που τα 

συμβαλλόμενα μέρη (εκμίσθωσης, μίσθωσης) έχουν έδρα επιχειρηματικής δράσης σε 

διαφορετικές χώρες. Δηλαδή ο εξοπλισμός που είναι προς μίσθωση αγοράζεται από μια 

εταιρεία leasing του εξωτερικού και μισθώνεται σε ελληνική εταιρεία leasing, η οποία στην 

συνέχεια τον μισθώνει σε μισθωτή εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Η μίσθωση αυτή συνδέεται 

με διάφορους κινδύνους όπως τον συναλλαγματικό, τον οικονομικό, πολιτικό, πιστωτικό κτλ, 

αλλά δίνει και την δυνατότητα στον μισθωτή να απολαμβάνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις 

και των δύο χωρών. 

Service leasing (χρηματοδοτική μίσθωση με παροχή υπηρεσιών) 

 Σε αυτήν την μορφή, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει συνήθως και την παροχή πρόσθετων 

υπηρεσιών που μπορούν να είναι, η συντήρηση, η εκπαίδευση του προσωπικού κ.α. Αυτή η 

περίπτωση είναι σύνηθες να εντάσσεται στη σύμβαση άμεσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

μπορεί όμως να αποτελεί και αυτοτελή, ανεξάρτητη σύμβαση.  
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Custom lease (χρηματοδοτική μίσθωση κατά παραγγελία) 

Οι όροι της μίσθωσης προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες του μισθωτή. Παραδείγματος 

χάριν τα μισθώματα καθορίζονται με τις δυνατότητες και τις εποχικές ανάγκες του μισθωτή 

και μπορεί να είναι φθίνοντα ή αύξοντα. 

Master lease line (κύρια γραμμή χρηματοδοτικής μίσθωσης)  

Μεταξύ της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και του πελάτη μπορεί να υπογραφεί µια 

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

προγραμμάτων. Δηλαδή δίνει την δυνατότητα στο μισθωτή να μισθώνει σταδιακά τον 

εξοπλισμό που του είναι απαραίτητος, με βάση τους όρους της ίδιας σύμβασης χωρίς να είναι 

υποχρεωμένος να διαπραγματεύεται νέο συμβόλαιο για κάθε στάδιο ή είδος εξοπλισμού. 

 

 

Joint venture lease (χρηματοδοτική μίσθωση κοινοπραξίας) 

Πρόκειται για μια πράξη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταιρειών leasing που κοινοπρακτούν, 

προκειμένου να αναλάβουν και να χρηματοδοτήσουν μια σύμβαση μεγάλης αξίας. 

Συνηθίζεται αυτή η συνεργασία στις περιπτώσεις μεγάλων συμβάσεων ακινήτων. 

 

2.6 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 

Αφού αναφερθήκαμε στις διάφορες μορφές Leasing διαπιστώνουμε τις διαφορές μεταξύ της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και της απλής μορφής μίσθωσης. 

Στην απλή μορφή μίσθωσης, ο εκμισθωτής είναι εκείνος που παίρνει την απόφαση 

αγοράζοντας ένα αντικείμενο με συγκεκριμένες και προκαθορισμένες προδιαγραφές από τον 

ίδιο και στη συνέχεια επιδιώκει κέρδος με την εκμίσθωση σε διάφορους ενδιάμεσους. Ενώ ο 

μισθωτής δεν εξοφλεί με το σύνολο των μισθωμάτων ολόκληρη την αξία του μισθίου 

πράγματος ούτε αναλαμβάνει κινδύνους, βάρη και δαπάνες. 

Από την άλλη στη χρηματοδοτική μίσθωση, η επενδυτική απόφαση είναι του μισθωτή, ενώ η 

εταιρία Leasing επιδιώκει την απόλαυση κέρδους με την ανάληψη των μισθωμάτων. Επίσης 

τον επενδυτικό κίνδυνο τον αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο μισθωτής, ενώ η εταιρία Leasing 

φέρει στην ουσία μόνο τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας του οφειλέτη-μισθωτή . 
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2.7 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ LEASING 

Προκειμένου ένας επιχειρηματίας να εκτιμήσει τη σκοπιμότητα προσφυγής στη λύση 

Leasing, θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσει το συνολικό, τελικό γι’ αυτόν, κόστος του 

Leasing και να το συγκρίνει με το αντίστοιχο κόστος των δύο άλλων βασικών εναλλακτικών 

δυνατοτήτων απόκτησης του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, δηλαδή αφενός της 

αγοράς από τα ίδια διαθέσιμα και αφετέρου της χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. 

Η επιλογή της πιο συμφέρουσας λύσης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων, εξαρτάται 

από τα επί μέρους χαρακτηριστικά της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης και συνεπώς η τυχόν 

γενίκευση όσον αφορά το σχετικό κόστος είναι αρκετά παρακινδυνευμένη. 

Ο εκμισθωτής χρησιμεύει σαν ένας χρηματοδοτικός μεσάζων με τη λογική ότι εξευρίσκει 

κεφάλαια τα οποία ανταλλάσει με ένα συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στο παρακάτω 

διάγραμμα φαίνεται η διαδικασία της μίσθωσης πάγιου περιουσιακού στοιχείου(Leasing) και 

η διαφορά της από την αγορά του. Στο αριστερό μέρος του διαγράμματος φαίνεται ότι κατά 

τη διαδικασία της αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου τα κεφάλαια που χορηγούνται από τις 

αγορές κεφαλαίων εξευρίσκονται από τον αγοραστή με την έκδοση μετοχών ή ομολογιών. 

Τα κεφάλαια αυτά στη συνέχεια χρησιμεύουν για την απόκτηση του τίτλου του περιουσιακού 

στοιχείου του οποίου τις υπηρεσίες χρειάζεται ο αγοραστής του. Από την άλλη πλευρά, στο 

δεξιό μέρος του διαγράμματος φαίνεται ότι κατά την διαδικασία της μίσθωσης, ο εκμισθωτής 

εξευρίσκει τα κεφάλαια από την αγορά των κεφαλαίων και αποκτά τον τίτλο του 

περιουσιακού στοιχείου. Στη συνέχεια ο εκμισθωτής παραδίδει στον μισθωτή το περιουσιακό 

στοιχείο έναντι μιας σειράς πληρωμών της μίσθωσης, όπως καθορίστηκε από τη συμφωνία 

της μίσθωσης του πάγιου περιουσιακού στοιχείου(Leasing). 
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Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα, μεταξύ μιας συμφωνίας χρηματοδοτικής μίσθωσης 

και της αγοράς ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου υπάρχουν οι εξής δύο βασικές διαφορές: 

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

εκμισθωτής, και 

2. Κατά την αγορά παρέχεται στον ιδιοκτήτη τόσο η δυνατότητα χρησιμοποίησης του 

περιουσιακού στοιχείου όσο και της τιμής εκποίησής του, ενώ ο μισθωτής κατέχει 

μόνο το δικαίωμα χρησιμοποίησης του περιουσιακού στοιχείου. 

Το ερώτημα αν θα πρέπει να προτιμηθεί η μίσθωση από την αγορά ενός περιουσιακού 

στοιχείου αποτελεί ένα σύνηθες πρόβλημα που απασχολεί τις επιχειρήσεις όταν καταρτίζουν 

τα αναπτυξιακά τους προγράμματα. Η ιδιαιτερότητα του προβλήματος βρίσκεται στο 

γεγονός ότι περιέχει στοιχεία για την από κοινού λήψη της χρηματοδοτικής και της 

επενδυτικής απόφασης. Αντίθετα, με τη σχετική απόφαση επένδυσης κεφαλαίων στην 

περίπτωση της αγοράς στο πρόβλημα της επιλογής της μίσθωσης έναντι της αγοράς 

υποχρεώνεται η επιχείρηση να εξετάσει όχι μόνο το εφικτό της απόκτησης του περιουσιακού 

στοιχείου αλλά και το κατά πόσο η χρηματοδοτική μίσθωση είναι προτιμότερη από μια 

αγορά με κανονική χρηματοδότηση. 

Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η αυτοχρηματοδότηση αποτελεί την πλέον συμφέρουσα 

επιλογή στην περίπτωση που η ίδια η επιχείρηση διαθέτει αρκετά διαθέσιμα κεφάλαια για 

την απόκτηση ενός επενδυτικού αγαθού, εφόσον τα επιτόκια δανεισμού της αγοράς 
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βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, η επιλογή της καλύτερης λύσης ανάμεσα στο 

δανεισμό και το Leasing αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία. 

Εκ πρώτης όψεως το Leasing είναι περισσότερο δαπανηρό δεδομένου ότι τα επιτόκια 

υπολογισμού των μισθωμάτων είναι αρκετά υψηλότερα από τα επιτόκια δανεισμού και αυτό 

γιατί οι εταιρείες Leasing καθώς δεν έχουν πρόσβαση στα κατά τεκμήρια χαμηλότερα 

κεφάλαια της διατραπεζικής αγοράς, είναι υποχρεωμένες να προσφεύγουν στις τράπεζες για 

την άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων. 

Ωστόσο, το μειονέκτημα αυτό των συμβάσεων Leasing αντισταθμίζεται από το πλεονέκτημα 

που διαθέτει ο μισθωτής να εκπίπτει φορολογικά το σύνολο του μισθώματος, σε αντίθεση με 

τον τραπεζικό δανεισμό, όπου εκπίπτουν μόνο οι τόκοι. Η διαφορά αυτή συνήθως είναι 

σημαντική αν και εν μέρη καλύπτεται από την έκπτωση των αποσβέσεων του επενδυτικού 

αγαθού, που φυσικά διενεργείται μόνο στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού. Και 

τούτο γιατί στην Ελλάδα υιοθετείται η αρχή της νομικής κυριότητας, ακόμη και για 

λογιστικούς και φορολογικούς λόγους. Εφόσον λοιπόν νομικός κύριος του πράγματος 

παραμένει ο εκμισθωτής (εταιρεία Leasing), ο πελάτης-μισθωτής δεν είναι δυνατόν να 

προβεί σε αποσβέσεις. 

Γενικά, τα βασικά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του Leasing ή του 

τραπεζικού δανεισμού από τις επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση μιας επένδυσης είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Η διάρκεια της μίσθωσης 

2. Ο φορολογικός συντελεστής της επιχείρησης 

3. Ο συντελεστής απόσβεσης του εξοπλισμού 

4. Η κερδοφορία της επιχείρησης  

Για την συγκριτική αξιολόγηση (Γιάννης Τ. Λαζαρίδη 2005) των δυνατοτήτων 

χρηματοδότησης, χρησιμοποιείται η μέθοδος του Εσωτερικού Επιτοκίου Απόδοσης (Internal 

Rate of Return) και κυρίως η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value). 

Αναλυτικότερα, με την πρώτη μέθοδο, ορίζεται το επιτόκιο εκείνο που μηδενίζει τη 

διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας του συνολικού κόστους της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης και της παρούσας αξίας του συνολικού κόστους της αγοράς. Αν το επιτόκιο 

αυτό είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο του δανεισμού τότε προτιμάται το Leasing, αν 

όχι, τότε προτιμάται η αγορά. 

Με βάση τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας, εξετάζεται το πρόβλημα της μίσθωσης ή 

της αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου συγκρίνοντας τις αντίστοιχες καθαρές παρούσες 

αξίες του συνολικού κόστους που συνεπάγεται η κάθε λύση. Όταν η παρούσα αξία του 
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κόστους της αγοράς είναι μικρότερη από την παρούσα αξία του κόστους της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης τότε αυτή η διαφορά αποτελεί το πλεονέκτημα της αγοράς. Αντίθετα αν η αγορά 

της παρούσας αξίας των δύο περιπτώσεων είναι θετική, τότε προτιμάται το leasing. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τόσο τους 

όρους και την τιμή πώλησης ενός παγίου στοιχείου, όσο και τους όρους της εκμίσθωσής 

τους. Ο κατασκευαστής που επιλέγει, αντί της πώλησης, την εκμίσθωση του περιουσιακού 

στοιχείου που παράγει, συνήθως περιλαμβάνει στην αποσβεστέα αξία του εν λόγω στοιχείου 

μόνο το κόστος παραγωγής του. Επομένως το αναμενόμενο κέρδος δεν θα συμπεριληφθεί ως 

ένα μέρος της αποσβεστέας αξίας του παγίου. Από την άλλη πλευρά, το πραγματικό κόστος 

για τον αγοραστή είναι η αγοραία τιμή στην οποία περιλαμβάνεται το κέρδος του 

κατασκευαστή και επιπλέον τα έξοδα της εγκατάστασής του. Για το λόγο αυτό η αποσβεστέα 

αξία για τον αγοραστή είναι μεγαλύτερη από αυτή του κατασκευαστή, στην περίπτωση 

εκμίσθωσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια 

διαφορετική απόφαση πώλησης- εκμίσθωσης από τη μεριά του πωλητή, απ’ ότι η 

αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων αγοράς- μίσθωσης από τη μεριά του αγοραστή. 

 

2.8 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

Η χρηματοδοτική μίσθωση χωρίζεται σε δύο περιόδους, την κύρια και την δευτερεύουσα. 

Κατά την κύρια περίοδο, το μίσθωμα πληρώνεται μηνιαία ή εξαμηνιαία, ληξιπρόθεσμα ή 

προκαταβλητέα και ο εκμισθωτής προσπαθεί να καλύψει το κόστος πάγιου στοιχείου πλέον 

τους τόκους, τις λοιπές δαπάνες και το κέρδος του εκμισθωτή. 

Αν υπολογίσουμε την παρούσα αξία στην αρχή της περιόδου της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

το μικρότερο μίσθωμα που θα πληρώσει ο μισθωτής είναι ανά εξάμηνο για όλη την περίοδο 

της μίσθωσης και θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το 90% του κόστους του 

περιουσιακού στοιχείου που μισθώνεται (αφού αφαιρέσουμε τυχόν επιχορηγήσεις).  

Γενικά η κύρια περίοδος ισούται περίπου με το 75% της διάρκειας της οικονομικής ζωής του 

πάγιου στοιχείου. Κυμαίνεται γύρω στα 5 χρόνια αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που έφτασε τα 

20 χρόνια. 

Από την άλλη η δευτερεύουσα περίοδος, μπορεί να διαρκέσει όσο χρόνο ο μισθωτής ζητήσει, 

με πολύ χαμηλό μίσθωμα, το οποίο συνήθως δεν υπερβαίνει το 2-4% ετήσια του αρχικού 

κόστους κτήσεως του παγίου. 

Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που δεν έχει δοθεί στο μισθωτή η ευκαιρία να αγοράσει το 

περιουσιακό στοιχείο (στο τέλος της κύριας περιόδου) , του δίνεται η δυνατότητα να 
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συνεχίσει να το χρησιμοποιεί με σχεδόν ασήμαντο κόστος. Επομένως με μια συμφωνία 

μίσθωσης (leasing) δε δίνεται η δυνατότητα στο μισθωτή, στο τέλος της περιόδου να γίνει 

κύριος του περιουσιακού στοιχείου. Αντίθετα με μια συμφωνία μίσθωσης – πώλησης (hire- 

purchase) ο μισθωτής έχει δικαίωμα να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της 

περιόδου μίσθωσης σε πολύ χαμηλή τιμή. Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω η υπολειμματική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου ανήκει στο εκμισθωτή.   

 

2.8.1 Μαθηματικός τύπος του Leasing 

 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε και θα αναλύσουμε μαθηματικά το θεσμό του Leasing 

 

Ο μαθηματικός τύπος για να βρίσκουμε το μίσθωμα που πρέπει να πληρώσει κάποιος για να 

προμηθευτεί τον εξοπλισμό με την μέθοδο της μίσθωσης είναι: 

 

             Pv (1+(rateper)^nper -fv 

Pmt = ―———————————————————— (1) 

            (1+rateper*type) * [(1+rateper)^nper-1]/rateper] 

 

όπου 

Rate = ετήσιο επιτόκιο (το οποίο πρέπει να προσαρμόζεται στην περιοδικότητα των 

μισθωμάτων π.χ. για τα μηνιαία μισθώματα θα πρέπει να διαιρούμε το ετήσιο δια του 12, για 

τα τριμηνιαία δια του 4. κλπ) 

Pertype = περιοδικότητα μισθωμάτων (με τιμές 1= ετήσια, 2= εξαμηνιαία, 3=τετραμηνιαία, 

4= τριμηνιαία, 12= μηνιαία) 

Nper= συνολικό πλήθος μισθωμάτων της μίσθωσης  

PV = κεφάλαιο που δανείζεται ο πελάτης  

Type = μεταβλητή που δείχνει αν τα μισθώματα είναι προκαταβλητέα ή ληξιπρόθεσμα (αν 

είναι ληξιπρόθεσμα τότε παίρνει τιμή 0 αλλιώς 1) 

Fv = υπολειμματική αξία στο τέλος της μίσθωσης  

Pmt = μίσθωμα  

Rateper = επιτόκιο δια την περιοδικότητας δηλαδή rateper= rate/pertype 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

Η εταιρία Α την 01/01/2010 θέλει να μισθώσει εξοπλισμό αξίας 20.000 € από μία εταιρία 

leasing. Η εταιρία leasing προτείνει ετήσιο σταθερό επιτόκιο 10%, τετραμηνιαία  

ληξιπρόθεσμα μισθώματα, μηδενική υπολειμματική αξία στο τέλος την μίσθωσης 2000 και 

διάρκεια 3 έτη. Άρα οι τιμές είναι: 

 

 

Rate = 10% 

 

Pertype = 3 

 

Nper = 9 

 

Pv = 20.000 

 

Type = 0 

 

Fv = 0 

 

Επομένως έχουμε: 

Προσαρμοσμένο επιτόκιο: 10% / 3 ≈ 0,033 

Και τον τόκο τον βρίσκουμε αν πολλαπλασιάσουμε το αρχικό κεφάλαιο με το 

προσαρμοσμένο επιτόκιο δηλαδή 20.000* 0,033≈ 660,00. Ενώ για το μίσθωμα κάνουμε 

αντικατάσταση στο τύπο (1) και γράφουμε στη στήλη 5 το ποσό.  

Pmt= 2.601,94 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι υπολογισμοί 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Α/Α Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στη αρχή 

Τόκος 

(2)* 

0,033 

Κεφάλαιο 

(5)-(3) 

Μίσθωμα

(από τον 

τύπο) 

Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στο τέλος

(2)-(4) 

Τοκο-

χρεολύσιο 

Πληρωτέο 

την  

Ισχύς τόκων 

 

 

     Από              Έως  

1 20.000,00 660,00 1.941,94 2.601,94 18.058,06 30/04/2010 01/01/2010 30/04/2010

2 18.058,06 559,92 2.042,02 2.601,94 16.016,04 31/08/2010 01/05/2010 31/08/2010

3 16.016,04 528,53 2.073,41 2.601,94 13.942,63 31/12/2010 01/09/2010 31/12/2010

4 13.942,63 460,11 2.141,83 2.601,94 11.800,80 30/04/2011 01/01/2011 30/04/2011

5 11.800,80 389,43 2.212,51 2.601,94 9.588,29 31/08/2011 01/05/2011 31/08/2011

6 9.588,29 316,41 2.285,53 2.601,94 7.302,76 31/12/2011 01/09/2011 31/12/2011

7 7.302,76 240,99 2.360,95 2.601,94 4.941,81 30/04/2012 01/01/2012 30/04/2012

8 4.941,81 163,08 2.438,86 2.601,94 2.502,95 31/08/2012 01/05/2012 31/08/2012

9 2.502,95 82,60 2.519,34 2.601,94 16,39 31/12/2012 01/09/2012 31/12/2012

 Σύνολο 3.401,07 20.016,39 23.417,46 - - - - 

*η 6η στήλη στη 12η γραμμή θα έπρεπε αντί για 16,39 να έχει ποσό 0 

                            *το συνολικό ποσό της 4ης στήλης θα έπρεπε να είναι 20.000,00 € 

                            *το συνολικό ποσό της 3ης στήλης θα έπρεπε να είναι 3.417,46 € 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Α/Α Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στη αρχή 

Τόκος 

(2)* 

0,033 

Κεφάλαιο 

(5)-(3) 

Μίσθωμα

(από τον 

τύπο) 

Υπ. 

Κεφάλαιο

Στο τέλος

(2)-(4) 

Τοκο-

χρεολύσιο 

Πληρωτέο 

την 

Ισχύς τόκων 

 

 

Από      Έως 

1 20.000,00 0,00 2.518.80 2.518.80 17.481.20 01/01/2010 01/01/2010 31/03/2010

2 17.481.20 576.88 1.941.92 2.518.80 15.539.28 01/04/2010 01/04/2010 30/06/2010

3 15.539.28 512.80 2.006.00 2.518.80 13.533.28 01/07/2010 01/07/2010 30/09/2010

4 13.533.28 446.60 2.072.20 2.518.80 11.461.08 01/10/2010 01/10/2010 31/12/2010

5 11.461.08 378.22 2.140.58 2.518.80 9.320.50 01/01/2011 01/10/2011 31/03/2011

6 9.320.50 307.58 2.211.22 2.518.80 7.109.28 01/04/2011 01/04/2011 31/06/2011

7 7.109.28 234.61 2.284.19 2.518.80 4.825.09 01/07/2011 01/07/2011 30/09/2011

8 4.825.09 159.23 2.359.57 2.518.80 2.465.52 01/10/2011 01/10/2011 31/12/2011

9 2.465.52 81.36 2.437.44 2.518.80 28.08 01/01/2012 01/01/2012 31/03/2012

 ΣΥΝΟΛΟ 2.697.28 19.971.92 22.669.20    

*το συνολικό ποσό της 4ης στήλης θα έπρεπε να είναι 20.000,00€ αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

19.971,92€ 

*το συνολικό ποσό της 3ης στήλης θα έπρεπε να είναι 2.669,20€ αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 6.697,28€ 

*το 9ο μίσθωμα θα έπρεπε να έχει υπόλοιπο 0,00 αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων μας βγάζει 28,08 € 
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2.9  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ LEASING 

Η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης προβαίνει στην αγορά του αγαθού, εξοφλεί με μετρητά 

τον πωλητή και αποκτά την ιδιοκτησία του αγαθού. Στη συνέχεια το εκμισθώνει για 

συμφωνημένη χρονική διάρκεια. Στο τέλος της συμφωνημένης περιόδου το μισθωμένο 

επενδυτικό αγαθό πωλείται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή έναντι συμβολικού ποσού. 

 

2.9.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 

Οι διαδικασίες συνεργασίας είναι απλές σύντομες και το κόστος είναι διαπραγματεύσιμο. 

Δηλαδή: 

 η σύμβαση leasing για εξοπλισμό δεν επιβαρύνεται με χαρτόσημο.  

 η αντίστοιχη σύμβαση για ακίνητο καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη. 

 η έγκριση μιας σύμβασης leasing εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του 

μισθωτή και το είδος της επένδυσης αξιολογείται με τραπεζικά κριτήρια. 

 

2.9.2 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

Η διαδικασία μέχρι την έναρξη καταβολής των μισθωμάτων είναι η εξής: 

 Ο μισθωτής επιλέγει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που επιθυμεί. 

 Ο μισθωτής διαπραγματεύεται με τον προμηθευτή και επιλέγει το αντικείμενο που 

επιθυμεί. 

 Ο μισθωτής υποβάλει αίτηση προς την εταιρία leasing για χρηματοδοτική μίσθωση 

του αντικειμένου που έχει επιλέξει (η αίτηση συνοδεύεται από ένα σύντομο ιστορικό 

της επιχείρησης και τα οικονομικά στοιχεία της). 

 Η εταιρία leasing αφού παραλάβει και επεξεργαστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

προχωράει στην αξιολόγηση του αιτήματος με τραπεζικά κριτήρια. 

 Η εταιρία leasing εγκρίνει το αίτημα χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 Ο μισθωτής και η εταιρία leasing υπογράφουν ένα «προσύμφωνο» το λεγόμενο 

«Πρόταση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.  

 Η εταιρία leasing παραγγέλνει τον εξοπλισμό από τον προμηθευτή, ο οποίος το 

παραδίδει στο μισθωτή. 

 Ο μισθωτής υπογράφει το «Πιστοποιητικό Αποδοχής Εξοπλισμού», το οποίο δείχνει 

την παραλαβή και τον έλεγχο του εξοπλισμού. 

 Ο μισθωτής υπογράφει τη «Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης». 
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 Η σύμβαση είναι σε ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού 

Αποδοχής Εξοπλισμού» και τότε αρχίζει και η καταβολή των μισθωμάτων. 

 Η εταιρία leasing αγοράζει τον εξοπλισμό από τον προμηθευτή και προχωράει στην 

εξόφληση με μετρητά της τιμολογιακής αξίας του αντικειμένου. 

 Ο προμηθευτής μεταβιβάζει την κυριότητα του αντικειμένου στην εταιρία leasing. 

Αφού πραγματοποιηθούν οι παραπάνω ενέργειες στη συνέχεια: 

1. ο εκμισθωτής (εταιρία leasing) έχει στην κυριότητα του το αντικείμενο μίσθωσης και 

το έχει εγγράψει στο πάγιο ενεργητικό του. 

2. ο μισθωτής έχει στην κατοχή του το μισθωμένο αντικείμενο και το χρησιμοποιεί 

σύμφωνα με τις επαγγελματικές του ανάγκες, καταβάλλοντας τα απαραίτητα 

μισθώματα. 

3. ο  προμηθευτής  έχει  εισπράξει  το  τίμημα  της  πώλησης  του  αντικειμένου  από  τον 

εκμισθωτή. 

2.10 ΟΙ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2.10.1 Η χρηματοδοτική μίσθωση στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή 

Αν μια μίσθωση είναι χρηματοδοτική εξαρτάται από την ουσία της συναλλαγής παρά από 

τον τύπο της σύμβασης και για να την χαρακτηρίσουμε χρηματοδοτική θα πρέπει να έχει τις 

εξής προϋποθέσεις: 

1. Η μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του πράγματος στο μισθωτή μετά τη λήξη της 

σύμβασης. 

2. Ο μισθωτής έχει τo δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που 

αναμένεται να είναι χαμηλότερη από την πραγματική αξία κατά την ημερομηνία που 

θα ασκηθεί το δικαίωμα και συνεπώς θεωρείται εξ αρχής βέβαιο ότι το δικαίωμα θα 

ασκηθεί. 

3. Κατά την έναρξη της μίσθωσης η παρούσα αξία των ελαχίστων μισθωμάτων είναι 

περίπου ίση με την πραγματική αξία του μισθώματος περιουσιακού στοιχείου. 

4. η διάρκεια της μίσθωσης καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής του 

περιουσιακού στοιχείου. 

Η χρηματοδοτική μίσθωση στα βιβλία του μισθωτή καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο 

και ως υποχρέωση. Το ποσό της καταχώρισης είναι η χαμηλότερη τιμή μεταξύ της 

πραγματικής αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας και της παρούσας αξίας των ελαχίστων 

μισθωμάτων. Η παρούσας αξίας των ελαχίστων μισθωμάτων περιλαμβάνει και το ποσό που 

θα πληρώσει ο μισθωτής όταν ασκήσει το δικαίωμα αγοράς. Επίσης, για κάθε χρήση υπάρχει 
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μία δαπάνη απόσβεσης του μισθωμένου στοιχείου και ένα χρηματοδοτικό βάρος. Η μέθοδος 

απόσβεσης πρέπει να είναι ίδια με τη μέθοδο που ακολουθεί η επιχείρηση για να αποσβέσει 

τα άλλα παρόμοια στοιχεία. 

Το χρηματοδοτικό έξοδο που θα επιβαρύνει την κάθε χρήση είναι η διαφορά μεταξύ της 

υποχρέωσης που λογίστηκε με την αρχική εγγραφή και τις πραγματικές μισθώσεις που 

πληρώνονται κατά διαστήματα και μπορεί να κατανεμηθεί σε όσες χρήσεις διαρκεί με 

κάποιο προσεγγιστικό τύπο. 

Από την άλλη στα βιβλία του εκμισθωτή, το μισθωμένο στοιχείο παύει να θεωρείται 

περιουσιακό στοιχείο του εκμισθωτή και λογιστικοποιείται ως απαίτηση με ποσό ίσο με την 

καθαρή επένδυση στην μίσθωση. Με την είσπραξη των μισθώσεων ένα μέρος πιστώνεται 

στην απαίτηση και το υπόλοιπο θεωρείται χρηματοδοτικό έσοδο. 

  

 

2.10.2 Η λειτουργική μίσθωση στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή 

Η λειτουργική μίσθωση θεωρείται έξοδο, το μίσθωμα εκπίπτει 100% από τα Αποτελέσματα 

Χρήσης, ο εξοπλισμός δεν εντάσσεται στα πάγια και δεν επηρεάζεται ο ισολογισμός της 

επιχείρησης. Επίσης η επιχείρηση κατηγοριοποιείται ως λειτουργική δαπάνη για καλύτερη 

σχέση κεφαλαίου και υποχρεώσεων κερδίζοντας άμεσα και μακροπρόθεσμα φορολογικά 

οφέλη. 

Βάση της μίσθωσης αυτής, οι πληρωμές μισθωμάτων πρέπει να λογίζονται ισόποσα σε όλη 

τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός αν μια άλλη συστηματική βάση είναι αντιπροσωπευτική του 

τρόπου της χρονικής κατανομής του οφέλους του χρήστη. 

Οι μισθωτές πρέπει να απεικονίζουν στις οικονομικές καταστάσεις τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

1) το σύνολο των μελλοντικών ελαχίστων εισπράξεων υπομισθωμάτων που αναμένεται να γίνουν 

σύμφωνα με μη ακυρωτέες υπομισθώσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

2) πληρωμές  μισθωμάτων  και  εισπράξεις  υπομισθωμάτων  που  λογίστηκαν  στα  Αποτελέσματα 

Χρήσεως  με  διαχωρισμό  των  ποσών  των  ελαχίστων  και  ενδεχόμενων  μισθωμάτων  και  των 

εισπράξεων υπομισθωμάτων.  

3) Το  σύνολο  των  μελλοντικών  ελαχίστων  μισθωμάτων  βάσει  μη  ακυρωτέων  λειτουργικών 

μισθώσεων για κάθε χρονική περίοδο (μέχρι 1 έτος, από 1 έτος μέχρι 5 έτη, από 5 έτη μέχρι και 

άνω) 

4) Μια γενική περιγραφή των σημαντικών συμφωνιών λειτουργικής μίσθωσης του μισθωτή όπου 

θα παρουσιάζονται τα ακόλουθα: 
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 Εάν υπάρχει το δικαίωμα ανανέωσης ή εξαγοράς και με ποιους όρους. 

 Οι  περιορισμοί  στις  συμβάσεις  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  που  αφορούν  σε  μερίσματα, 

αύξηση δανειακών υποχρεώσεων κ.λ.π. 

 Η βάση με την οποία προσδιορίζονται ενδεχόμενα μισθώματα. 

2.10.3 Χρηματοδοτικές μισθώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του εκμισθωτή 

Ο εκμισθωτής πρέπει να καταχωρεί στον ισολογισμό του τα περιουσιακά στοιχεία που 

τελούν η χρηματοδοτική μίσθωση και να τα παρουσιάζει ως απαίτηση με ποσό ίσο με την 

καθαρή επένδυση στη μίσθωση.  

Όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες μεταβιβάζονται από τον εκμισθωτή στο μισθωτή και έτσι οι 

απαιτήσεις μισθωμάτων αντιμετωπίζονται από τον εκμισθωτή ως επιστροφή κεφαλαίου και 

χρηματοοικονομικό έσοδο για την εξόφληση του. 

Οι εκτιμώμενες μη εγγυημένες υπολειμματικές αξίες (Α. Παναγιώτου,2009) που 

χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της μικτής επένδυσης του εκμισθωτή πρέπει να 

εξετάζονται τακτικά. Αν υπάρχει μείωση της υπολειμματικής αξίας αναθεωρείται η 

κατανομή του εσόδου για ολόκληρη την διάρκεια της μίσθωσης.  

Όσο αφορά τις προμήθειες και τις αγορές νομικών συμβούλων, μεταφέρονται στο μισθωτή 

και η αναγνώρισή τους στις οικονομικές καταστάσεις του εκμισθωτή πραγματοποιείται με 

καταχώρηση του εξόδου και με την άμεση καταχώρηση στα έσοδα της ίδιας χρήσεως. 

Οι εκμισθωτές πρέπει να απεικονίζουν στις οικονομικές καταστάσεις τους τα εξής (Α. 

Παναγιώτου): 

 Μια  συμφωνία  μεταξύ  της  συνολικής  μικτής  τοκοχρεωλυτικής  επένδυσης  της  μίσθωσης 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και της παρούσας αξίας των ελαχίστων εισπρακτέων 

μισθωμάτων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

 Τη σωρευμένη πρόβλεψη για ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ελαχίστων μισθωμάτων. 

 Το μη πραγματοποιηθέν χρηματοοικονομικό έσοδο. 

 Τα ενδεχόμενα μισθώματα που λογίστηκαν στα έσοδα. 

 Μια γενική περιγραφή των σημαντικών συμφωνιών του εκμισθωτή. 

 

2.10.4 Η λειτουργική μίσθωση στις οικονομικές καταστάσεις του εκμισθωτή 

Οι εκμισθωτές πρέπει να παρουσιάζουν στον ισολογισμό τους τα περιουσιακά τους στοιχεία 

που προορίζονται για λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με τη φύση του κάθε στοιχείου. 

Τα έσοδα μισθωμάτων από λειτουργικές μισθώσεις ( Α. Παναγιώτου,2009) πρέπει να 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα είτε με μία σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της 
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μίσθωσης, είτε με μία άλλη συστηματική μέθοδο που κρίνεται ως πιο αντιπροσωπευτική της 

χρονικής κατανομής κατά την οποία το όφελος από το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι 

φθίνον. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την απόκτηση του εσόδου 

συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσης μισθωμάτων λογίζονται στα έξοδα. 

Οι εκμισθωτές πρέπει να απεικονίζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις τα εξής (Α. 

Παναγιώτου): 

 Για  κάθε  κατηγορία  περιουσιακών  στοιχείων,  τη  μικτή  λογιστική  αξία,  τη  σωρευμένη 

απόσβεση και τις σωρευμένες ζημιές απαξίωσης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 Τα  μελλοντικά  ελάχιστα  μισθώματα  από  μη  ακυρωτέες  λειτουργικές  μισθώσεις,  τόσο 

συνολικά, όσο και για κάθε μία από τις ακόλουθες περιόδους: 

 Μέχρι 1 έτος / Από 1 μέχρι 5 έτη / Ύστερα από 5 έτη. 

 Το σύνολο των ενδεχόμενων μισθωμάτων που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα. 

 Μια γενική περιγραφή των σημαντικών πληροφοριών του εκμισθωτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ LEASING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

3.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Όπως προαναφέραμε, ο θεσμός της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης εισήχθηκε 

στην Ελλάδα με την ψήφιση του νόμου 

1665/ΦΕΚ 194Α/4-12-86.  

Αρχικά με την εφαρμογή του θεσμού 

αυτού, αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης ήταν μόνο κινητά πράγματα (αλλά αργότερα 

άλλαξε και μπορεί να είναι είτε κινητός εξοπλισμός είτε ακίνητο), και η ελάχιστη διάρκεια 

χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι  τα 3 έτη για τα κινητά, 5 έτη για τα αεροσκάφη και 10 έτη 

για τα ακίνητα. Ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει ότι η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης 

θα πρέπει να είναι ανώνυμη εταιρία, με σκοπό τη διενέργεια εργασιών χρηματοδοτικής 

μίσθωσης και χρειάζεται απαραιτήτως άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος γι’ αυτό και 

υπόκεινται σε έλεγχο και εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. 

χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο μετοχικό 

κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση ανώνυμων τραπεζικών εταιριών, που είναι περίπου 

11.740.500€ (κάτι που ισχύει και για τις ξένες εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης που 

ζητούν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα). Για Α.Ε. που ανήκουν κατά 

πλειοψηφία σε μια η περισσότερες ελληνικές τράπεζες απαιτούνται περίπου 5.870.250€. 

Επίσης η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει δικαίωμα να ενεργεί αποσβέσεις (στα 

περιουσιακά στοιχεία) ίσες με το σύνολο των αποσβέσεων που θα είχε δικαίωμα να 

ενεργήσει ο μισθωτής εάν είχε προβεί στην αγορά του. Τέλος θα πρέπει το μίσθωμα να είναι 

σταθερό σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός κι αν στη σύμβαση περιλαμβάνεται «ρήτρα 

επιτοκίου», και τα μισθώματα να καταβάλλονται στην αρχή κάθε περιόδου, συνήθως κάθε 

μήνα αλλά μπορεί να γίνει και ανά τρίμηνο, εξάμηνο ή ανά έτος.   
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3.1.1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η διαδικασία που ακολουθείται στην Ελλάδα είναι συνήθως η εξής: 

Ο υποψήφιος μισθωτής επιλέγει τον εξοπλισμό αλλά και τον προμηθευτή που επιθυμεί. Στη 

συνέχεια παρέχει στον εκμισθωτή τεχνικές και διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Ο μισθωτής 

θα πρέπει επίσης να  εφοδιάσει τον εκμισθωτή με διάφορα οικονομικά στοιχεία και 

πληροφορίες που αναφέρονται στην επιχείρηση του και αναγράφονται στην αίτηση την 

οποία θα πρέπει να συμπληρώσει. Αφού ο εκμισθωτής δεχτεί την αίτηση και ο μισθωτής 

δεχτεί τους όρους της μίσθωσης, η σύμβαση υπογράφεται και από τις δύο πλευρές και από 

τυχόν τριτεγγυητή. Η εταιρία Leasing μετά την υπογραφή της σύμβασης, αγοράζει  τον 

εξοπλισμό και τον μεταβιβάζει στον μισθωτή και ο μισθωτής πρέπει να είναι υπεύθυνος για 

το μίσθιο, την ασφάλεια, την συντήρηση και την καλή χρήση του και να καταβάλει μια 

εφάπαξ αμοιβή για τα διάφορα διαχειριστικά έξοδα της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Η αμοιβή αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό 0% έως 1% της αρχικής αξίας του εξοπλισμού που 

πρόκειται να εκμισθωθεί.  

Οι εταιρίες χρηματοδοτική μίσθωσης έχουν απαλλαγές όσον αφορά την φορολογία (με 

εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ), ενώ τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων 

είναι μειωμένα, όπως μειωμένα είναι τα τέλη για την εγγραφή βαρών για την εξασφάλιση 

των απαιτήσεων των εταιριών αυτών που προέρχονται από την συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. 

Επίσης οι εταιρίες Leasing διενεργούν αποσβέσεις στο μίσθια, όπως θα ενεργούσαν οι 

μισθωτές τους αν είχαν αγοράσει το μίσθωμα. Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων που αγοράζονται με σκοπό να εκμισθωθούν σε συγκεκριμένους πελάτες 

αποτελούν για την εταιρία το «κόστος πωληθέντων». Επειδή όμως για τις συμβάσεις έως και 

31-12-1995 ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων καθοριζόταν όπως και στα υπόλοιπα 

πάγια των άλλων κλάδων, ήτοι σταθερός και καθορισμένος συντελεστής ετήσιας απόσβεσης 

και όχι από την επιχειρηματική πραγματικότητα, διαπιστώθηκε στην πράξη ότι οι εταιρίες 

Leasing:  

 Ενέγραφαν χαμηλότερο ύψος αποσβέσεων κατά τα πρώτα τρία χρόνια κάθε 

σύμβασης. 

 Κάλυπταν αυτή τη διαφορά κατά το έτος στο οποίο έληγε η σύμβαση, και πουλούσαν 

το πάγιο στο μισθωτή έναντι προκαθορισμένου τιμήματος, ενώ η εταιρία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αναγκαζόταν να μηδενίσει την αξία του παγίου. 
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Συνεπώς τα κέρδη των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίζουν υψηλότερα κέρδη 

κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, ενώ επηρεάζεται αρνητικά κατά την περίοδο του 4ου 

και 6ου έτους. 

Συνεχίζοντας και αφού έχουν αναφερθεί τα παραπάνω, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα 

ετήσια κέρδη αλλά και του δείκτες αποδοτικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης σχηματίζουν αφορολόγητα 

αποθεματικά για επισφαλείς απαιτήσεις εκπίπτοντας κατ’ έτος ποσόν έως το 2% επί των 

ανείσπρακτων μισθωμάτων την 31η Δεκεμβρίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το ύψος των 

προ φόρων κερδών μπορεί να επηρεαστεί και από την πολιτική προβλέψεων που ακολουθεί 

κάθε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα ελληνικά λογιστικά πρότυπα ορισμένοι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες των εταιριών του κλάδου (όπως ρευστότητα, κόστους, κλπ) 

ερμηνεύονται με τη σχετική ιδιαιτερότητά τους σε σχέση με τα αντίστοιχα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία εταιριών άλλων κλάδων. Επομένως,  δεν έχει νόημα ο δείκτης 

κάλυψης του πάγιου ενεργητικού από κεφάλαια μακροπρόθεσμης διάρκειας, λόγω του ότι το 

μεγαλύτερο τμήμα του πάγιου ενεργητικού αποφέρει άμεσα έσοδα στην εταιρία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, γι’ αυτό και αναλύοντας τις οικονομικές καταστάσεις μιας 

εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης, δε θα πρέπει να ανησυχούμε για τη φερεγγυότητά της, 

όταν διαπιστώνουμε ότι ο δείκτης 

(ΙΚ+ Μακροπρόθεσμο παθητικό)/ Πάγιο παθητικό  

είναι μικρότερος της μονάδας. 

Για το ίδιο λόγο, περιορισμένη χρησιμότητα έχουν και οι δείκτες της γενικής και της άμεσης 

ρευστότητας. Αντίθετα σε κάθε περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης  

(Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα *100/ κύκλος εργασιών. 

Όσο αφορά το κόστος λειτουργίας των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη 

Έξοδα Διοίκησης *100/ κύκλος εργασιών. 

Ωστόσο, οι εταιρίες Leasing έχουν πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά του χρήματος για την 

κάλυψη των αναγκών τους χωρίς επιβαρύνσεις από φόρους, κρατήσεις κλπ. (εκτός της 

κράτησης 0,6% του Ν. 128/75) 

Τέλος, οι εταιρίες Leasing επωφελούνται από τους αναπτυξιακούς νόμους κατά τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο που θα επωφεληθεί ο μισθωτής, αν είχε αγοράσει το μίσθιο. Τα οφέλη που 

έχει ο εκμισθωτής μεταφέρονται στο μισθωτή, αφού είναι απαραίτητα για το καθορισμό των 

μισθωμάτων. 
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3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 

μιας μίσθωσης από την πλευρά του μισθωτή. Στα παρακάτω παραδείγματα θα αναφερθούμε 

στη μέθοδο του καθαρού πλεονεκτήματος της μίσθωσης, η οποία είναι παρόμοια με τη 

μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, εκτιμούμε την παρούσα 

αξία των μελλοντικών πρόσθετων ταμειακών εκροών του δανεισμού και την παρούσα αξία 

των μελλοντικών πρόσθετων ταμειακών εκροών της μίσθωσης. Αφαιρούμε τη δεύτερη αξία 

από την πρώτη και το αποτέλεσμα αποτελεί το καθαρό πλεονέκτημα της μίσθωσης. Άρα ο 

τύπος είναι:  

NAL= Παρούσα αξία εκροών δανεισμού – Παρούσα αξία εκροών μίσθωσης 

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό αποδεχόμαστε τη μίσθωση. Εάν όμως είναι αρνητικό τότε 

αποδεχόμαστε την αγορά του εξοπλισμού με δανεισμό. Συνοψίζοντας, θα επιλέξουμε την 

μέθοδο με την μικρότερη παρούσα αξία ταμειακών εκροών. Επειδή οι ταμειακές εκροές και 

των δύο μεθόδων χρηματοδότησης είναι βέβαιες, το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι σχετικά χαμηλό. Στην περίπτωση αυτή προτείνουμε να 

χρησιμοποιηθεί το μετά από φόρους κόστος δανεισμού της επιχείρησης δηλαδή: 

Kdt= Kd *(1-t) 

Τα ακόλουθα παραδείγματα θα μας βοηθήσουν στην κατανόηση της μεθόδου αυτής. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

 

Η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης MEGA πρόκειται να υπογράψει μια σύμβαση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το κόστος αγοράς του εξοπλισμού που πρόκειται να εκμισθωθεί 

ανέρχεται σε 2,000.000 €. Η MEGA εκτιμά ότι ο εξοπλισμός αυτός θα έχει υπολειμματική 

αξία ίση με 7.000 €. Η διάρκεια της σύμβασης ισούται με τη διάρκεια της οικονομικής ζωής 

του περιουσιακού στοιχείου, η οποία είναι 4 έτη. Η απόδοση την οποία απαιτεί η MEGA από 

την επένδυσή της (δηλαδή το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιεί στους υπολογισμούς 

της) είναι 10%. Η MEGA χρησιμοποιεί τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεών της και ο συντελεστής απόσβεσης είναι 40%. Ζητείται:  

(α) Να υπολογίσετε το ετήσιο μίσθωμα του εξοπλισμού πριν από την αφαίρεση των φόρων. 

(β) Να υπολογίσετε το μηνιαίο μίσθωμα του εξοπλισμού πριν από την αφαίρεση των φόρων. 
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ΛΥΣΗ 

 

Αρχικά θα υπολογίσουμε τη συνολική καθαρή επένδυση της εταιρίας που προκύπτει από το 

αρχικό κόστος της επένδυσης μείον την παρούσα αξία των φορολογικών εξοικονομήσεων 

της εταιρίας από τις αποσβέσεις μείον την παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας του 

εξοπλισμού. Άρα: 

 

Συνολικό = Αρχικό    —            Παρούσα αξία               —      Παρούσα αξία 

Κόστος       κόστος         φορολογικών εξοικονομήσεων      υπολειμματικής αξίας 

 

Άρα ετήσια απόσβεσης θα είναι ίση με  

 

(2.000.000-7.000)/3 = 498.250 € 

Το ποσό που βρήκαμε δείχνει ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα της εταιρίας θα είναι 

μειωμένο κατά 498.250 €. Επομένως η εταιρία θα έχει φορολογική εξοικονόμηση που 

ισούται με  

498.250*0,40=199.300 € 

Για να βρούμε την παρούσα αξία των φορολογικών εξοικονομήσεων (προεξοφλημένων με 

10%) θα το βρούμε βάση του τύπου 

Παρούσα = Φορολογική εξοικονόμηση  / (1+0,10)^n.  

    Αξία   

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά οι υπολογισμοί για τα 4 έτη 

Έτη 

(1) 

Απόσβεση 

(2) 

 

Φορολογική 

εξοικονόμηση 

(3)=(0,40)*(2) 

Παρούσα αξία 

(4)=(3)/(1+0,10)^n 

1 498.250 199.300 181.182 

2 498.250 199.300 164.711 

3 498.250 199.300 149.737 

4 498.250 199.300 136125 

Σύνολο   631.755 

* όλοι οι αριθμοί είναι κατά προσέγγιση. 
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Η Παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας του εξοπλισμού είναι ίση με: 

7.000 / (1+0,10)³ = 4.781 € 

 

 

Το συνολικό καθαρό κόστος (ΣΚΚ) ισούται με: 

ΣΚΚ = Κόστος  —   Σύνολο Παρούσας   —    Παρούσα αξία της  

            αγοράς                     αξίας                   υπολειμματικής αξίας 

 

Επομένως: 

ΣΚΚ= 2.000.000-631.755-4.781=1.363.464 € 

 

Στη συνέχεια θα βρούμε το ετήσιο μίσθωμα (έστω Μ), το οποίο θα πρέπει να είναι τέτοιου 

ύψους έτσι ώστε να εξασφαλίζει στην εταιρία MEGA την επανείσπραξη του 1.363.464 € και 

να αποφέρει ετήσια απόδοση 10%. Επομένως ο τύπος είναι: 

PV = M * (ΣΠΑΣΠ)  

όπου ΣΠΑΣΠ είναι ο συντελεστής παρούσας αξίας ληξιπρόθεσμης σειράς πληρωμών και 

λύνουμε ως προς Μ 

άρα Μ= PV / ΣΠΑΣΠ (1) 

Άρα το ετήσιο μίσθωμα θα είναι : 

 

Μ=2.000.000/ [(3,1699)*(1+0,10)] = 573.577,03 € 

 

Γνωρίζουμε ότι το μηνιαίο επιτόκιο είναι 0,10/12=0,00833 και  

η περίοδος είναι 4*12=48  

επομένως για να βρούμε το ΣΠΑΣΠ ακολουθούμε το τύπο 

 

ΣΠΑΣΠ= [1- (1 / (1+μηνιαίο επιτόκιο )^περίοδο)] /μηνιαίο επιτόκιο=  

             = [1- (1 / (1+0,0,0083)^48)] / 0,0083 ≈ 39,4580 

Άρα η (1) => 1.363.464 / [(39,4580) * (1+0,00833)] =50.268,07 € 

Άρα το μηνιαίο μίσθωμα είναι κατά προσέγγιση ίσο με 50.268,07 € 
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ΆΣΚΗΣΗ 2 

Η επιχείρηση ΜΕΓΑ εξετάζει την περίπτωση επένδυσης σ’ ένα μηχάνημα το οποίο κοστίζει 

4.000.000 € και έχει οικονομική ζωή 3 έτη. Η επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτήσει την 

προμήθεια του μηχανήματος είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με χρηματοδοτική μίσθωση. 

Εάν χρησιμοποιηθεί ο τραπεζικός δανεισμός, η τράπεζα απαιτεί επιτόκιο 17% και 3 ετήσιες 

ισόποσες πληρωμές οι οποίες θα καταβληθούν στο τέλος κάθε έτους, Εάν χρησιμοποιηθεί 

χρηματοδοτική μίσθωση, η ΜΕΓΑ είναι υποχρεωμένη να πληρώσει 3 ετήσια ισόποσα 

μισθώματα, τα οποία η εταιρία Leasing  υπολογίζει με επιτόκιο 18%. Τα ετήσια μισθώματα 

καταβάλλονται στην αρχή κάθε έτους. Η επιχείρηση ΜΕΓΑ φορολογείται με συντελεστή 

φορολόγησης 40% και χρησιμοποιεί τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης. 

 

 

ΛΥΣΗ 

 

Αρχικά εξετάζουμε την περίπτωση της μίσθωσης και υπολογίζουμε την παρούσα αξία των 

ταμειακών εκροών της. Το ετήσιο μίσθωμα θα πρέπει να είναι τέτοιου ύψους ώστε να 

εξασφαλίζει στην εταιρία ΜΕΓΑ την επανείσπραξη των 4.000.000  € και να αποφέρει ετήσια 

απόδοση 18%. Άρα  

PV=M * (ΣΠΑΣΠ) => Μ= PV/(ΣΠΑΣΠ) => Μ= 4.000.000/ (ΣΠΑΣΠ)  

Από το σχετικό πίνακα βρίσκουμε ότι ο συντελεστής παρούσας αξίας ληξιπρόθεσμης σειράς 

πληρωμών που αντιστοιχεί σε επιτόκιο ανατοκισμού 18% και περίοδο 3 ετών είναι 2,1743. 

Πολλαπλασιάζουμε το συντελεστή αυτόν με (1+0,18) και παίρνουμε τον συντελεστή της 

προκαταβλητέας σειράς πληρωμών.  

Οπότε το ετήσιο μίσθωμα είναι:  

 

Μ=4.000.000/ [(2,1743)*(1+0,18)] ≈ 1.559.044,52 

 

Επομένως τα μισθώματα είναι προπληρωμένες λειτουργικές δαπάνες και αφαιρούνται από τα 

ακαθάριστα κέρδη για τον υπολογισμό του φόρου. Εάν η εταιρία ΜΕΓΑ έχει αρκετά κέρδη, 

τότε αυτή μπορεί να επωφεληθεί από τις φορολογικές εξοικονομήσεις.  

Η ετήσια φορολογική εξοικονόμηση θα είναι:  

 

1.559.044,52*0,40 = 623.617,81 
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Στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε την ετήσια φορολογική εξοικονόμηση από το ετήσιο μίσθωμα 

και θα υπολογίσουμε τις μετά από φόρους ετήσιες ταμειακές εκροές. Και στο τέλος θα 

καθορίσουμε τη συνολική παρούσα αξία των ταμειακών αυτών εκροών, προεξοφλώντας τις 

ετήσιες ταμειακές εκροές με το μετά από φόρους κόστος δανεισμού της επιχείρησης, το 

οποίο είναι   Κdt= Kd * (1-t)= (0,07)*(1-0,40) =0,102 

Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται το μετά από φόρους κόστος δανεισμού είναι ότι τα 

ποσά των ταμειακών εκροών περιλαμβάνουν και τη φορολογική ωφέλεια. Για να μην 

υπολογιστεί δύο φορές η φορολογική ωφέλεια, οι ταμειακές εκροές πρέπει να 

προεξοφλούνται πάντα με επιτόκιο από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι φόροι. 

Επομένως  

Έτος 

 

(1) 

Μίσθωμα 

 

(2) 

Φορολογική 

εξοικονόμηση 

(3)=(2)*0,40 

Καθαρή 

ταμειακή 

Εκροή 

(4)=(2)-(3) 

Συντελεστής 

παρούσας αξίας 

 

(5) 

Παρούσα αξία 

εκροών 

(6)=(4)*(5) 

0 1.559.044,52 623.617,81 935.426,71 1 935.426,71

1 1.559.044,52 623.617,81 935.426,71 1/(1+0,102)=0,9074 848.806,20

2 1.559.044,52 623.617,81 935.426,71 1/(1+0,102)²=0,8234 770.230,35

3 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  2.554.463,26

*οι αριθμοί είναι κατά προσέγγιση 

 

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται η παρούσα αξία των ταμειακών εκροών που είναι 

2.554.463,26 € 

 Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την περίπτωση της αγοράς του μηχανήματος με δανεισμό και 

θα υπολογίσουμε την παρούσα αξία των ταμειακών εκροών. Για να υπολογιστεί ο ετήσιος 

τόκος θα πρέπει να βρούμε τον συντελεστή παρούσας αξίας σειράς πληρωμών που 

αντιστοιχεί σε επιτόκιο ανατοκισμού 17% και 3 έτη περίοδο. Άρα ο συντελεστής είναι 

2,2096 οπότε 

 

4.000.000= Α*2,2096  => Α= (4.000.000/2,2096) => Α= 1.810.282,40 => Α=1.810.282 

 

Άρα η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση του δανείου είναι κατά προσέγγιση ίση με 1.810.282 €. 

Οι ετήσιες πληρωμές των 1,810,282 € θα εξοφλήσουν το δάνειο πλήρως σε 3 έτη η κάθε 

πληρωμή περιλαμβάνει δύο μέρη. Το ένα μέρος αποπληρώνει τον ετήσιο τόκο και το άλλο 
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μέρος αποπληρώνει τμήμα του αρχικού κεφαλαίου. Όσο αφορά το πρόγραμμα απόσβεσης 

του δανείου από τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι ο ετήσιος τόκος καθορίζεται από τον 

πολλαπλασιασμό του χρέους στην αρχή του έτους επί 17%. Το μέρος που αντιστοιχεί στην 

αποπληρωμή του χρέους είναι η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση μείον τον ετήσιο τόκο. Επίσης 

θα δούμε ότι το μέρος της ετήσιας δόσης που αντιστοιχεί σε τόκο μειώνεται διαχρονικά, ενώ 

το μέρος που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή του χρέους αυξάνεται διαχρονικά. 

 

 

 

Έτος 

 

 

(1) 

Χρέος στην 

αρχή του 

έτους 

(2) 

Τ/Χ δόση 

 

 

(3) 

Ετήσιος 

τόκος 

 

(4)=(2)*0,17

Αποπληρωμή 

χρέους 

 

(5)=(3)-(4) 

Χρέος στο 

τέλος του 

έτους 

(6)=(2)-(5) 

1 4.000.000,00 1.810.282,00 680.000,00 1.130.282,00 2.869.718,00

2 2.869.718,00 1.810.282,00 487.852,06 1.322.429,94 1.547.288,06

3 1.547.288,06 1.810.282,00 263.038,97 1.547.243,03 0

  

Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε την ετήσια απόσβεση, ι οποία είναι ίση με 4.000.000,00/3= 

1.333.333,33 

 

Μετά, θα υπολογίσουμε τη φορολογική εξοικονόμηση που αντιστοιχεί σε κάθε έτος και 

προέρχεται από την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά το ποσό του ετήσιου τόκου 

και την ετήσιας απόσβεσης. Η φορολογική εξοικονόμηση υπολογίζεται:  

(Δαπάνες + Απόσβεση) * συντελεστή φορολόγησης  

και οι μετά από φόρους ετήσιες ταμειακές εκροές είναι ίσες με: 

Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση – Φορολογική εξοικονόμηση 

Στο τέλος θα καθορίσουμε τη συνολική παρούσα αξία των ταμειακών αυτών εκροών, 

προεξοφλώντας τις ετήσιες ταμειακές ροές με το μετά από φόρους κόστος δανεισμού της 

επιχείρησης το οποίο είναι Κdt= Kd*(1-t)= (0,17)*(1-0,4) = 0,102 

Επομένως: 
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Έτος Τ/Χ δόση 
Ετήσιος 

τόκος 
Αποσβέσεις 

Δαπάνες που 

εκπίπτουν 

Φορολογική 

εξοικονόμηση 

Καθαρή 

ταμειακή 

εκροή 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(0,40)*(5) (7)=(2)-(6) 

1 1.810.282 680.000,00 1.333.333,33 2.013.333,33 805.333,33 1.004.948,67

2 1.810.282 487.852,06 1.333.333,33 1.821.185,39 728.474,16 1.081.807,84

3 1.810.282 263.038,97 1.333.333,33 1.596.372,30 638.548,92 1.171.733,08

  

 

Έτος Συντελεστής παρούσας αξίας Παρούσα αξία εκροών 

(8) (9) (10) 

1 1/(1+0,102)=0,9074 911.890,42 

2 1/(1+0,102)²=0,8234 890.760,58 

3 1/(1+0,102)³=0,7472 875.518,96 

ΣΥΝΟΛΟ 2.678.169,96 

  

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται φανερό ότι στην περίπτωση της αγοράς με δανεισμό, η 

συνολική παρούσα αξία είναι: 

Παρούσα αξία= 2.678.169,96  

 

Το καθαρό αποτέλεσμα της μίσθωσης είναι ίσο με  

NAL = Παρούσα αξία εκροών δανεισμού – Παρούσα αξία εκροών μίσθωσης => 

NAL = 2.678.169,96 – 2.554.463,26 = 123.706,70 

 

Επειδή έχουμε θετικό αποτέλεσμα (NAL > 0 ) προτείνουμε ότι στην επιχείρηση ΜΕΓΑ ως 

μέθοδο χρηματοδότησης τη χρηματοδοτική μίσθωση διότι έχει μικρότερη συνολική παρούσα 

αξία ταμειακών εκροών. 
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3.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν έντεκα εταιρείες leasing, οι οποίες είναι θυγατρικές 

τραπεζών. Οι εταιρείες αυτές είναι: 

 ALPHA LEASING A.E. 
 ATE LEASING A.E.  
 ΚΥΠΡΟΥ LEASING  
 ΕΘΝΙΚΗ LEASING 
 EFG EUROBANK 
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. 
 ΓΕΝΙΚΗ LEASING 
 ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING 
 LAIKH LEASING 
 ΕΓΝΑΤΙΑ LEASING 
 PROBANK LEASING  
Αναλύοντας τα στοιχεία της αγοράς leasing στην Ελλάδα παρατηρούμε ότι η αγορά 

ακολούθησε μια επταετία έντονης ανάπτυξης με εξαίρεση το 2005 και στη συνέχεια μια 

τριετία κάμψης όπου το 2007 έχουμε στασιμότητα και το 2088-2009 έντονη κάμψη. Τα 

στοιχεία αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 

Έτος  Χιλ. ευρώ % μεταβολή 

1999 722.400,00  

2000 1.006.900,00 39,38% 

2001 1.300.800,00 29,19% 

2002 1.536.300,00 18,10% 

2003 1.964.459,00 27,87% 

2004 2.360.381,00 20,15% 

2005 2.325.185,00 -1,49% 

2006 2g.913.754,00 25,31% 

2007 2.868.934,00 -1,54% 

2008 2.564.781,00 -10,60% 

2009 1.726.901,00 -32,67% 

*Αξία νέων εργασιών εταιριών leasing (σε χιλ. ευρώ)  

*Πηγή: Ένωση Ελληνικών εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 
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Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Leasing τα μερίδια 

αγοράς των εταιριών leasing με βάση την ετήσια παραγωγή νέων συμβάσεων έχουν ως εξής: 

 
*Μερίδια αγοράς εταιριών leasing 2009 (Πηγή: Ένωση Ελληνικών εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης) 

Από το 2006 η Ένωση Ελληνικών εταιριών leasing έχει ξεκινήσει να καταγράφει το 

υπολειπόμενο κεφάλαιο στα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται γεγονός που δείχνει την 

επιρροή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Αναλυτικότερα: 

 

Έτος  Υπολειπόμενο κεφάλαιο 

σε χιλ. ευρώ 

% μεταβολή 

2006 6.859.727,00  

2007 7.930.802,00 15,61% 

2008 8.436.066,00 6,37% 

2009 8.281.687,00 -1,83% 

*υπολειπόμενο κεφάλαιο εταιριών leasing 2006-2009 σε χιλ. ευρώ  

(Πηγή: Ένωση Ελληνικών εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης) 

 

Ακολουθεί η ανάλυση των 8 μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου σύμφωνα με τις νέες 

εργασίες του 2010 και την πορεία τους την επταετία (2003-2009) 

 

 

 

18%

16%

13%
13%

12%

7%

7%

5%

3% 2% 1% 1% 1% 1% 0%

Μερίδα Αγοράς Εταιριών Leasing 2009

EFG EURO (εκ. 316) ΚΥΠΡΟΥ (εκ.282) MARFIN (εκ. 221) ALPHA (εκ. 219)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ (εκ.200) ΕΘΝΙΚΗ (εκ. 128) ΕΜΠΟΡΙΚΗ (εκ. 116) ΑΤΤΙΚΗΣ (εκ. 88)

Α.Τ.Ε (εκ. 54) PROBANK (εκ. 27) ΓΕΝΙΚΗ (εκ. 21) ASPIS (εκ. 18)

BNPPARIBAS (εκ.16) PROTON (εκ.15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ (εκ. 80
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ΕΤΟΣ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EFG 

EURO 322.092 456.809 460.261 531.467 538.975 508.375 315.699 

ΚΥΠΡΟΥ 276.430 416.526 420.260 512.506 503.834 415.720 281.566 

MARFIN 166.444 167.922 192.683 135.866 109.484 95.048 220.564 

ALPHA 312.005 372.651 360.153 487.213 406.023 305.085 218.683 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 255.000 348.010 350.102 537.100 477.643 388.782 199.900 

ΕΘΝΙΚΗ 164.442 185.003 196.317 210.266 229.491 221.632 127.516 

EMPORIKI 183.914 141.111 100.586 168.960 170.975 200.080 116.169 

A.T.E 79.831 68.630 61.660 121.060 105.450 136.477 53.985 

Νέες εργασίες των 8 μεγαλύτερων εταιρειών leasing 2003-2009 (σε χιλ ευρώ) 

(Πηγή: Ένωση Ελληνικών εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης) 

Αναλύοντας τα παραπάνω στοιχεία καταλήγουμε στο γεγονός ότι είναι εντυπωσιακή η 

αύξηση εργασιών της Marfin leasing το 2009, καθώς από την όγδοη θέση μέσα σε ένα έτος 

καταφέρνει να καταλάβει την τρίτη θέση μετά την EFG Eurobank Ergasias Leasing και την 

Κύπρου Leasing. 

 

3.4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Η εταιρία ΜΕΓΑ θέλει να προμηθευτεί με την μέθοδο του Leasing ένα μηχάνημα για το 

τμήμα παραγωγής της με καθαρή αξία 20.000,00€ και θα το αγοράσει από την εταιρία 

ΑΛΦΑ Α.Ε. Η αξία Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 4.600,00€ 

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) η εγγραφή θα είναι: 
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 Άρθρο Ε.Λ.Π. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

λογαριασμού 
Περιγραφή λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

  20.000,00  

12.90 
Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός στον 

ΟΔΔΥ για εκποίηση 
    

12.90.0000 Εκμισθωμένα Πάγια 20.000,00    

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    4.600,00  

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.3023 Φ.Π.Α. Αγορών Εκμισθ. Παγίων 23% 4.600,00    

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ     24.600,00 

50.00 Προμηθευτές εσωτερικού     

50.00.0000 ΑΛΦΑ Α.Ε.  24.600,00   

 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η αγορά μισθωμένων παγίων στην ουσία 

αντιμετωπίζεται όπως η αγορά ενός κανονικού παγίου, απλά η 

καταχώρηση γίνεται σε λογαριασμούς που αφορούν τα 

εκμισθωμένα πάγια. Όσο αφορά την ενεργοποίηση του 

«παραρτήματος» (που στην αγορά του leasing είναι το δάνειο) στα 

Ε.Λ.Π. δεν πραγματοποιείται καμία εγγραφή. Σε αντίθεση με τα 

Δ.Π.Χ.Α. που είναι ένα σημαντικό γεγονός όπως θα το δούμε 

παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΠΡΟΤΥΠΟ 17 - LEASING) 

 

Σκοπός του προτύπου 17 είναι να περιγράψει τις κατάλληλες 

λογιστικές μεθόδους για τη λογιστική απεικόνιση όλων των 

μισθωμάτων που αφορούν τους μισθωτές και τους 

εκμισθωτές. Όμως στο πρότυπο αυτό δεν περιγράφονται οι: 

 Μισθωτικές συμφωνίες για εξερεύνηση ή χρήση 

φυσικών πηγών, όπως αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, 

ξυλείας, μετάλλων και άλλων μεταλλευτικών δικαιωμάτων. 

 Συμφωνίες αδειών δικαιωμάτων για 

κινηματογραφική ταινίες, μαγνητοσκοπήσεις, θεατρικά 

έργα, χειρόγραφα, ευρεσιτεχνίες και εκδοτικά δικαιώματα. 

 

4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Τα Διεθνή Πρότυπα είναι ένα σύνολο λογιστικών αρχών και μεθόδων, βάσεων αποτίμησης, 

ορισμών, κανόνων και τύπων, που οριοθετούν ένα παραδεγμένο πλαίσιο κατάρτισης και 

παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων που απευθύνονται κυρίως στους εξωτερικούς 

χρήστες αυτών.  

 

4.2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Στις 29/06/1973 ιδρύθηκε η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC), με στόχο την 

δημιουργία γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών που διέπουν τη λογιστική απεικόνιση των 

εταιριών στα κράτη που είναι ιδρυτικά μέλη. Η αναγνώριση της Επιτροπής αποσκοπεί ώστε 

τα διεθνή λογιστικά πρότυπα να θεωρούνται διεθνής λογιστική «κοινή» γλώσσα με σκοπό 

την άμεση σύγκριση μεταξύ εταιριών που λειτουργούν στο ίδιο πεδίο δραστηριοτήτων, αλλά 

σε διαφορετικές χώρες και αγορές. Σήμερα στην επιτροπή εκπρόσωποι των Εθνικών 

Συμβουλίων Λογιστικής είναι τα ακόλουθα κράτη:  

 Αυστραλία  

 ΗΠΑ 

 Καναδάς  

 Μεξικό 
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 Ινδία 

 Ιαπωνία 

 Νότια Αφρική 

 Μαλαισία 

 Γαλλία  

 Γερμανία 

 Μ. Βρετανία 

 Ολλανδία 

 Ελλάδα 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τη Ε.Ε., όλες οι εταιρίες που είναι εισηγμένες σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

πρέπει να παρουσιάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ. Λ. Π.  

Στην Ελλάδα σύμφωνα με τον νόμο 2992/2002 , κατά την κατάρτιση των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων θα εφαρμόζονται τα Δ.Λ.Π. για την ανώνυμες εταιρίες (εφόσον 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) υποχρεωτικά, ενώ για τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή Α.Ε. (και εφόσον ελέγχονται από το Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών- Σ.Ο.Ε.Λ.) προαιρετικά. Πέρα από αυτόν τον νόμο χρειάστηκε και ένας 

άλλος (3229/2004 ΦΕΚ 38/Α/10.02.2004) ο οποίος αναφέρει ότι όσες Α.Ε. εταιρίες, των 

οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναί εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, 

συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Τριμηνιαίες Ενδιάμεσες Οικονομικές 

Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. Οι νόμοι αυτοί βοήθησαν την Ελλάδα ώστε να 

εξασφαλισθεί η ομοιομορφία και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων σε διεθνή 

επίπεδο.  

Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν την υπεραξία, τα πάγια, τις 

προβλέψεις και τον τρόπο που τα μεγέθη αυτά επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εταιρίας. Τα 

Ι.Κ. της και την καθαρή της θέση. Η αναπροσαρμοσμένη αξία των Παγίων, πρόκειται επίσης 

να επιφέρει θετικές διαφοροποιήσεις για τις εταιρίες που έχουν σημαντική ακίνητη 

περιουσία, δηλαδή η αύξηση της αξίας των παγίων της εταιρίας αυξάνει και την καθαρή της 

θέση. 
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4.3 ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Λ.Π. 

Τα βασικά όργανα κατάρτισης των Δ.Λ.Π. είναι: 

 Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (FASB) 

 Το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (SAC) 

 Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(IFRIC) 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E.) 

 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που είναι σε ισχύει είναι τα παρακάτω: 

IAS 

(Διεθνή 

Λογιστικά 

πρότυπα) 

Τίτλος- Αντικείμενο 

1 Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 

2 Αποθέματα 

7 Καταστάσεις ταμειακών ροών 

8 Λογιστικές πολιτικές, Αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και Λάθη 

10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

11 Κατασκευαστικές συμβάσεις 

12 Φόροι εισοδήματος 

14 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

16 Ενσώματα πάγια 

17 Μισθώσεις 

18 Έσοδα  

19 Παροχές σε εργαζομένους  

20 
Λογιστική και των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης  

21 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος  

23 Κόστος δανεισμού 

24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών  
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IAS 

(Διεθνή 

Λογιστικά 

πρότυπα) 

Τίτλος- Αντικείμενο 

26 
Λογιστική και πληροφόρηση προγραμμάτων παροχών αποχώρησης 

από την υπηρεσία 

27 Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις  

28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

29 Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες  

30 
Γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις τραπεζών και όμοιων 

χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων 

31 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 

32 Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και αποτίμηση 

33 Κέρδη ανά μετοχή 

34 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  

36 Μείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού  

37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και Ενδιάμεσες απαιτήσεις 

38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

40 Επενδύσεις σε ακίνητα 

41 Γεωργία 

 

4.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ LEASING (ΠΡΟΤΥΠΟ 17)- 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

Το πρότυπο 17 αντιμετωπίζει τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ως δάνεια και στο λογιστικό 

χειρισμό περιλαμβάνονται τα εξής: 

1. Κάθε μίσθωμα που χρεώνεται στον πελάτη χωρίζεται σε κεφάλαιο και τόκο. Το 

κεφάλαιο μειώνει την απαίτηση κεφαλαίου από τον πελάτη και ο τόκος αυξάνει τα 

έσοδα της χρήσης. 

2. με την εκκίνηση του δανείου (παράρτημα) η αξία των αγορασμένων παγίων 

μετατρέπεται σε απαίτηση κεφαλαίου από τον πελάτη. 

Στην περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης , ο εξοπλισμός γίνεται πάγιο της εταιρίας, πάνω 

στο οποίο διενεργούνται αποσβέσεις κι επιπλέον αυξάνονται τα έσοδα της με όλο το ποσό 

του μισθώματος. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

Έστω η εταιρία ΜΕΓΑ θέλει να προμηθευτεί με την μέθοδο του Leasing ένα μηχάνημα για 

το τμήμα παραγωγής της με καθαρή αξία 20.000,00€ και θα το αγοράσει από την εταιρία 

ΑΛΦΑ Α.Ε. Η αξία Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 4.600,00€ 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) η εγγραφή θα 

είναι: 

 Άρθρο Ε.Λ.Π. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

λογαριασμού 
Περιγραφή λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
  20.000,00  

12.90 
Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός στον 

ΟΔΔΥ για εκποίηση 
    

12.90.000 Εκμισθωμένα Πάγια 20.000,00    

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    4.600,00  

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.3023 Φ.Π.Α. Αγορών Εκμισθ. Παγίων 23% 4.600,00    

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ     24.600,00 

50.00 Προμηθευτές εσωτερικού     

50.00.0000 ΑΛΦΑ Α.Ε.  24.600,00   

 

Παρατηρούμε ότι η εγγραφή είναι ίδια όπως και στα Ε.Λ.Π. αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

παρόλο που η συγκεκριμένη εγγραφή δεν αποτελεί σημαντικό γεγονός για την εταιρία 

leasing πρέπει να κάνουμε την εγγραφή για δύο λόγους 

 για να έχουμε εγγραφή για τον Φ.Π.Α. και του χρέους προς τον προμηθευτή. 

 για να γνωρίζουμε το ύψος της αγοράς των εκμισθωμένων παγίων που δεν έχουν 

μεταφερθεί σε Απαιτήσεις από δάνεια σε Πελάτες. 

Στην περίπτωση όμως της ενεργοποίησης παραρτήματος ενώ στα Ε.Λ.Π. δεν γίνεται καμία 

εγγραφή στα Δ.Π.Χ.Α. έχουμε την εγγραφή που δείχνει την απαίτηση από τον πελάτη μαζί 

με τον εισπρακτέο στο μέλλον τόκο με αντίστοιχη μείωση. 

Δηλαδή 
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 Άρθρο Δ.Π.Χ.Α. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    20.000,00  

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 Απαίτηση από ΑΛΦΑ Α.Ε.  20.000,00   

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

   20.000,00 

12.90 

Μηχανήματα και Λοιπός 

Εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για 

εκποίηση 

    

12.90.0000 Εκμισθωμένα Πάγια 20.000,00    

 

Στη συγκεκριμένη εγγραφή στους λογαριασμούς των εκμισθωμένων παγίων μένουν μόνο 

όσα πάγια έχουν αγοραστεί από τον προμηθευτή αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η 

ενεργοποίηση του παραρτήματος. 

Συνήθως όμως, μαζί με την παραπάνω εγγραφή αναφέρεται και μια άλλη εγγραφή που 

αφορά τους εισπρακτέους τόκους στο μέλλον, αλλά στη πράξη η εγγραφή αυτή δεν 

πραγματοποιείται από την εταιρία leasing. Η συγκεκριμένη πληροφορία υπάρχει σε 

αναλυτικά reports κι εμφανίζονται στο πακέτο της δημοσίευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τα βασικά 

γεγονότα που συμβαίνουν σε μια εταιρία leasing τα 

οποία γενούν λογιστικές εγγραφές και στα δύο 

πρότυπα.  

Οι εταιρίες που εφαρμόζουν υποχρεωτικά ή 

προαιρετικά Δ.Π.Χ.Α. (Ν. 3229/2004) θα πρέπει να 

επιλέξουν με ποια πρότυπα θα κάνουν τις 

πρωτογενείς εγγραφές στο ημερολόγια της εταιρίας. Από’ κει και πέρα θα πρέπει να 

δημιουργηθούν οι αντίστοιχες εγγραφές σε ένα ξεχωριστό ημερολόγιο (Ημερολόγιο 

Φορολογικών Διαφορών Η.Φ.Δ.) έτσι ώστε αν αθροίσουμε τις εγγραφές των δύο 

ημερολογίων να φτάσουμε στις εγγραφές του άλλου προτύπου. 

Για να γίνει πιο σαφές, υπάρχουν δύο περιπτώσεις: 

1. Μια εταιρία επιλέγει Ε.Λ.Π. για τις πρωτογενείς εγγραφές, άρα στο Γενικό 

ημερολόγιο (Γ.Η) της εταιρίας οι εγγραφές θα είναι σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 

Αντίστοιχα στο Ημερολόγιο Φορολογικών Διαφορών θα κάνει τις εγγραφές που 

χρειάζονται έτσι ώστε αν αθροίσεις τις εγγραφές του Γ.Η. και του Η.Φ.Δ. να 

φτάσουμε στις εγγραφές που γίνονται σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

2.  Όταν μια εταιρία επιλέγει τα Δ.Π.Χ.Α. για τις πρωτογενείς εγγραφές, στο Γ.Η. της 

εταιρίας οι εγγραφές θα είναι σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Αντίστοιχα στο Ημερολόγιο 

Φορολογικών Διαφορών θα κάνει τις εγγραφές που χρειάζονται έτσι ώστε αν 

αθροίσεις τις εγγραφές του Γ.Η. και του Η.Φ.Δ. να φτάσουμε στις εγγραφές που 

γίνονται σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Δηλαδή οι λογιστικές 

εγγραφές για τα δύο πρότυπα είναι σε συνέχεια, έχουν σύνδεση μεταξύ τους και είναι 

πλήρως ελεγχόμενες. Ωστόσο, κατά το στάδιο της µετάβασης στα ∆.Λ.Π παρατηρήθηκαν 

προβλήµατα, όπως ήταν άλλωστε αναµενόµενο λόγω, κυρίως, των βασικών διαφορών 

µεταξύ των ελληνικών λογιστικών προτύπων και των ∆.Π.Χ.Α, οι κυριότερες εκ των οποίων 

είναι οι εξής:  
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• λογιστικοποίηση και αποτίµηση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων αποµείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων - χρηµατοοικονοµικών µέσων - 

παροχών σε εργαζόµενους - αναβαλλόµενης φορολογίας - χρηµατοοικονοµικών µισθώσεων.  

• ανάλυση πληροφοριών στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων.  

 

5.1 ΑΓΟΡΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 

 

Όπως έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα κεφάλαια όσο αφορά την αγορά μισθωμένων 

παγίων οι εγγραφές και στα δύο πρότυπα είναι ίδιες. Πιο αναλυτικά θα φανεί στο παρακάτω 

παράδειγμα. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Η εταιρία ΜΕΓΑ θέλει να προμηθευτεί με την μέθοδο του Leasing ένα μηχάνημα για το 

τμήμα παραγωγής της με καθαρή αξία 20.000,00€ και θα το αγοράσει από την εταιρία 

ΑΛΦΑ Α.Ε. Η αξία Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 4.600,00€ 

 

Δηλαδή 

 Άρθρο Ε.Λ.Π.- Δ.Π.Χ.Α. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

λογαριασμού 
Περιγραφή λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
  20.000,00  

12.90 
Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός στον 

ΟΔΔΥ για εκποίηση 
    

12.90.000 Εκμισθωμένα Πάγια 20.000,00    

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    4.600,00  

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.3023 Φ.Π.Α. Αγορών Εκμισθ. Παγίων 23% 4.600,00    

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ     24.600,00 

50.00 Προμηθευτές εσωτερικού     

50.00.0000 ΑΛΦΑ Α.Ε.  24.600,00   

 

5.2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  

Το σημαντικότερο γεγονός για την εταιρία leasing στα Δ.Π.Χ.Α. είναι η ενεργοποίηση 

παραρτήματος (ως παράρτημα στην αγορά leasing ορίζεται το δάνειο). Στην ουσία το 
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συγκεκριμένο γεγονός σηματοδοτεί την έναρξη του παραρτήματος και χρονικά ακολουθεί η 

υπογραφή του παραρτήματος και από τα δύο μέρη.  

Με την ενεργοποίηση του παραρτήματος στα Ε.Λ.Π. δεν έχουμε κάποια εγγραφή, ενώ στα 

Δ.Π.Χ.Α. έχουμε εγγραφή που αφορά την δημιουργία απαίτησης από τον πελάτη μαζί με το 

εισπρακτέο στο μέλλον τόκο με αντίστοιχη μείωση. 

Δηλαδή 

 Άρθρο Δ.Π.Χ.Α. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    20.000,00  

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 
Απαίτηση από ΜΕΓΑ Α.Ε.(Υπολ.κεφ. 

Δ.Π.Χ.Α.)  
20.000,00    

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

   20.000,00 

12.90 
Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός στον 

ΟΔΔΥ για εκποίηση 
    

12.90.0000 Εκμισθωμένα Πάγια  20.000,00   

Με την εγγραφή αυτή παρατηρούμε ότι στους λογαριασμούς των εκμισθωμένων παγίων 

μένουν μόνο τα πάγια που έχουν αγοραστεί από τον προμηθευτή αλλά δεν έχει 

πραγματοποιηθεί ακόμη η ενεργοποίηση του παραρτήματος. 

 

 

5.3 ΈΣΟΔΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΚΟΣ) 

Τα μισθώματα τιμολογούνται από την εταιρία leasing κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος 

ανάλογα με το υπογεγραμμένο παράρτημα.   

Σύμφωνα με την άσκηση στο κεφάλαιο 2 όπου είχαμε 9 τετραμηνιαία ληξιπρόθεσμα 

μισθώματα και ότι το μηνιαίο μίσθωμα είναι 2.601,94 € , (όπου συμπεριλαμβάνεται το 

κεφάλαιο  και ο τόκος), η χρέωση του μισθώματος θα περιέχει Φ.Π.Α. 23% δηλαδή 

2.601,94*23%=  598,45€ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Α/Α Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στη αρχή 

Τόκος 

(2)* 

0,033 

Κεφάλαιο 

(5)-(3) 

Μίσθωμα

(από τον 

τύπο) 

Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στο τέλος

(2)-(4) 

Τοκο-

χρεολύσιο 

Πληρωτέο 

την  

Ισχύς τόκων 

 

 

     Από              Έως  

1 20.000,00 660,00 1.941,94 2.601,94 18.058,06 30/04/2010 01/01/2010 30/04/2010

2 18.058,06 559,92 2.042,02 2.601,94 16.016,04 31/08/2010 01/05/2010 31/08/2010

3 16.016,04 528,53 2.073,41 2.601,94 13.942,63 31/12/2010 01/09/2010 31/12/2010

4 13.942,63 460,11 2.141,83 2.601,94 11.800,80 30/04/2011 01/01/2011 30/04/2011

5 11.800,80 389,43 2.212,51 2.601,94 9.588,29 31/08/2011 01/05/2011 31/08/2011

6 9.588,29 316,41 2.285,53 2.601,94 7.302,76 31/12/2011 01/09/2011 31/12/2011

7 7.302,76 240,99 2.360,95 2.601,94 4.941,81 30/04/2012 01/01/2012 30/04/2012

8 4.941,81 163,08 2.438,86 2.601,94 2.502,95 31/08/2012 01/05/2012 31/08/2012

9 2.502,95 82,60 2.519,34 2.601,94 16,39 31/12/2012 01/09/2012 31/12/2012

 Σύνολο 3.401,07 20.016,39 23.417,46 - - - - 

*η 6η στήλη στο 9ο μίσθωμα θα έπρεπε να έχει ποσό 0 αλλά λόγο των στρογγυλοποιήσεων μας βγάζει υπόλοιπο 

16,39 € 

*το σύνολο του κεφαλαίου θα έπρεπε να βγαίνει 20.000 € αλλά λόγο των στρογγυλοποιήσεων μας βγάζει 

υπόλοιπο 20.016,39 € 

*το συνολικό ποσό της 3ης στήλης θα έπρεπε να είναι 3.417,46 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων μας βγάζει 

υπόλοιπο 3.401,07 € 
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Στα Ε.Λ.Π. η εγγραφή θα είναι: 

 Άρθρο Ε.Λ.Π. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    3.200,39  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ ΑΕ 3.200,39    

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    2.601,94 

73.00 Πωλήσεις Εσωτερικού     

73.00.0023 Έσοδα από μισθώματα (23% Φ.Π.Α.)  2.601,94   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    598,45 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7323 Φ.Π.Α. Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  598,45   

 

Ενώ στα Δ.Π.Χ.Α. είναι:  

 Άρθρο Δ.Π.Χ.Α. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    3.200,39  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ ΑΕ 3.200,39    

30 ΠΕΛΑΤΕΣ     1.941,94 

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 Απαίτηση από ΜΕΓΑ ΑΕ  1.941,94   

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    660,00 

73.20 Έσοδα εμπορευμάτων     

73.20.0000 Έσοδα από τόκους   660,00   

54 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

   598,45 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7323 Φ.Π.Α. Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  598,45   

Σημείωση: Η διαφορά μεταξύ του λογαριασμού 30.00.0000 και 30.40.0000 είναι ότι ο 

30.40.0000 περιέχει τις απαιτήσεις έναντι του πελάτη που ενεργά δηλαδή οφειλή μη 

τιμολογημένου κεφαλαίου, ενώ ο 30.00.0000 είναι το χρέος του πελάτη από τις 

τιμολογήσεις.  

Ο 30.00.0000 αυξάνεται με κάθε τιμολόγηση και μειώνεται είτε με την έκδοση κάποιου 

πιστωτικού τιμολογίου είτε την πληρωμή αντίστοιχα που διενεργεί προς την εταιρία leasing.  
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Από την άλλη ο 30.40.0000 χρεώνεται (δηλαδή αυξάνεται) σε περίπτωση ενεργοποίησης του 

παραρτήματος και με τυχόν αύξηση του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του παραρτήματος. 

Ενώ μειώνεται με την περιοδική τιμολόγηση μισθωμάτων, την μερική ή ολική προεξόφληση 

παραρτήματος καθώς και την τελική πώληση του παγίου στο τέλος της μίσθωσης. 

 

5.4 ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ 

Μια διευκόλυνση που μας δίνει το leasing είναι να διαμορφώνουμε τα μισθώματα σύμφωνα 

με τις ανάγκες του πελάτη. Έτσι εμφανίζεται η περίπτωση όπου ένας αριθμός μισθώματος 

είναι μηδενικός και ένας άλλος διπλάσιος του ιδεατού μισθώματος π.χ. οι επιχειρήσεις που 

εμφανίζουν έντονη εποχικότητα στις εργασίες τους όπως οι επιχειρήσεις στο τουριστικό 

τομέα. 

Όταν λοιπόν ένα παράρτημα έχει μηδενικό μίσθωμα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε 

κεφαλαιοποίηση τόκων. Αφού ο τόκος σε αυτό το μίσθωμα δεν χρεώνεται στον πελάτη 

γίνεται μέρος του κεφαλαίου στο επόμενο μίσθωμα. Την ίδια αντιμετώπιση έχουμε κι όταν 

έχουμε μισθώματα με συγκεκριμένη αξία και η οποία δεν αρκεί για την χρέωση των τόκων. 

Έτσι το υπόλοιπο κομμάτι θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί στην αρχή του επόμενου 

μισθώματος. 

Στα Ε.Λ.Π. δεν έχουμε εγγραφή για το συγκεκριμένο γεγονός. 

Στα Δ.Π.Χ.Α. κάθε τέλος μήνα θα έχουμε : 

 Άρθρο Δ.Π.Χ.Α. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    887,88  

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 
Απαίτηση από ΜΕΓΑ Α.Ε. (Υπολ.κεφ. 

Δ.Π.Χ.Α.) 

887,88    

81 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

   887,88 

81.03 Έκτακτα Κέρδη     

81.03.8890 Κέρδη από κεφαλαιοποίηση τόκων  887,88   
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5.5 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 

Οι αποσβέσεις για τα μισθωμένα πάγια, λαμβάνει χώρα μόνο στα Ε.Λ.Π. καθώς στα 

Δ.Π.Χ.Α. τα εκμισθωμένα πάγια καταχωρούνται στα βιβλία του μισθωτή και όχι στην 

εταιρία leasing. Ο συντελεστής αποσβέσεων των εκμισθωμένων παγίων διαμορφώνεται με 

βάση τη διάρκεια του παραρτήματος (Ν. 2682/1999) και όχι με τους συντελεστές 

αποσβέσεων (Π.Δ. 299/2003) 

Άρα 20.000*  33,33% = 6.666 €   

6.666 / 12 = 555,5 € μηνιαίες αποσβέσεις 

 

Ημερομηνία Αναπόσβεστη 

αξία 

Αποσβέσεις περιόδου Νέα αναπόσβεστη 

αξία 

31/01/2010 20.000,00 555,50 19.444,50 

28/02/2010 19.444,50 555,50 18.889,00 

31/03/2010 18.889,00 555,50 18.333,50 

30/04/2010 18.333,50 555,50 17.778,00 

31/05/2010 17.778,00 555,50 17.222,50 

30/06/2010 17.222,50 555,50 16.667,00 

31/07/2010 16.667,00 555,50 16.111,50 

31/08/2010 16.111,50 555,50 15.556,00 

30/09/2010 15.556,00 555,50 15.000,50 

31/10/2010 15.000,50 555,50 14.445,00 

30/11/2010 14.445,00 555,50 13.889,50 

31/12/2010 13.889,50 555,50 13.334,00 

31/01/2011 13.334,00 555,50 12.778,50 

28/02/2011 12.778,50 555,50 12.223,00 

31/03/2011 12.223,00 555,50 11.667,50 

30/04/2011 11.667,50 555,50 11.112,00 

31/05/2011 11.112,00 555,50 10.556,50 

30/06/2011 10.556,50 555,50 10.001,00 

31/07/2011 10.001,00 555,50 9.445,50 

31/08/2011 9.445,50 555,50 8.890,00 

30/09/2011 8.890,00 555,50 8.334,50 



66 
 

Ημερομηνία   Αναπόσβεστη 

αξία             
Αποσβέσεις Περιόδου 

Νέα αναπόσβεστη 

αξία 

31/10/2011 8.334,50 555,50 7.779,00 

30/11/2011 7.779,00 555,50 7.223,50 

31/12/2011 7.223,50 555,50 6.668,00 

31/01/2012 6.668,00 555,50 6.112,50 

29/02/2012 6.112,50 555,50 5.557,00 

31/03/2012 5.557,00 555,50 5.001,50 

30/04/2012 5.001,50 555,50 4.446,00 

31/05/2012 4.446,00 555,50 3.890,50 

30/06/2012 3.890,50 555,50 3.335,00 

31/07/2012 3.335,00 555,50 2.779,50 

31/08/2012 2.779,50 555,50 2.224,00 

30/09/2012 2.224,00 555,50 1.668,50 

31/10/2012 1.668,50 555,50 1.113,00 

30/11/2012 1.113,00 555,50 557,50 

31/12/2012 557,50 555,50 2,00 

*το υπόλοιπο της νέας αναπόσβεστης αξίας στις 31/12/2012 θα έπρεπε να είναι 0 αντ΄ αυτού έχουμε 2 

Στα Ε.Λ.Π. η εγγραφή έχει ως εξής: 

 Άρθρο Ε.Λ.Π. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

λογαριασμού 
Περιγραφή λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

66 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

  555,50  

66.02 
Αποσβέσεις Μηχανημάτων- Τεχνικών 

Εγκαταστάσεων- Λοιπού μηχαν. εξοπλισμού 
    

66.02.9000 Αποσβέσεις εκμισθωμένων μηχανημάτων  555,50    

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

   555,50 

12.99 Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  
    

12.99.9000 Αποσβεσμένα εκμισθωμένα μηχανήματα   555,50   

Στα Δ.Π.Χ.Α. δεν γίνεται κάποια εγγραφή 
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5.6 ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 Στη περίπτωση της λήξης ενός κανονικού παραρτήματος χωρίς την ύπαρξη υπολειμματικής 

αξίας στο τέλος της μίσθωσης γίνονται πολύ διαφορετικές εγγραφές στα δύο λογιστικά 

πρότυπα. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η τιμολόγηση των παγίων με συνολική αξία 

2,93€.  

Στα Ε.Λ.Π. η λήξη παραρτήματος αντιμετωπίζεται ως πώληση παγίων δηλαδή, η 

αντιμετώπιση της λήξης εμπεριέχει την πώληση των παγίων προς τον πελάτη, άρα και τον 

τελευταίο υπολογισμό των αποσβέσεων έτσι ώστε να βρεθεί η διαφορά αξίας πώλησης και 

αναπόσβεστης αξίας παγίων. Ως εγγραφή έχουμε: 

 

 Άρθρο Ε.Λ.Π. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
  20.000,00  

12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  
    

12.99.9000 Αποσβεσμένα Εκμισθωμένα Μηχανήματα 20.000,00    

66 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

  555,50  

66.02 
Αποσβέσεις Μηχανημάτων- Τεχνικών 

Εγκαταστάσεων- Λοιπού μηχαν. εξοπλισμού 

    

66.02.9000 

 
Αποσβέσεις Εκμισθωμένων Μηχανημάτων 

555,50    

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    3,60  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ Α.Ε. 3,60    

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

   555,50 

12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  

    

12.99.9000 Αποσβεσμένα Εκμισθωμένα Μηχανήματα  555,50   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    0,67 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7923 Φ.Π.Α. Πώλησης Παγίων  0,67   



68 
 

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

   20.000,00 

12.90 
Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός στον 

ΟΔΔΥ για εκποίηση 

    

12.90.0000 Εκμισθωμένα Πάγια  20.000,00   

81 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

   2,93 

81.03 Έκτακτα Κέρδη     

81.03.0200 Κέρδη από εκποίηση μισθ. μηχανημάτων  2,93   

 

 

 

 

Η παραπάνω εγγραφή μπορεί να γίνει και σε τρεις ξεχωριστές εγγραφές. Δηλαδή: 

 χρέωση του 66 και πίστωση του 12.99 

 χρέωση του 12.99 και πίστωση 12.90 

 χρέωση του 30 και πίστωση των 54 και 81.03 

 

Στα Δ.Π.Χ.Α. οι εγγραφές θα γίνουν ως εξής: 

 

 Άρθρο Δ.Π.Χ.Α. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού   Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    3,60  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ Α.Ε. 3,60    

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    0,67 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7923 Φ.Π.Α. Πώλησης Παγίων  0,67   

81 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
   2,93 

81.03 Έκτακτα Κέρδη     

81.03.8888 Κέρδη από Πώληση Εξοπλισμού  2,93   

 

Στην εγγραφή που αφορά τα Δ.Π.Χ.Α. έχουμε μόνο το κομμάτι που αφορά την χρέωση του 

πελάτη, την πίστωση του Φ.Π.Α. και την κατοχύρωση του έκτακτου κέρδους και το οποίο 

τυχαίνει να είναι ίδιο με αυτό του Ε.Λ.Π.  
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Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το υπολειπόμενο κεφάλαιο έχει ήδη μηδενιστεί από την 

περιοδική τιμολόγηση μισθωμάτων, οπότε τα 2,93€ είναι και στην περίπτωση των Δ.Π.Χ.Α. 

έκτακτο κέρδος. 

 

 

5.7 ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 

ΜΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στη λήξη ενός κανονικού παραρτήματος αλλά με 

υπολειμματική αξία στο τέλος της μίσθωσης.  

Η τιμολόγηση των παγίων δεν γίνεται με συνολική αξία 2,93€ αλλά με την υπολειμματική 

αξία του παραρτήματος.  

Ενώ ο νόμος για τα Ε.Λ.Π.  δεν παρουσιάζει κάποιον περιορισμό στο κομμάτι του leasing, 

δεν ισχύει το ίδιο με τα πάγια. Ενώ τα μισθώματα υπολογίζονται με στόχο το τελευταίο 

μίσθωμα να αφήνει υπολειπόμενο κεφάλαιο την υπολειμματική αξία που έχει συμφωνηθεί, 

στα πάγια δεν προβλέπεται το ίδιο.  

Έστω κεφάλαιο 20.000,00 € με υπολειμματική αξία 5.000,00 € στο τέλος, τα πάγια θα 

καταχωρηθούν με αξία 20.000,00 € και υπολειμματική αξία 0,00 € ή το πολύ 0,01€ (ώστε να 

μην μηδενίζεται η καρτέλα  όταν έχουμε αποσβέσει πλήρως ένα πάγιο). Ο περιορισμός αυτός 

έχει ως συνέπεια να υπολογίζονται αποσβέσεις στο πάγιο έναντι όλης της αξίας (20.000,00 €) 

ενώ το έσοδο που περιέχει το κεφάλαιο και το τόκο να αποπληρώνει κεφάλαιο αξίας 

15.000,00 €, άρα καθ’ όλη τη διάρκεια του παραρτήματος καταγράφονται ζημιές και ξαφνικά 

στη λήξη καταγράφονται μεγάλα έκτακτα κέρδη.  

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Κεφάλαιο (PV): 20.000,00 € 

Υπολειμματική αξία (FV) : 5.000 €  

Επιτόκιο (rate) : 10% 

Μισθώματα : 9 τετραμηνιαία ληξιπρόθεσμα  
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ΛΥΣΗ 

Από το κεφάλαιο 2 το τύπο (1) βρίσκουμε το μίσθωμα κάνοντας αντικατάσταση στον τύπο  

                           Pv (1+(rateper)^nper -fv 

Pmt = ―————————————————————  

            (1+rateper*type) * [(1+rateper)^nper-1]/rateper] 

 

rateper =  rate / pertype = 10% / 3 = 0,033                      

και βρίσκουμε ότι το μίσθωμα pmt = 2116,50  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Α/Α Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στη αρχή 

Τόκος 

(2)* 

0,033 

Κεφάλαιο 

(5)-(3) 

Μίσθωμα

(από τον 

τύπο) 

Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στο τέλος

(2)-(4) 

Τοκο-

χρεολύσιο 

Πληρωτέο 

την  

Ισχύς τόκων 

 

 

     Από              Έως  

1 20.000,00 660,00 1.456,50 2.116,50 18.543,50 30/04/2010 01/01/2010 30/04/2010

2 18.543,50 611,94 1.504,56 2.116,50 17.038,94 31/08/2010 01/05/2010 31/08/2010

3 17.038,94 562,28 1.554,22 2.116,50 15.484,72 31/12/2010 01/09/2010 31/12/2010

4 15.484,72 511,00 1.605,50 2.116,50 13.879,22 30/04/2011 01/01/2011 30/04/2011

5 13.879,22 458,01 1.658,49 2.116,50 12.220,73 31/08/2011 01/05/2011 31/08/2011

6 12.220,73 403,28 1.713,22 2.116,50 10.507,51 31/12/2011 01/09/2011 31/12/2011

7 10.507,51 346,75 1.769,75 2.116,50 8.737,76 30/04/2012 01/01/2012 30/04/2012

8 8.737,76 288,35 1.828,15 2.116,50 6.909,61 31/08/2012 01/05/2012 31/08/2012

9 6.909,61 228,02 1.888,48 2.116,50 5.021,13 31/12/2012 01/09/2012 31/12/2012

 ΣΥΝΟΛΟ 4.069,63 14.978,87 19.048,50 - - - - 

*το Υπ. Κεφάλαιο στο τέλος θα έπρεπε να έχει υπόλοιπο 5000,00 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

5021,13 €.   

*το σύνολο του κεφαλαίου θα έπρεπε να έχει υπόλοιπο 15.000,00 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

14.978,87 €. 

*το συνολικό ποσό των τόκων θα έπρεπε να είναι 4.048,50 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 4.069,63 €. 
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Στις 31/12/2012 όταν θα πουληθούν τα πάγια με αξία 5.000,00 € στα Ε.Λ.Π. θα έχουμε την 

εξής εγγραφή : 

 Άρθρο Ε.Λ.Π. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
  20.000,00  

12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  
    

12.99.9000 Αποσβεσμένα Εκμισθωμένα Μηχανήματα 20.000,00    

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    6.150,00  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ Α.Ε. 6.150,00    

66 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

    

66.02 
Αποσβέσεις Μηχανημάτων- Τεχνικών 

Εγκαταστάσεων- Λοιπού μηχαν. εξοπλισμού 
    

66.02.9000 Αποσβέσεις Εκμισθωμένων Μηχανημάτων     

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
   20.000,00 

12.90 
Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ 

για εκποίηση 
    

12.90.0000 Εκμισθωμένα Πάγια   20.000,00   

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
    

12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  
    

12.99.9000 Αποσβεσμένα Εκμισθωμένα Μηχανήματα     

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    1.150,00 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7923 Φ.Π.Α. Πώλησης Παγίων  1.150,00   

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ    5.000,00 

81.03 Έκτακτα Κέρδη     

81.03.0200 Κέρδη από εκποίηση μισθωμένων μηχανημάτων   5.000,00   
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Στο άρθρο αυτό παρατηρούμε ότι η μόνη διαφορά με το προηγούμενο είναι στο ποσό της 

πώλησης και στο Φ.Π.Α. Ο λόγος είναι ότι το πάγιο έχει αποσβεστεί πλήρως, οπότε το μόνο 

που αλλάζει είναι η αξία πώλησης.  

Αφού η εταιρία leasing κατά τη διάρκεια της μίσθωσης έχει  930,37€ ζημιές (αφού έχει κάθε 

τετράμηνο έσοδα από το μίσθωμα 2.116,50 € και έξοδα από τις αποσβέσεις 555,50 * 4 

=2.222,00) και αφού την τελευταία μέρα θα βγάλει κέρδος 5.000,00 €,  άρα τελικό κέρδος 

4069,63 € (όσο δηλαδή και οι τόκοι). Πιο αναλυτικά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Α/Α Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στην 

Αρχή 

Τόκος Κεφάλαιο Μίσθωμα 

/ Έσοδο 

Ε.Λ.Π. 

Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στο 

Τέλος 

Χρεολύσιο 

πληρωτέο 

την 

Αποσβέσεις/

Έξοδο 

Ε.Λ.Π. 

Κέρδος 

/Ζημία 

Ε.Λ.Π. 

1 20.000,00 660,00 1.456,50 2.116,50 18.543,50 30/04/2010 2.222,00 -103,37

2 18.543,50 611,94 1.504,56 2.116,50 17.038,94 31/08/2010 2.222,00 -103,37

3 17.038,94 562,28 1.554,22 2.116,50 15.484,72 31/12/2010 2.222,00 -103,37

4 15.484,72 511,00 1.605,50 2.116,50 13.879,22 30/04/2011 2.222,00 -103,37

5 13.879,22 458,01 1.658,49 2.116,50 12.220,73 31/08/2011 2.222,00 -103,37

6 12.220,73 403,28 1.713,22 2.116,50 10.507,51 31/12/2011 2.222,00 -103,37

7 10.507,51 346,75 1.769,75 2.116,50 8.737,76 30/04/2012 2.222,00 -103,37

8 8.737,76 288,35 1.828,15 2.116,50 6.909,61 31/08/2012 2.222,00 -103,37

9 
6.909,61 228,02 1.888,48 2.116,50

5.021,13≈

5000,00
31/12/2012 2.222,00 -103,37

 
ΣΥΝΟΛΟ 4.069,63 

14.978,87 

≈15.000,00 
19.048,50 - - 

19.998,00

≈20.000,00

930,33

≈930,37

 Η 3η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 4.048,50 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 4.069,63 

 Η 4η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 15.000,00 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

14.978,87  

 Η 6η στήλη στο 9ο μίσθωμα θα έπρεπε να βγαίνει   5.000,00 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

5.021,13 

 Η 8η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 20.000,00 αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

19.998,00 

 Η 9η στήλη 8α έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 930,37 αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 930,33 

ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ : 5.000,00  

                    ΣΥΝΟΛΟ : 4.069,63 
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Στα Δ.Π.Χ.Α. έχουμε διαφορετικό εγγραφή. Η εταιρεία έχει βγάλει ήδη ως έσοδο από τόκους 

4.069,63 € από την τετραμηνιαία τιμολόγηση μισθωμάτων και αντίστοιχα έχει μειώσει την 

απαίτηση από τον πελάτη στο ύψος των 5.000,00 €. Άρα  

 

 Άρθρο Δ.Π.Χ.Α. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    6.150,00  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ Α.Ε.  6.150,00    

54 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 

ΤΕΛΗ 
   1.150,00 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7923 Φ.Π.Α. Πώλησης Παγίων  1.150,00   

30 ΠΕΛΑΤΕΣ     5.000,00 

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 
Απαίτηση από ΜΕΓΑ Α.Ε. ( Υπ. 

κεφάλαιο Δ.Π.Χ.Α.) 
 5.000,00   

 

5.8 ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  

Μερική προεξόφληση έχουμε όταν πριν την λήξη του παραρτήματος πραγματοποιείται 

πώληση μέρους του εξοπλισμού που έχει χρησιμοποιηθεί.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Έστω κεφάλαιο 20.000,00 € το οποίο αποτελείται από δύο πάγια αξία: 

Πάγιο 1 : 12.000,00 € 

Πάγιο 2 :   8.000,00 € 

Με διάρκεια 3 έτη 

Με 9 ληξιπρόθεσμα τετραμηνιαία μισθώματα και  

Επιτόκιο 10% χωρίς υπολειμματική αξία 

Υποθέτουμε ότι πουλάμε το πάγιο 1 την 31/12/2011 με τίμημα 5.000,00 € και το πάγιο 2 με 

αξία 2,93 € στη λήξη του παραρτήματος. 
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 Η 3η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 4.048,50 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 4.069,63 

€ 

 Η 4η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 20.000,00 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

20.016,36 €   

 Η 6η στήλη στο 9ο μίσθωμα θα έπρεπε να βγαίνει 0 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 16,39 € 

 Η 8η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 20.000,00 €  αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

19.998,00 € 

 Η 9η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 3.401,10 €  αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

3.401,07 € 

 Η 10η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 0 €  αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 0,03€ 

  

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Α/Α Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στη αρχή 

Τόκος 

(2)* 

0,033 

(κέρδος 

Δ.Λ.Π.) 

Κεφάλαιο 

(5)-(3) 

Μίσθωμα

(από τον 

τύπο) 

Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στο τέλος

(2)-(4) 

Τοκο-

χρεολύσιο 

Πληρωτέο 

την  

 

Αποσβέσεις  

Κέρδος 

/ ζημιά 

Ε.Λ.Π. 

Διαφορά 

Κέρδους/ 

Ζημιάς 

Ε.Λ.Π.- 

Δ.Π.Χ.Α. 

(3)-(9) 

1 20.000,00 660,00 1.941,94 2.601,94 18.058,06 30/04/2010 2.222,00 377,90 282,10

2 18.058,06 559,92 2.042,02 2.601,94 16.016,04 31/08/2010 2.222,00 377,90 182,02

3 16.016,04 528,53 2.073,41 2.601,94 13.942,63 31/12/2010 2.222,00 377,90 150,63

4 13.942,63 460,11 2.141,83 2.601,94 11.800,80 30/04/2011 2.222,00 377,90 82,21

5 11.800,80 389,43 2.212,51 2.601,94 9.588,29 31/08/2011 2.222,00 377,90 11,53

6 9.588,29 316,41 2.285,53 2.601,94 7.302,76 31/12/2011 2.222,00 377,90 -61,49

7 7.302,76 240,99 2.360,95 2.601,94 4.941,81 30/04/2012 2.222,00 377,90 -136,91

8 4.941,81 163,08 2.438,86 2.601,94 2.502,95 31/08/2012 2.222,00 377,90 -214,82

9 2.502,95 82,60 2.519,34 2.601,94 16,39 31/12/2012 2.222,00 377,90 -295,30

 Σύνολο 3.401,07 20.016,39 23.417,46 - - 19.998,00 3.401,07 0,03
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Αν θέλουμε να εξετάσουμε κάθε πάγιο ξεχωριστά θα έχουμε : 

Βάση του τύπου  

             Pv (1+(rateper)^nper -fv 

Pmt = ―————————————————————  θα βρούμε το μίσθωμα  

            (1+rateper*type) * [(1+rateper)^nper-1]/rateper] 

 

άρα Pmt = 1561,17 € 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΙΟ 1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Α/Α Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στη αρχή 

Τόκος 

(2)* 

0,033 

(κέρδος 

Δ.Λ.Π.) 

Κεφάλαιο 

(5)-(3) 

Μίσθωμα

(από τον 

τύπο) 

Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στο τέλος

(2)-(4) 

Τοκο-

χρεολύσιο 

Πληρωτέο 

την  

 

Αποσβέσεις  

Κέρδος 

/ ζημιά 

Ε.Λ.Π. 

Διαφορά 

Κέρδους/ 

Ζημιάς 

Ε.Λ.Π.- 

Δ.Π.Χ.Α. 

(3)-(9) 

1 12.000,00 396,00 1.165,17 1.561,17 10.834,83 30/04/2010 1.333,33 229,75 166,25

2 10.834,83 357,55 1.203,62 1.561,17 9.631,21 31/08/2010 1.333,33 229,75 127,80

3 9.631,21 317,83 1.243,34 1.561,17 8.387,87 31/12/2010 1.333,33 229,75 88,08

4 8.387,87 276,80 1.284,37 1.561,17 7.103,50 30/04/2011 1.333,33 229,75 47,05

5 7.103,50 234,42 1.326,75 1.561,17 5.776,75 31/08/2011 1.333,33 229,75 4,67

6 5.776,75 190,63 1.370,54 1.561,17 4.406,21 31/12/2011 1.333,33 229,75 -39,12

7 4.406,21 145,40 1.415,77 1.561,17 2.990,44 30/04/2012 1.333,33 229,75 -84,35

8 2.990,44 98,68 1.462,49 1.561,17 1.527,95 31/08/2012 1.333,33 229,75 -131,07

9 1.527,95 50,42 1.510,75 1.561,17 17,20 31/12/2012 1.333,33 229,75 -179,33

 Σύνολο 2.067,73 11.982,80 14.050,53 - - 12.000,00 2.067,73 0,02

 Η 3η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό υπόλοιπο 2.050,53 € αλλά λόγο στρογγυλοποίησης έχει 

2.067,73 € 

 Η 4η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό υπόλοιπο 12.000,00 € αλλά λόγο στρογγυλοποίησης έχει 

11.982,80 € 

 Η 10η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό υπόλοιπο 0,00 € αλλά λόγο στρογγυλοποίησης έχει 0,02 € 
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Για το Πάγιο 2 θα δουλέψουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή :  

             Pv (1+(rateper)^nper -fv 

Pmt = ―————————————————————  θα βρούμε το μίσθωμα  

            (1+rateper*type) * [(1+rateper)^nper-1]/rateper] 

 

Pmt = 1.040,78 € 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΙΟ 2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Α/Α Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στη αρχή 

Τόκος 

(2)* 

0,033 

(κέρδος 

Δ.Λ.Π.) 

Κεφάλαιο 

(5)-(3) 

Μίσθωμα

(από τον 

τύπο) 

Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στο τέλος

(2)-(4) 

Τοκο-

χρεολύσιο 

Πληρωτέο 

την  

 

Αποσβέσεις  

Κέρδος 

/ ζημιά 

Ε.Λ.Π. 

Διαφορά 

Κέρδους/ 

Ζημιάς 

Ε.Λ.Π.- 

Δ.Π.Χ.Α. 

(3)-(9) 

1 8.000,00 264,00 776,78 1.040,78 7.223,22 30/04/2010 888,89 153,17 110,83

2 7.223,22 238,37 802,41 1.040,78 6.420,81 31/08/2010 888,89 153,17 85,20

3 6.420,81 211,89 828,89 1.040,78 5.591,92 31/12/2010 888,89 153,17 58,72

4 5.591,92 184,53 856,25 1.040,78 4.735,67 30/04/2011 888,89 153,17 31,36

5 4.735,67 156,28 884,50 1.040,78 3.851,17 31/08/2011 888,89 153,17 3,11

6 3.851,17 127,09 913,69 1.040,78 2.937,48 31/12/2011 888,89 153,17 -26,08

7 2.937,48 96,94 943,84 1.040,78 1.993,64 30/04/2012 888,89 153,17 -56,23

8 1.993,64 65,79 974,99 1.040,78 1.018,65 31/08/2012 888,89 153,17 -87,38

9 1.018,65 33,62 1.007,16 1.040,78 11,49 31/12/2012 888,89 153,17 -119,55

 Σύνολο 1.378,51 7.988,51 9.367,02 - - 8.000,00 1.378,51 0,02

 Η 3η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό υπόλοιπο 1.367,02 € αλλά λόγο στρογγυλοποίησης έχει 

1.378,51 € 

 Η 4η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό υπόλοιπο 8.000,00 € αλλά λόγο στρογγυλοποίησης έχει 

7.988,51 € 

 Η 10η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό υπόλοιπο 0,00 € αλλά λόγο στρογγυλοποίησης έχει 0,02 € 
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Την 31/12/2011 στα Ε.Λ.Π. η εγγραφή θα είναι ως εξής: 

 Άρθρο Ε.Λ.Π. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  8.000,00  

12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  
    

12.99.9000 Αποσβεσμένα Εκμισθωμένα Μηχανήματα 8.000,00    

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    6.483,33  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ Α.Ε. 6.483,33    

66 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

  555,50  

66.02 
Αποσβέσεις Μηχανημάτων- Τεχνικών 

Εγκαταστάσεων- Λοιπού μηχαν. εξοπλισμού 
    

66.02.9000 Αποσβέσεις Εκμισθωμένων Μηχανημάτων 555,50    

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
   12.000,00 

12.90 
Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός στον 

ΟΔΔΥ για εκποίηση 
    

12.90.0000 Εκμισθωμένα Πάγια 12.000,00    

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

   555,50 

12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  
    

12.99.9000  Αποσβεσμένα Εκμισθωμένα Μηχανήματα 555,50    

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    1.150,00 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7923 Φ.Π.Α. Πωλήσεις Παγίων  1.150,00   

81 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
   1.333,33 

81.03 Έκτακτα Κέρδη     

81.03.0200 Κέρδη από εκποίηση μισθ. μηχανημάτων  1.333,33   
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Για να κατανοήσουμε την παραπάνω εγγραφή είναι σημαντικό να αναφερθούμε , πρώτα απ’ 

όλα στην αναπόσβεστη αξία του Παγίου 1 την 31/12/2011 που είναι    3.666,67     € (μετά και 

τις 2 εγγραφές αποσβέσεων που γίνονται στο άρθρο των Ε.Λ.Π.) καθώς οι αποσβέσεις μέχρι 

την ίδια ημέρα έφτασαν τις 8.000,00 €. Άρα το κέρδος από την πώληση του παγίου στην τιμή 

των 5.000,00 € ανέρχεται σε 1.333,33 € 

Η παραπάνω εγγραφη θα μπορούσε να γίνει και σε 3 ξεχωριστές εγγραφές : 

1. η εγγραφή για τις αποσβέσεις θα είναι με χρέωση του (66) και πίστωση του (12.99). η 

αξία των αποσβέσεων αφορά και τα δύο πάγια. Μέτα την πώληση βέβαια απόσβεσει 

θα διενεργούνται μόνο για το εναπομείναν πάγιο. 

2. η εγγραφή αφαίρεσης του παγίου από τα πάγια της εταιρείας λόγο πώλησής του θα 

είναι με χρέωση του (12.99) και πίστωση του (12.90). από την εγγραφή αυτή 

προκύπτει ένα πιστωτικό υπόλοιπο 3.666,67 € που είναι η αναπόσβεστη αξία παγίου. 

3. η εγγραφή αφορά την χρέωση του πελάτη με το ποσό του τιμολογίου  (Καθαρή αξία 

+ Φ.Π.Α.), με αντίστοιχη αύξηση του προς απόδοση Φ.Π.Α. πωλήσεων καθώς και η 

αντίστοιχη αύξηση έκτακτων κερδών από εκποίηση παγίων (1.333,33€). Επομένως 

χρεώνουμε τον (30) και πιστώνουμε τον Φ.Π.Α. (54) και το έκτακτο κέρδος (81.03). 

 

Στα Δ.Π.Χ.Α. η εγγραφή θα διαμορφωθεί ως εξής: 

 Άρθρο Δ.Π.Χ.Α. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    6.483,33  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ Α.Ε. 6.483,33    

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    1.150,00 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7923 Φ.Π.Α. Πώλησης Παγίων   1.150,00   

30 ΠΕΛΑΤΕΣ     4.406,21 

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 Απαίτηση από ΜΕΓΑ Α.Ε. (Υπ. Κεφάλαιο 

ΔΠΧΑ) 
 4.406,21   

81 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
   927,12 

81.03 Έκτακτα Κέρδη     

81.03.8888 Κέρδη από Πώληση Εξοπλισμού (ΔΠΧΑ)  927,12   
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Στο τέλος του 8ου μισθώματος την 31/12/2011 το υπολειπόμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε 

7.302,76 €. Αυτό σημαίνει ότι το υπολειπόμενο κεφάλαιο για κάθε ένα από τα δύο πάγια 

μπορεί να υπολογιστεί με βάση την αναλογία του αρχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει 

κάθε πάγιο. Την 31/12/2011 το υπολειπόμενο κεφάλαιο του πρώτου παγίου ανέρχεται σε 

4.406,21€ ενώ του δεύτερου ανέρχεται σε 2.937,48 €. 

Αφού το τίμημα πώλησης ορίστηκε σε ποσό 5.000,00 € το πραγματικό κέρδος από την 

πώληση του παγίου είναι 5.000,00 – 4.406,21 = 593,79 € 

Επομένως το άρθρο κατά Δ.Π.Χ.Α. περιέχει την εγγραφή χρέωσης του πελάτη (με την 

καθαρή αξία πώλησης + Φ.Π.Α. Πωλήσεων), την εγγραφή πίστωσης του Φ.Π.Α. πωλήσεων, 

την εγγραφή πίστωσης (μείωσης) της Απαίτησης κατά το ποσό του υπολειπόμενου 

κεφαλαίου του πάγιου 1 την στιγμή της πώλησης και τέλος την εγγραφή των έκτακτων 

κερδών (τιμή πώλησης – υπολειπόμενο κεφάλαιο). 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι πολύ συχνά η προεξόφληση πραγματοποιείται σε 

ημερομηνία άσχετη με την επέτειο των μισθωμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κι 

άλλη μια εγγραφή που αφορά την χρέωση τόκων του υπολειπόμενου κεφαλαίου για τις 

ημέρες από την τελευταία ημερομηνία μισθώματος μέχρι την ημέρα της μερικής 

προεξόφλησης (χρέωση του λογαριασμού εσόδων και πίστωση του πελάτη). 

Από το παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι το υπολειπόμενο κεφάλαιο μειώνεται κατά  

4.406,21 και θα μείνει  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Α/Α Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στη αρχή 

Τόκος 

(2)* 

0,033 

(κέρδος 

Δ.Λ.Π.) 

Κεφάλαιο 

(5)-(3) 

Μίσθωμα

(από τον 

τύπο) 

Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στο τέλος

(2)-(4) 

Τοκο-

χρεολύσιο 

Πληρωτέο 

την  

 

Αποσβέσεις  

Κέρδος 

/ ζημιά 

Ε.Λ.Π. 

Διαφορά 

Κέρδους/ 

Ζημιάς 

Ε.Λ.Π.- 

Δ.Π.Χ.Α. 

(3)-(9) 

1 20.000,00 660,00 1.941,94 2.601,94 18.058,06 30/04/2010 2.222,00 377,90 282,10

2 18.058,06 559,92 2.042,02 2.601,94 16.016,04 31/08/2010 2.222,00 377,90 182,02

3 16.016,04 528,53 2.073,41 2.601,94 13.942,63 31/12/2010 2.222,00 377,90 150,63

4 13.942,63 460,11 2.141,83 2.601,94 11.800,80 30/04/2011 2.222,00 377,90 82,21

5 11.800,80 389,43 2.212,51 2.601,94 9.588,29 31/08/2011 2.222,00 377,90 11,53

6 9.588,29 316,41 2.285,53 2.601,94 7.302,76 31/12/2011 2.222,00 377,90 -61,49

7 2.937,48 96,94 943,84 1.040,78 1.993,64 30/04/2012 888,89 153,17 -56,23

8 1.993,64 65,79 974,99 1.040,78 1018,65 31/08/2012 888,89 153,17 -87,38

9 1018,65 33,62 1007,16 1.040,78 11,49 31/12/2012 888,89 153,17 -119,55

 Σύνολο 3.110,75 15.623,23 18.733,98 - - 15.998,67 2.726,91 383,84

 Η 6η στήλη στο 9ο μίσθωμα θα έπρεπε να έχει υπόλοιπο 0,00€ αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

11,49 € 

Μετά το 6ο μίσθωμα το υπολειπόμενο κεφάλαιο θα μειωθεί κατά 7.302,79 λόγο της πώλησης 

του παγίου. Η διαφορά ανάμεσα στα Ε.Λ.Π. και στα Δ.Π.Χ.Α δεν είναι μηδενική επειδή 

μέρος του αποτελέσματος στα Ε.Λ.Π. ενσωματώθηκε στο κέρδος από εκποίηση παγίων ( 

δηλαδή 383,84).  
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5.9 ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  

Υποθέτουμε ότι την 31/12/2011 πουλάμε και τα δύο πάγια με αξία 7.000,00 €  

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Α/Α Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στη αρχή 

Τόκος 

(2)* 

0,033 

(κέρδος 

Δ.Λ.Π.) 

Κεφάλαιο 

(5)-(3) 

Μίσθωμα

(από τον 

τύπο) 

Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στο τέλος

(2)-(4) 

Τοκο-

χρεολύσιο 

Πληρωτέο 

την  

 

Αποσβέσεις  

Κέρδος 

/ ζημιά 

Ε.Λ.Π. 

(5)-(8) 

Διαφορά 

Κέρδους/ 

Ζημιάς 

Ε.Λ.Π.- 

Δ.Π.Χ.Α. 

(3)-(9) 

1 20.000,00 660,00 1.941,94 2.601,94 18.058,06 30/04/2010 2.222,00 377,90 282,10

2 18.058,06 559,92 2.042,02 2.601,94 16.016,04 31/08/2010 2.222,00 377,90 182,02

3 16.016,04 528,53 2.073,41 2.601,94 13.942,63 31/12/2010 2.222,00 377,90 150,63

4 13.942,63 460,11 2.141,83 2.601,94 11.800,80 30/04/2011 2.222,00 377,90 82,21

5 11.800,80 389,43 2.212,51 2.601,94 9.588,29 31/08/2011 2.222,00 377,90 11,53

6 9.588,29 316,41 2.285,53 2.601,94 7.302,76 31/12/2011 2.222,00 377,90 -61,49

7 7.302,76 240,99 2.360,95 2.601,94 4.941,81 30/04/2012 2.222,00 377,90 -136,91

8 4.941,81 163,08 2.438,86 2.601,94 2.502,95 31/08/2012 2.222,00 377,90 -214,82

9 2.502,95 82,60 2.519,34 2.601,94 16,39 31/12/2012 2.222,00 377,90 -295,30

 Σύνολο 3.401,07 20.016,39 23.417,46 - - 19.998,00 3.401,07 0,03

 Η 3η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 4.048,50 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 4.069,63 

€ 

 Η 4η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 20.000,00 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

20.016,36 €   

 Η 6η στήλη στο 9ο μίσθωμα θα έπρεπε να βγαίνει 0 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 16,39 € 

 Η 8η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 20.000,00 €  αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

19.998,00 € 

 Η 9η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 3.401,10 €  αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

3.401,07 € 

 Η 10η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 0 €  αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 0,03€ 

Αναλύοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το υπολειπόμενο κεφάλαιο την 

31/12/2011 ανέρχεται σε 7.302,76 € οπότε αν πουλήσουμε τα πάγια με τιμή 5.000,00€ θα 

σημειωθεί μια ζημιά 302,76 €. Αυτή είναι και η ζημιά στα Δ.Π.Χ.Α. 

Στα Ε.Λ.Π. έχουμε τα εξής: 
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Μέχρι τις 31/12/2011 η αξία των αποσβέσεων παγίων είναι 13.332,00 € άρα η αναπόσβεστη 

αξία είναι 6.666,00 €. Αφού ως αξία πώλησης έχουμε ορίσει τα 7.000,00€ τότε το 

αποτέλεσμα της πώλησης είναι θετικό δηλαδή κέρδος 334,00 €. Το σύνολο του 

αποτελέσματος 302,76+334,00 = 636,76 € και είναι το ίδιο άθροισμα της 10ης στήλης του 

παραπάνω πίνακα από 01/01/2010 έως 31/12/2011. Η διαφορά στο αποτέλεσμα της πώλησης 

σημαίνει ότι έχει ενσωματωθεί στα αποτελέσματα που καταγράφονται κατά την τιμολόγηση 

των μισθωμάτων. 

 

Στα Ε.Λ.Π. η εγγραφή έχει ως εξής: 

 Άρθρο Ε.Λ.Π. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  13.332,00  

12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  

    

12.99.9000 Αποσβεσμένα Εκμισθωμένα Μηχανήματα 13.332,00    

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    8.612,00  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ Α.Ε. 8.612,00    

66 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

  2222,00  

66.02 
Αποσβέσεις Μηχανημάτων- Τεχνικών 

Εγκαταστάσεων- Λοιπού μηχαν. εξοπλισμού 
    

66.02.9000 Αποσβέσεις Εκμισθωμένων Μηχανημάτων 2222,00    

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
   20.000,00 

12.90 
Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ 

για εκποίηση 
    

12.90.0000 Εκμισθωμένα Πάγια  20.000,00   

12 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
   2222,00 

12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  
    

12.99.9000 Αποσβεσμένα Εκμισθωμένα Μηχανήματα  2222,00   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    1.610,00 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      
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54.00.7923 Φ.Π.Α. Πωλήσεις Παγίων  1.610,00   

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ    334,00 

81.03 Έκτακτα Κέρδη     

81.03.0200 Κέρδη από εκποίηση μισθ. μηχανημάτων  334,00   

 

Στα Δ.Π.Χ.Α η εγγραφή θα είναι: 

 Άρθρο Δ.Π.Χ.Α. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού   Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    8.612,00  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ Α.Ε. 8.612,00    

81 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  302,76  

81.02 Έκτακτες Ζημιές      

81.02.8888 Ζημιές από πώληση εξοπλισμού (ΔΠΧΑ) 302,76    

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    1.610,00 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7923 Φ.Π.Α. Πώλησης Παγίων   1.610,00   

30 ΠΕΛΑΤΕΣ     7.302,76 

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 
Απαίτηση από ΜΕΓΑ Α.Ε. (Υπ. Κεφάλαιο 

ΔΠΧΑ) 
 7.302,76   

5.10 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΠΑΓΙΟΥ  

Με την έννοια της απενεργοποίησης παραρτήματος εννοείτε η διακοπή της περιοδικής 

τιμολόγησης των μισθωμάτων. Επιπλέον στα Ε.Λ.Π. όταν απενεργοποιείτε ένα παράρτημα 

σταματάνε να υπολογίζονται οι αποσβέσεις, αδρανοποιούνται δηλαδή τα πάγια. 

Στα δύο πρότυπα δεν πραγματοποιείται κάποιο άρθρο. Όταν γίνουν οι  νομικές διαδικασίες 

για την ανάκτηση του παγίου τότε έχουμε μια σειρά από κινήσεις. 

Στα Ε.Λ.Π. το πάγιο θα αλλάξει λογαριασμό και από τα εκμισθωμένα πάγια θα περάσει στα 

ιδιοχρησιμοποιούμενα. Ενώ στα Δ.Π.Χ.Α. το υπολειπόμενο κεφάλαιο του παραρτήματος θα 

φύγει από τις «Απαιτήσεις από Πελάτες» και θα πάει στο «Απαιτήσεις από επίδικους 

Πελάτες». Θα πρέι να τονίσουμε ότι η τακτική που ακολουθούν οι περισσότερες εταιρίες 

leasing είναι η απενεργοποίηση και η ανάκτηση να γίνονται την ίδια χρονική στιγμή και 

συγκεκριμένα τη στιγμή της ανάκτησης. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

Αρχικό Κεφάλαιο : 20.000,00 € 

Ημ/νία : 01/01/2010  

9 τετραμηνιαία ληξιπρόθεσμα μισθώματα 

Σταθερό επιτόκιο 10% 

Υπολειμματική αξία : 0,00 € 

Το τετραμηνιαίο μίσθωμα είναι 2.601,94 € 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Α/Α Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στη αρχή 

Τόκος 

(2)* 

0,033 

(κέρδος 

Δ.Λ.Π.) 

Κεφάλαιο 

(5)-(3) 

Μίσθωμα

(από τον 

τύπο) 

Υπ. 

Κεφάλαιο 

Στο τέλος

(2)-(4) 

Τοκο-

χρεολύσιο 

Πληρωτέο 

την  

 

Αποσβέσεις  

Κέρδος 

/ ζημιά 

Ε.Λ.Π. 

Διαφορά 

Κέρδους/ 

Ζημιάς 

Ε.Λ.Π.- 

Δ.Π.Χ.Α. 

(3)-(9) 

1 20.000,00 660,00 1.941,94 2.601,94 18.058,06 30/04/2010 2.222,00 377,90 282,10

2 18.058,06 559,92 2.042,02 2.601,94 16.016,04 31/08/2010 2.222,00 377,90 182,02

3 16.016,04 528,53 2.073,41 2.601,94 13.942,63 31/12/2010 2.222,00 377,90 150,63

4 13.942,63 460,11 2.141,83 2.601,94 11.800,80 30/04/2011 2.222,00 377,90 82,21

5 11.800,80 389,43 2.212,51 2.601,94 9.588,29 31/08/2011 2.222,00 377,90 11,53

6 9.588,29 316,41 2.285,53 2.601,94 7.302,76 31/12/2011 2.222,00 377,90 -61,49

7 7.302,76 240,99 2.360,95 2.601,94 4.941,81 30/04/2012 2.222,00 377,90 -136,91

8 4.941,81 163,08 2.438,86 2.601,94 2.502,95 31/08/2012 2.222,00 377,90 -214,82

9 2.502,95 82,60 2.519,34 2.601,94 16,39 31/12/2012 2.222,00 377,90 -295,30

 Σύνολο 3.401,07 20.016,39 23.417,46 - - 19.998,00 3.401,07 0,03

 Η 3η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 4.048,50 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 4.069,63 

€ 

 Η 4η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 20.000,00 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

20.016,36 €   

 Η 6η στήλη στο 9ο μίσθωμα θα έπρεπε να βγαίνει 0 € αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 16,39 € 

 Η 8η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 20.000,00 €  αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

19.998,00 € 

 Η 9η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 3.401,10 €  αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 

3.401,07 € 

 Η 10η στήλη θα έπρεπε να έχει συνολικό ποσό 0 €  αλλά λόγο στρογγυλοποιήσεων είναι 0,03€ 
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 Υποθέτουμε λοιπόν τα εξής: 

o έχουν τιμολογηθεί όλα τα μισθώματα μέχρι την 31/12/2011 

o την 01/01/12012 έχουμε ανάκτηση του παγίου  

o η αξία των αποσβέσεων του εξοπλισμού την 01/01/2012 ανέρχεται σε 

13.332,00 € (2.222*6) και αντίστοιχα η αναπόσβεστη αξία σε 6.666,00€ 

(20.000-13.332,00)  

o το υπολειπόμενο κεφάλαιο την 01/01/2012 ανέρχεται σε 7.302,76 €. 

Στα Ε.Λ.Π. η εγγραφή θα είναι: 

 Άρθρο Ε.Λ.Π. Βοηθητικές στήλες    

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού   Χρέωση Πίστωση 

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  20.000,00  

12.00 Μηχανήματα      

12.00.0000 Ιδιοχρησιμοποιούμενα μηχανήματα 20.000,00    

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  13.332,00  

12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  
    

12.99.9000 Αποσβεσμένα Εκμισθωμένα Μηχανήματα 13.332,00    

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

   20.000,00 

12.90 
Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός στον 

ΟΔΔΥ για εκποίηση 
    

12.90.0000 Εκμισθωμένα Μηχανήματα   20.000,00   

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

   13.332,00 

12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  
    

12.99.0000 
Αποσβεσμένα Ιδιοχρησιμοποιούμενα 

Μηχανήματα 
 13.332,00   
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Ενώ στα Δ.Π.Χ.Α. είναι: 

 Άρθρο Δ.Π.Χ.Α. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ   6.666,00  

30.60 Επίδικη Απαίτηση      

30.60.0000 Επίδικη απαίτηση από ΜΕΓΑ Α.Ε. 

(ΥΠ. Κεφ. Δ.Π.Χ.Α.) 
6.666,00    

30 ΠΕΛΑΤΕΣ     6.666,00 

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 Απαίτηση από ΜΕΓΑ ΑΕ (ΥΠ. 

Κεφ. Δ.Π.Χ.Α.) 
 6.666,00   

 

 

 

 

 

5.11 RELEASING ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΠΑΓΙΟΥ 

Όσον αφορά το releasing ανακτημένου παγίου, το πάγιο είτε θα πωληθεί είτε ξαναγίνει 

leasing σε κάποιον άλλον πελάτη. Το σημαντικότερο ζήτημα όταν ξαναμισθώσουμε το 

ακίνητο είναι η αξία του αρχικού κεφαλαίου που θα ορίσουμε., καθώς δημιουργείτε κάποιο 

έκτακτο κέρδος σε σχέση με την αναπόσβεστη αξία (στα ΕΛ.Π.) και με  το υπολειπόμενο 

κεφάλαιο (στα Δ.Π.Χ.Α.). 

Στα Ε.Λ.Π. για να προκύψει το έκτακτο κέρδος ή ζημιά οι εταιρίες πραγματοποιούν άρθρα 

λογιστικής που είναι παρόμοια με πώληση του παγίου στην αξία releasing και μετά ξανά 

αγορά του παγίου έτσι ώστε να παρουσιαστεί το releasing ομαλά στη Λογιστική. 

Αν στο παραπάνω παράδειγμα μετά από 4 μήνες κάνουμε releasing τον εξοπλισμό σε αξία 

7.000,00 €  
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Στα Ε.Λ.Π. η εγγραφή θα είναι: 

 Άρθρο Ε.Λ.Π. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

  7.000,00  

12.90 
Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός στον 

ΟΔΔΥ για εκποίηση 
    

12.90.0000 Εκμισθωμένα Μηχανήματα  7.000,00    

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  13.332,00  

12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα- Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις- Λοιπός Εξοπλισμός  
    

12.99.0000 
Αποσβεσμένα Ιδιοχρησιμοποιούμενα 

Μηχανήματα 
13.332,00    

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

   20.000,00 

12.00 Μηχανήματα      

12.00.0000 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Μηχανήματα  20.000,00   

81 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
   332,00 

81.03 Έκτακτα Κέρδη     

81.03.0200 Κέρδη από εκποίηση μισθ. Μηχανημάτων  332,00   
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Ενώ στα Δ.Π.Χ.Α. είναι: 

 Άρθρο Δ.Π.Χ.Α.    

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού  Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ   7.000,00  

30.40 Πελάτες εσωτερικού     

30.40.0000 Απαίτηση από ΜΕΓΑ ΑΕ (ΥΠ. Κεφ. Δ.Π.Χ.Α.) 7.000,00   

81 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 334,00  

81.02 Έκτακτες Ζημιές     

81.02.8889 Ζημιές από Πώληση Εξοπλισμού (ΔΠΧΑ) 

Καταγγελμένων Πελατών 
334,00   

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    7.334,00 

30.50 Επίδικη Απαίτηση     

30.50.0000 Επίδικη απαίτηση από ΜΕΓΑ Α.Ε. (ΥΠ. Κεφ. 

Δ.Π.Χ.Α.) 
7.334,00   

 

5.12 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΜΙΣΘΩΜΆΤΩΝ  

Οι εταιρίες leasing στο τέλος κάθε έτους προβαίνουν σε τιμολόγηση των δεδουλευμένων μη 

τιμολογημένων ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η φορολογική 

νομοθεσία επιβάλλει σε όλες τις εταιρίες να τιμολογούν όλες τις δεδουλευμένες υπηρεσίες 

τους μέσα στη χρονιά. 

Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο πρότυπα (Ε.Λ.Π. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Α.), 

δηλαδή τι θεωρεί δεδουλευμένο το κάθε πρότυπο. 

Στα Ε.Λ.Π. το δεδουλευμένο έχει να κάνει με την «ισχύ» ενός μισθώματος, δηλαδή  ποιο 

χρονικό διάστημα αφορά ένα μίσθωμα. Αυτό εξαρτάται από 2 παράγοντες: 

1. Από την περιοδικότητα των μισθωμάτων (μηνιαία, τριμηνιαία κ.λ.π.) 

2. Από το αν τα μισθώματα  είναι ληξιπρόθεσμα ή προκαταβλητέα  

Στα παρακάτω τέσσερα παραδείγματα θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τα 

παραπάνω. 

1. Ένα τετραμηνιαίο προκαταβλητέο μίσθωμα με ημερομηνία τιμολόγησης την 

01/12/2010 έχει διάρκεια 01/12/2010-30/04/2011 

2. Ένα μηνιαίο προκαταβλητέο μίσθωμα με ημερομηνία τιμολόγησης την 14/01/2011 

έχει διάρκεια 14/01/2011-13/02/2011 
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3. Ένα τετραμηνιαίο ληξιπρόθεσμο μίσθωμα με ημερομηνία τιμολόγησης την 

01/12/2010 έχει διάρκεια 02/08/2010-01/12/2010 

4. Ένα μηνιαίο ληξιπρόθεσμο μίσθωμα με ημερομηνία τιμολόγησης την 14/01/2011 έχει 

διάρκεια 15/12/2010-14/01/2011 

Η τιμολόγηση των δεδουλευμένων μισθωμάτων σημαίνει την τιμολόγηση της αναλογίας των 

μισθωμάτων με ημερομηνία μέχρι 31/12/2010 

Στα Δ.Π.Χ.Α. το μίσθωμα «σπάει» σε κεφάλαιο και τόκο και το καθένα έχει την δική του 

δεδουλευμένη υπόσταση. 

Πιο αναλυτικά, το κεφάλαιο δεν έχει διάρκεια, απλά την ημερομηνία του μισθώματος είναι 

απαιτητό, άρα δεν υπάρχει η έννοια του δεδουλευμένου όσον αφορά το κεφάλαιο. 

Ο τόκος από την άλλη είναι πάντα ληξιπρόθεσμος (αναφέρεται πάντα από το σήμερα και 

προς το παρελθόν) ασχέτως αν το μίσθωμα είναι προκαταβλητέο ή ληξιπρόθεσμο. 

Με τα παρακάτω παραδείγματα θα κατανοήσουμε πότε ο τόκος και το κεφάλαιο είναι 

δεδουλευμένα κατά Δ.Π.Χ.Α. : 

1. Ένα τετραμηνιαίο προκαταβλητέο μίσθωμα με ημερομηνία τιμολόγησης την 

01/12/2010: ο τόκος έχει διάρκεια 02/08/2010-01/12/2010 και το κεφάλαιο είναι 

ληξιπρόθεσμο την 01/12/2010. 

2. Ένα μηνιαίο προκαταβλητέο μίσθωμα με ημερομηνία τιμολόγησης την 14/01/2011: ο 

τόκος έχει διάρκεια 15/12/2010-14/01/2011 και το κεφάλαιο είναι ληξιπρόθεσμο την 

14/01/2011. 

3. Ένα τετραμηνιαίο ληξιπρόθεσμο μίσθωμα με ημερομηνία τιμολόγησης την 

01/12/2010: ο τόκος έχει διάρκεια 02/08/2010-01/12/2010 και το κεφάλαιο είναι 

ληξιπρόθεσμο την 01/12/2010. 

4. Ένα μηνιαίο ληξιπρόθεσμο μίσθωμα με ημερομηνία τιμολόγησης την 14/01/2011: ο 

τόκος έχει διάρκεια 15/12/2010-14/01/2011 και το κεφάλαιο είναι ληξιπρόθεσμο την 

14/01/2011. 
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Ο παρακάτω πίνακας αφορά την ανάλυση της διάρκειας μισθώματος και τόκων 

 Διάρκεια Μισθώματος Διάρκεια Τόκων 

Περιοδικότητ

α 

Μισθώματος  

Τύπος 

Μισθώματος  

Ημ/νία 

Μισθώματο

ς  

Από  Έως  Από  Έως  

4μηνιαίο Προκαταβλητέ

ο  

01/12/2010 01/12/201

0 

31/04/201

1 

02/08/201

0 

01/12/201

0 

Μηνιαίο Προκαταβλητέ

ο  

14/01/2011 14/01/201

1 

13/02/201

1 

15/12/201

0 

14/01/201

1 

4μηνιαίο Ληξιπρόθεσμο  01/12/2010 02/08/201

0 

01/12/201

0 

02/08/201

0 

01/12/201

0 

Μηνιαίο Ληξιπρόθεσμο 14/01/2011 15/12/201

0 

14/01/201

1 

15/12/201

0 

14/01/201

1 

*ανάλυση διάρκειας μισθώματος και τόκων. 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοδικό

τητα 

Μισθώματ

ος  

Τύπος 

Μισθώματος  

Ημ/νία 

Μισθώματος 

Αξία 

Μισθ.  

Κεφάλα

ιο  

Τόκος  Αναλογία 

μισθ. 

Ε.Λ.Π. 

Αναλογία 

τόκων 

Δ.Π.Χ.Α. 

4μηνιαίο Προκαταβλητέο  01/12/2010 2.000,00 1.600,00 400,00 0,00 0,00 

Μηνιαίο Προκαταβλητέο  14/01/2011 2.000,00 1.600,00 400,00 0,00  

4μηνιαίο Ληξιπρόθεσμο  01/12/2010 2.000,00 1.600,00 400,00 0,00 0,00 

Μηνιαίο Ληξιπρόθεσμο 14/01/2011 2.000,00 1.600,00 400,00   

*Αναλογία δεδουλευμένων μισθωμάτων και τόκων 
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5.13 ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ (ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ) 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια είναι τα πάγια στοιχεία της εταιρίας εκτός από τα 

εκμισθωμένα. Άρα ο όρος αυτός δεν έχει υπόσταση στα Δ.Π.Χ.Α. καθώς δεν έχουμε 

εκμισθωμένα πάγια στα βιβλία της εταιρίας. 

Από την άλλη στα κανονικά πάγια υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές μεταξύ Ε.Λ.Π. και 

Δ.Π.Χ.Α. Στα Ε.Λ.Π. οι αποσβέσεις και ο τρόπος διενέργειάς τους  ορίζεται από τον 

ΠΔ299/2003 ο οποίος ορίζει 2 μεθόδους υπολογισμού αποσβέσεων (σταθερή και φθίνουσα) 

και 2 ειδών συντελεστές (κανονικούς και αυξημένους) για κάθε κατηγορία παγίων. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα μια de facto οριοθέτηση των αποσβέσεων που μπορεί να υπολογίσει μια 

εταιρία στα πάγια στοιχεία της αφήνοντας κάποια περιθώρια να μεγαλώσει το ποσό ανάλογα 

με τις ανάγκες της εταιρίας. 

Στα Δ.Π.Χ.Α. είναι πιο «ανοικτά» όσον αφορά τον υπολογισμό των αποσβέσεων. Οι μέθοδοι 

είναι τρεις (σταθερή, φθίνουσα, και μέθοδος των παραγόμενων μονάδων) αλλά το 

σημαντικότερο είναι ότι οι συντελεστές αποσβέσεων επιλέγονται από την εταιρία με βάση 

την πραγματικά ωφέλιμη ζωή του παγίου και όχι με αντικειμενικό τρόπο. Επομένως 

αποφεύγονται αγκυλώσεις που έχουν παρατηρηθεί με τα Ε.Λ.Π. στις περιπτώσεις που κάποια 

πάγια έχουν περιληφθεί σε μια γενικότερη κατηγορία παγίων με αποτέλεσμα τη 

χρησιμοποίηση συντελεστών αποσβέσεων που δεν έχουν καμία σχέση με τα ίδια τα πάγια.  

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη προβληματική χρήση συντελεστών αποσβέσεων για 

γενικές κατηγορίες παγίων θα δώσουμε μερικά παραδείγματα : 

1. η ανάπτυξη λογισμικού είναι μια επένδυση που ποικίλει ανάλογα με την 

κατηγορία και την εμπορικότητα του λογισμικού 

2. υπάρχει η περίπτωση αγοράς ενός παγίου με συμφωνία επαναγοράς του σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένο τίμημα, γεγονός που σημαίνει 

ότι οι αποσβέσεις που πρέπει να διενεργήσουμε μπορούν να υπολογιστούν 

επακριβώς. 

3. η εύλογη αξία ενός αυτοκινήτου έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την μάρκα του 

(δηλαδή αν είναι Mercedes/ BMW χάνουν μικρότερο ποσοστό αξίας σε σχέση με 

άλλες μάρκες) και με την αρχική αξία του οχήματος  (αν είναι πολύ μεγάλης 

αξίας τα αυτοκίνητα τότε χάνουν μεγάλο μέρος της αξίας τους τα πρώτα χρόνια 

σε σχέση με τα οχήματα μέσης ή μικρής αξίας) 
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Μια ακόμη διαφορά ανάμεσα στα δύο πρότυπα είναι η επανεκτίμηση της αξίας ενός 

παγίου που μας δίνεται ως δυνατότητα από τα Δ.Π.Χ.Α. Αντίστοιχα στα Ε.Λ.Π. 

επανεκτίμηση έχουμε μόνο στα ακίνητα και αυτή με συγκεκριμένους συντελεστές 

αύξησης της αξίας κτήσης που δίνει το κράτος με υπουργική απόφαση κάθε τετραετία. Οι 

εταιρίες που έχουν υιοθετήσει τα Δ.Π.Χ.Α. δίνεται η δυνατότητα στα Ε.Λ.Π. να 

πραγματοποιήσουν επανεκτίμηση των παγίων μόνο για τα ακίνητα.(Ν. 3229/2004). 

Είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης να γίνεται 

επανεκτίμηση της αξίας των ακινήτων που περιέχονται στην ιδιοκτησία τους (λόγω 

αδυναμίας πληρωμής των μισθωμάτων από τον μισθωτή), καθώς σε ορισμένες 

περιπτώσεις η εύλογη αξία είναι αρκετά ευμετάβλητη, με αποτέλεσμα επηρεάζει 

σημαντικά και τα στοιχεία Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 

5.14 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΈΝΑΝΤΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Στα Ε.Λ.Π. οι προβλέψεις επισφαλών πελατών υπολογίζονται με ποσοστό έως και 2% επί 

της αξίας μισθωμάτων των νέων συμβάσεων του έτους που δεν έχουν εισπραχθεί ακόμα. Ο 

Ν.1665/1986 επιτρέπει στις εταιρίες να προβαίνουν σε προβλέψεις επισφαλών πελατών 

ανάλογα με το υπόλοιπο μισθωμάτων των εργασιών της τρέχουσας χρήσης που έχουν να 

τιμολογήσουν, ασχέτως όμως την ποιότητα του χαρτοφυλακίου. 

Από την άλλη στα Δ.Π.Χ.Α. δεν υπάρχει κάποιο όριο στο σχηματισμό προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις, αλλά δημιουργούν ένα πλαίσιο κανόνων μέσα από το οποίο 

καταλήγει η εταιρία στο ποσό των προβλέψεων. Πρακτικά τα Δ.Π.Χ.Α. πραγματοποιούν μια 

αξιολόγηση των απαιτήσεων με βάση την οποία καταλήγουν σε ένα ποσοστό των ποσών που 

είναι ήδη ληξιπρόθεσμα δηλαδή που έχουν τιμολογηθεί και των μελλοντικών μισθωμάτων 

που ακόμη δεν έχουν τιμολογηθεί. Στην αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη: 

 η παρούσα αξία των μελλοντικών εισπράξεων από τους πελάτες (δηλαδή πότε 

αναμένεται η είσπραξη). 

 η παρούσα αξία εάν η εταιρία leasing ρευστοποιούσε τον μισθωμένο εξοπλισμό 

(λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και τα διάφορα έξοδα που θα απαιτούσε η πώληση). 

 η παρούσα αξία των μελλοντικών εισπράξεων από την ρευστοποίηση των διαφόρων 

εγγυήσεων (λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και τα έξοδα που απαιτούνται για την 

ρευστοποίησή τους). 

Η μέθοδος αυτή των Δ.Π.Χ.Α. είναι πιο αντικειμενική ως προς την διαμόρφωση του τελικού 

ποσού πρόβλεψης, αφού λαμβάνει υπόψη περισσότερους παράγοντες σε σχέση με τον 



93 
 

αυθαίρετο ορισμό του ποσού από την πλευρά των Ε.Λ.Π. επίσης είναι υποχρεωμένη να 

ακολουθεί τον ίδιο τρόπο αξιολόγησης στα χρόνια διατηρώντας μια συνέχεια στα στοιχεία 

του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 

 

5.15 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) 

Σύμφωνα με τον Ν. 3229/2004 οι εταιρίες leasing που είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν τα 

Δ.Π.Χ.Α. και πρέπει να διαλέξουν ποιο θα είναι το βασικό πρότυπο που θα ακολουθήσουν. 

Στην ουσία για κάθε γεγονός θα πρέπει να δημιουργούν ένα άρθρο στη Γενική Λογιστική στο 

Γενικό Ημερολόγιο σύμφωνα με τα βασικά πρότυπα που επέλεξαν (Δ.Π.Χ.Α ή Ε.Λ.Π.) και 

μετά πρέπει να δημιουργούν ένα άρθρο στο Ημερολόγιο Διαφορών, με το οποίο θα γίνεται η 

μεταφορά στα άλλα πρότυπα. 

Για παράδειγμα η εταιρία leasing Α έχει επιλέξει ως βασικά πρότυπα τα Ε.Λ.Π. Για κάθε 

γεγονός θα πρέπει να δημιουργείται ένα άρθρο στο Γενικό Ημερολόγιο σύμφωνα με τα 

Ε.Λ.Π. και αντίστοιχα ένα δεύτερο στο Ημερολόγιο Διαφορών, Αν αθροίσουμε το άρθρο στο 

Γενικό Ημερολόγιο και το άρθρο στο Ημερολόγιο Διαφορών τότε θα είχαμε το άρθρο 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

Παρακάτω θα εξετάσουμε το άρθρο για την τιμολόγηση ενός μηνιαίου μισθώματος αρχικά 

στην περίπτωση μιας εταιρίας που έχει επιλέξει τα Ε.Λ.Π. ως βασικά πρότυπα  και μετά στην 

περίπτωση της εταιρίας που έχει επιλέξει τα Δ.Π.Χ.Α. ως βασικά πρότυπα. 

Με βάση το παράδειγμα στην παράγραφο 5.3 έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Στα Ε.Λ.Π. η εγγραφή θα είναι: 

 Άρθρο Ε.Λ.Π. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    3.203,39  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ ΑΕ 3.203,39    

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    2.604,94 

73.00 Έσοδα από Υπηρεσίες      

73.00.0023 Έσοδα από μισθώματα (23% Φ.Π.Α.)  2.604,94   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    598,45 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7323 Φ.Π.Α. Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  598,45   

Ενώ στα Δ.Π.Χ.Α. είναι: 

 Άρθρο Δ.Π.Χ.Α. Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    3.203,39  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ ΑΕ 3.203,39    

30 ΠΕΛΑΤΕΣ     1.944,94 

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 Απαίτηση από ΜΕΓΑ ΑΕ  1.944,94   

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    660,00 

73.20 Έσοδα από Υπηρεσίες      

73.20.0000 Έσοδα από τόκους   660,00   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    598,45 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7323 Φ.Π.Α. Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  598,45   
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Στην περίπτωση που η εταιρία έχει επιλέξει ως βασικά τα Ε.Λ.Π. τότε το άρθρο στο Γενικό  

Ημερολόγιο θα είναι ως εξής: 

 Άρθρο στο Γενικό Ημερολόγιο Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    3.203,39  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ Α.Ε. 3.203,39    

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    598,45 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7323 Φ.Π.Α. Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  598,45   

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    2.604,94 

73.00 Έσοδα από Υπηρεσίες      

73.00.0023 Έσοδα από μισθώματα (23% Φ.Π.Α.)  2.604,94   

 

 

Ενώ στο Ημερολόγιο Διαφορών θα είχαμε : 

 Άρθρο στο Ημερολόγιο Διαφορών Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    -2.604,94 

73.00 Έσοδα από Υπηρεσίες      

73.00.0023 Έσοδα από μισθώματα (23% Φ.Π.Α.)  -2.604,94   

30 ΠΕΛΑΤΕΣ     1.944,94 

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 Απαίτηση από ΜΕΓΑ ΑΕ  1.944,94   

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    660,00 

73.20 Έσοδα από Υπηρεσίες      

73.20.0000 Έσοδα από τόκους (Δ.Π.Χ.Α.)  660,00   
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Αν βάλουμε και τις 6 εγγραφές των παραπάνω άρθρων βλέπουμε ότι : 

 
Άρθρο στο Γενικό Ημερολόγιο και στο 

Ημερολόγιο Διαφορών 
Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    3.203,39  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ Α.Ε. 3.203,39    

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    598,45 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7323 Φ.Π.Α. Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  598,45   

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    2.604,94 

73.00 Έσοδα από Υπηρεσίες      

73.00.0023 Έσοδα από μισθώματα (23% Φ.Π.Α.)  2.604,94   

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    -2.604,94 

73.00 Έσοδα από Υπηρεσίες      

73.00.0023 Έσοδα από μισθώματα (23% Φ.Π.Α.)  -2.604,94   

30 ΠΕΛΑΤΕΣ     1.944,94 

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 Απαίτηση από ΜΕΓΑ ΑΕ  1.944,94   

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    660,00 

73.20 Έσοδα από Υπηρεσίες      

73.20.0000 Έσοδα από τόκους (Δ.Π.Χ.Α.)  660,00   

 

Κάνοντας απαλοιφή τις εγγραφές που αφορούν στον λογαριασμό 73.00.0023 (όπου ο 

λογαριασμός αυτός παρακολουθει τα έσοδα από μισθώματα στα Ε.Λ.Π.) τότε οδηγούμαστε 

στο άρθρο κατά τα Δ.Π.Χ.Α.  
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Εφόσον η εταιρία είχε επιλέξει τα Δ.Π.Χ.Α. ως βασικά πρότυπα τότε οι δύο εγγραφές θα 

είναι: 

 Άρθρο στο Γενικό Ημερολόγιο Βοηθητικές στήλες   

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ    3.203,39  

30.00 Πελάτες Εσωτερικού     

30.00.0000 ΜΕΓΑ Α.Ε. 3.203,39    

30 ΠΕΛΑΤΕΣ     1.944,94 

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 Απαίτηση από ΜΕΓΑ ΑΕ  1.944,94   

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    660,00 

73.20 Έσοδα από Υπηρεσίες      

73.20.0000 Έσοδα από τόκους (Δ.Π.Χ.Α.)  660,00   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ    598,45 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      

54.00.7323 Φ.Π.Α. Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  598,45   

 

 

Ενώ στο Ημερολόγιο Διαφορών θα είχαμε : 

 Άρθρο στο Ημερολόγιο Διαφορών 
Βοηθητικές 

στήλες 
  

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Λογαριασμού Χ Π Χρέωση Πίστωση 

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    2.604,94 

73.00 Έσοδα από Υπηρεσίες      

73.00.0023 Έσοδα από μισθώματα (23% Φ.Π.Α.)  2.604,94   

30 ΠΕΛΑΤΕΣ     -1.944,94 

30.40 Πελάτες εσωτερικού      

30.40.0000 Απαίτηση από ΜΕΓΑ ΑΕ  -1.944,94   

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    -660,00 

73.20 Έσοδα από Υπηρεσίες      

73.20.0000 Έσοδα από τόκους (Δ.Π.Χ.Α.)  -660,00   
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Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην περίπτωση που στην εγγραφή στο Ημερολόγιο Διαφορών 

θέλουμε να μηδενίσουμε κάποια εγγραφή του ενός προτύπου κάνουμε την ίδια κίνηση με 

αντίθετο πρόσημο. Δηλαδή ποτέ δεν ακολουθούμε αντίθετη κίνηση (δηλαδή αν είχαμε στα 

βασικά πρότυπα χρέωση ΠΟΤΕ δεν δημιουργούμε εγγραφή πίστωσης) επειδή έτσι το τελικό 

Ισοζύγιο θα έχει παραπάνω συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης από όσα πρέπει. Επιπλέον 

πολλές φορές οι αντίθετες κινήσεις σε ένα λογαριασμό υποδηλώνουν κάποιο συγκεκριμένο 

γεγονός π.χ. σε λογαριασμό πωλήσεων που πιστώνεται όταν εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης, 

μια κίνηση χρέωσης αφορά στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου. 

Το ∆.Λ.Π. 17 έχει ως σκοπό την περιγραφή των κατάλληλων λογιστικών µεθόδων και τις 

αναγκαίες γνωστοποιήσεις για τις χρηµατοδοτικές και λειτουργικές µισθώσεις από άποψη 

µισθωτών και εκµισθωτών, όπως προαναφέρθηκε. Το Ε.Γ.Λ.Σ. δηµοσιεύτηκε το 1980 και 

αγνοεί τη χρηµατοδοτική µίσθωση, αφού αυτή εισήχθη στην Ελλάδα το 1986. η γνωµάτευση 

µε αριθµό 106/1804/1992, δεν αποτελεί λύση συνάδουσα µε τις παραδεδειγµένες σύγχρονες 

λογιστικές αρχές, αλλά υιοθετεί και τη χρηµατοδοτική µίσθωση ως λογιστική αντιµετώπιση 

όµοια µε αυτή της λειτουργικής µίσθωσης. Ωστόσο, η λογιστική αυτή αντιµετώπιση, νοθεύει 

κατάφορα τα αποτελέσµατα και τους ισολογισµούς τόσο των επιχειρήσεων, που αποκτούν 

περιουσιακά στοιχεία µε χρηµατοδοτική µίσθωση όσο και των εταιρειών leasing    

(Σακέλλης, 2002).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Ε.Γ.Λ.Σ. δε θέτει σαφή κριτήρια βάσει  των οποίων να 

γίνεται επιστηµονικός διαχωρισµός των άυλων πάγιων στοιχείων, που αναγνωρίζονται και 

καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία από την καλούµενη υπεραξία, που συνίσταται από 

άυλα στοιχεία, τα οποία όµως δεν καταχωρούνται στα βιβλία, αφού δε συγκεντρώνουν τα 

προαναφερόµενα κριτήρια που ορίζει το πρότυπο. Η ασάφεια αυτή έχει σοβαρές συνέπειες 

στην εκτίµηση της αξίας της επιχείρησης, που έρχεται σε συγχώνευση µε άλλες επιχειρήσεις:  

 ως προς την αναπροσαρµογή και την αποµείωση της αξίας των άυλων πάγιων 

στοιχείων.  

 Τόσο η αποτίµηση των άυλων πάγιων στοιχείων στην πραγµατική τους αξία, που 

προβλέπεται από την εναλλακτική µέθοδο του προτύπου 16 όσο και η αποµείωση της αξίας 

αυτών που προβλέπεται από το πρότυπο 36, είναι λογιστικοί χειρισµοί απαγορευµένοι από 

τις ισχύουσες διατάξεις που συνθέτουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.  

 ως προς την απόσβεση των άυλων στοιχείων.  
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 Το πρότυπο ορίζει ότι η αποσβεστέα αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να 

κατανέµεται πάνω σε µία συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της ορθώς εκτιµώµενης ζωής 

του. 

Το πρότυπο θέτει συγκεκριµένες προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν για να 

προσδιοριστεί η ωφέλιµη ζωή του άυλου στοιχείου σε περίοδο µεγαλύτερη των 20 ετών. 

Υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το πρότυπο είναι δυνατό να αναθεωρηθεί η µέθοδος και η 

περίοδος απόσβεσης.  

 Τα προαναφερθέντα που ορίζονται από τις κείµενες ελληνικές διατάξεις σε γενικές γραµµές 

συµπλέουν µε τα οριζόµενα από το πρότυπο, µε την επισήµανση ότι δε τίθεται από τις εν 

λόγω διατάξεις ανώτατο χρονικό όριο απόσβεσης (της 20 ετίας), ούτε παρέχεται η 

δυνατότητα αναθεώρησης της περιόδου και της µεθόδου απόσβεσης, όπως προβλέπει το 

πρότυπο. Εντούτοις, η ελληνική νοµοθεσία έρχεται σε αντίθεση µε το πρότυπο στο θέµα της 

απόσβεσης του goodwill, το οποίο σύµφωνα µε τις εσφαλµένες και αντιεπιστηµονικές 

διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ και κατ’επέκταση του ν. 2190/1920, αποσβένεται εφάπαξ στη χρήση, 

που καταχωρήθηκε στα βιβλία είτε σε µία µέγιστη περίοδο πέντε ετών (Σακέλλης, 2002). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σκοπός ενός προτύπου είναι η περιγραφή της παρουσίασης του γενικού σκοπού των 

οικονοµικών καταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται συγκρισιµότητα όχι µόνο µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις των προηγούµενων περιόδων της ίδιας της επιχείρησης αλλά και 

µε τις οικονοµικές καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με την διερεύνηση που έγινε προέκυψε ότι ο θεσμός του leasing είναι ένας 

εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης νέων επενδύσεων που δίνει τη δυνατότητα σε εταιρίες 

και επαγγελματίες να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους χωρίς να χρησιμοποιούν τα 

Ίδια Κεφάλαια. Προσελκύει το ενδιαφέρον του μισθωτή, του εκμισθωτή, των τραπεζών και 

των προμηθευτών που κατασκευάζουν και προσφέρουν τα διάφορα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία. Έχει αναπτυξιακό σκοπό και αυτό φαίνεται από  το γεγονός ότι προσφέρει στο 

μισθωτή μια ακόμη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και εκσυγχρονιστικό σκοπό δηλαδή δίνει 

τη δυνατότητα στην εταιρία leasing να προμηθεύει και να μισθώνει στον μισθωτή διαρκώς 

ανανεωμένο και σε μεγάλο πλήθος τεχνολογικό εξοπλισμό. Η χρήση του leasing παρέχει 

στον επενδυτή μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων όπως: 

1. χωρίς την ταμίευση του εξοπλισμού (εξασφάλιση του εξοπλισμού 100%). 

2. Ευνοϊκοί όροι: ο επενδυτής επιτυγχάνει καλύτερους όρους προμήθειας εξοπλισμού ή 

απόκτησης επαγγελματικού ακινήτου καθώς η αξία τους εξοφλείται άμεσα τοις 

μετρητοίς. 

3. Φοροαπαλλαγή: τα μισθώματα για τον εξοπλισμό / κτίριο θεωρούνται δαπάνες και 

μειώνουν το φορολογικό εισόδημα. 

4. Επενδύσεις: η επένδυση σε καινούριο εξοπλισμό μπορεί να συνδυαστεί με τα οφέλη 

που προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο. 

5. Απλή διαδικασία: η διαδικασία για μια σύμβαση leasing είναι ταχύτερη και λιγότερο 

δαπανηρή απ’ ότι μια σύμβαση μακροπρόθεσμου δανείου, αφού συνήθως δεν 

χρειάζονται υποθήκες, προσημειώσεις κ.λ.π. Επίσης έχει μειωμένα 

συμβολαιογραφικά δικαιώματα και απαλλαγή από διάφορους φόρους – τέλη. 

6. Διάρκεια μίσθωσης: η διάρκεια αλλά και το ύψος της μίσθωσης εξαρτώνται από τις 

οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. 

Στη συνέχεια της εργασίας αυτής, αναφερθήκαμε στις διαφορές μεταξύ της Χρηματοδοτικής 

Μίσθωσης και της Λειτουργικής Μίσθωσης, στις μορφές του leasing στα πλεονεκτήματα- 

μειονεκτήματα του θεσμού καθώς και τα οφέλη και τους κινδύνους του. 
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Για να επιλέξουμε τη χρηματοδοτική μίσθωση ή τον δανεισμό εξετάσαμε και τους δύο 

αυτούς τρόπους χρηματοδότησης. Δηλαδή εξετάζουμε τα χαρακτηρίστηκα της επιχείρησης 

και τις εκάστοτε συμβάσεις, τα οποία προσδιορίζουν τις ταμειακές ροές όπως για παράδειγμα 

τη συχνότητα καταβολής μισθώματος, τη διάρκεια της μίσθωσης, το φορολογικό συντελεστή 

απόσβεσης του εξοπλισμού και αν τα μισθώματα είναι ληξιπρόθεσμα ή προκαταβλητέα. 

Αφού εξετάσαμε τα παραπάνω, ορισμένες φορές συμφέρει η χρηματοδοτική μίσθωση και 

άλλες ο δανεισμός. Γι’ αυτό, ο σωστότερος τρόπος για τη λήψη απόφασης είναι να 

εξετάζεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Γενικά όμως μπορούμε να αναφέρουμε ότι στόχος 

του χρηματοδοτούμενου είναι να επιλέξει τη μέθοδο με το μικρότερο κόστος, ενώ του 

χρηματοδότη αυτό που θα αποφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση για δεδομένο κίνδυνο 

(και αυτό εξετάζεται από τη μέθοδο παρούσας αξίας εκροών και τη μέθοδο του ισοδύναμου 

δανείου). 

Όσο αφορά την Ελλάδα το leasing είχε μια ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και 

εκτιμάται ότι σε γενικές γραμμές θα συνεχιστεί αυτή η πορεία, με το leasing ακινήτων να 

αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης της εμπορικής και βιομηχανικής στέγης, καθώς 

και οι μορφές του θα συνεχίσουν να διευρύνονται και να προσαρμόζονται στις εκάστοτε 

ανάγκες της αγοράς. 

Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στη λογιστική απεικόνιση (από την πλευρά της εταιρίας 

leasing), των οικονομικών γεγονότων μιας εταιρίας τα οποία μπορούν να γίνουν είτε μέσω 

των Ε.Λ.Π. είτε μέσω των Δ.Λ.Π 

 Στην αρχή τα δύο αυτά πρότυπα εφαρμόζονταν ταυτόχρονα, κάνοντας περίπλοκο το όλο 

εγχείρημα, αφού διαστρέβλωναν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών. Αργότερα όμως, 

υπήρχε μια εξειδίκευση στα δύο αυτά πρότυπα. Δηλαδή αν μια εταιρία είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο και είναι σε μορφή Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να τηρεί και να δημοσιεύει τις 

οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. Παρόλα αυτά όμως παρατηρούμε 

συνεχείς αλλαγές που μπορεί να κουράσουν το προσωπικό της εταιρίας και να 

δημιουργήσουν ένα κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας. Από την άλλη όμως βοηθάει την 

εταιρία ώστε να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα προσωπικό της. 

Η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. συµβάλλει : 1) στην ορθότερη και διαφανέστερη απεικόνιση της 

οικονοµικής καταστάσεως µιας εταιρείας, µε αποτέλεσµα τη λήψη ορθολογικότερων 

αποφάσεων από πλευράς επενδυτών και κατά συνέπεια αποδοτικότερη κατανοµή και 

διοχέτευση των κεφαλαίων µιας οικονοµίας, 2) στη διεθνή συγκρισιµότητα των οικονοµικών 

καταστάσεων και το επαγόµενο διεθνές κύρος των εταιρειών που θα εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π, 
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3) στην απόκτηση ορισµένων θεµελιωδών αρχών, µε βάση τις οποίες είναι δυνατή η κρίση 

ή/και η αντίδραση στους επιµέρους νόµους.  

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το leasing δεν είναι φθηνό χρηματοδοτικό 

εργαλείο, αν η επιχείρηση δεν είναι κερδοφόρα ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί το 

φορολογικό όφελος από την κατά 100% φορολογική έκπτωση των μισθωμάτων από τα 

ακαθάριστα έσοδά της. Συμφέρει όταν ο συντελεστής απόσβεσης του επενδυτικού αγαθού 

είναι χαμηλός. Το Leasing ως μια εναλλακτική και συμπληρωματική μορφή 

χρηματοδότησης, έχει αναπτυξιακό και εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα. Μεγάλη χρήση του 

θεσμού προβλέπεται ότι θα γίνει από σχήματα οικονομικής συνεργασίας των εταιριών 

Leasing με προμηθευτές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Οι απόψεις εξάλλου των ειδικών 

συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του 

χρηματοπιστωτικού αυτού προϊόντος στη χώρα μας. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σημαντικές 

δυνατότητες διεύρυνσης με νέα προϊόντα και πιο συγκεκριμένα διείσδυσης στους χώρους της 

ναυτιλίας, των διασυνοριακών συνεργασιών και των κοινοπρακτικών συμβάσεων όπου 

μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες Leasing με στόχο την ανάληψη 

μεγαλύτερων κινδύνων και την υποστήριξη μεγάλων επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, αφού δίνει δυναμική λύση σε βασικά 

προβλήματά τους. Πράγματι λοιπόν, το Leasing ως μια μακροπρόθεσμη μορφή 

χρηματοδότησης, είναι μια σύγχρονη και αποτελεσματική λύση και συγχρόνως ο πιο 

ουσιαστικός τρόπος για την απόκτηση εξοπλισμού και τούτο διότι η επιχείρηση που επιθυμεί 

να αποκτήσει κάποιον εξοπλισμό για τις παραγωγικές της ανάγκες, χρηματοδοτείται γι’ 

αυτόν και παράλληλα ωφελείται από σωρεία ωφελειών.  Έτσι, είναι μία μέθοδος που μπορεί 

να αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα σε εποχές οικονομικής κρίσης όπως αυτή που 

διανύουμε, καθώς παρακάμπτει το τραπεζικό δάνειο και την καταβολή μετρητών. Γι’ αυτό 

βοηθάει σημαντικά τις επιχειρήσεις  που είναι στο ξεκίνημά τους και διαθέτουν μικρό 

κεφάλαιο. 

Για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα αν συμφέρει η χρηματοδοτική μίσθωση από κάποιον 

άλλον τρόπο χρηματοδότησης θα εξετάσουμε δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι, αν το 

επιτόκιο του leasing είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο του δανεισμού τότε προτιμάμε το 

leasing αν όχι προτιμάται η αγορά. Και δεύτερον αν η παρούσα αξία του κόστους της αγοράς 

είναι μικρότερη από την παρούσα αξία του κόστους της χρηματοδοτικής μίσθωσης τότε αυτή 

η διαφορά αποτελεί το πλεονέκτημα της αγοράς. Αντίθετα αν η αγορά της παρούσας αξίας 

των δύο περιπτώσεων είναι θετική τότε προτιμάται το leasing. 
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Προκειµένου, όλες οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τα ∆.Λ.Π. απαιτούνται τυποποιήσεις και 

εναρµόνιση του Ε.Γ.Λ.Σ. µε βάση το περιεχόµενο των προτύπων, χωρίς αντιφατικούς 

περιορισµούς υπαγορευόµενους από άλλες διατάξεις της φορολογικής και εµπορικής 

νοµοθεσίας. Οτιδήποτε ξένο προς τα ∆.Λ.Π. προστεθεί απλά θα αυξήσει το κόστος 

λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, επηρεάζοντας αρνητικά το όλο εγχείρηµα. 

Πρακτικά το Ε.Γ.Λ.Σ. κρίνεται απαραίτητο να µεταβληθεί για όλες τις επιχειρήσεις, 

προσθέτοντας τους απαραίτητους λογαριασµούς, που αναγκαστικά προκύπτουν. Είναι σαφές 

πως η εφαρµογή των ∆.Λ.Π µέχρι σήµερα προκαλεί αρκετά προβλήµατα. Για τον λόγω αυτό 

γίνονται  76 συνεχώς προσπάθειες σύγκλισης του Ε.Γ.Λ.Σ προς τα ∆.Λ.Π., µε µια χρονική 

καθυστέρηση, καθώς τα ιδία τα ∆.Λ.Π είναι µια συνεχής προσαρµογή στις ιδιαίτερα 

µεταβαλλόµενες συνθήκες της παγκόσµιας οικονοµίας και των πολιτικών εξελίξεων που 

αντιµετωπίζει κάθε χώρα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 N. 1665/1986 (περί leasing σχετικά) (ΦΕΚ 194 Α’) 

Ο πρώτος νόμος είναι που εισήγαγε επισήμως την χρηματοδοτική μίσθωση στην ελληνική 

αγορά είναι ο Ν. 1665/1986. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, η χρηματοδοτική μίσθωση, 

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

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

(μισθωτή) για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι προσυμφωνημένων μισθωμάτων που 

καταβάλλονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Με τον συγκεκριμένο νόμο 

καθορίστηκαν τα εξής : 

 Ποια είναι η συναλλαγή που αποτελεί μίσθωση 

 Τι μπορεί να είναι αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 Τις προϋποθέσεις για τις εταιρίες leasing (εκμισθωτές) 

 Την ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης ανά τύπο εξοπλισμού 

 Τη δημοσιότητα των συμβάσεων leasing 

 Τις φορολογικές απαλλαγές που συνεπάγεται η μίσθωση και τον τρόπο 

υπολογισμού προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων των εταιριών 

leasing 

Το κείμενο αυτού του νόμου έχει τροποποιηθεί πολλές φορές από πολλούς νόμους με 

τελευταίο τον 3483/2006. Τα σημαντικά στοιχεία του αρχικού νόμου είναι τα εξής : 

  Ορίζεται ο λογιστικός χειρισμός των χρηματοδοτικών μισθώσεων : 

Καταχωρείται ο εξοπλισμός στα πάγια της εταιρίας leasing, η οποία μετά 

διενεργεί αποσβέσεις, ενώ στα έσοδα καταγράφεται το σύνολο κεφαλαίου και 

τόκου του μισθώματος. 

 Ο εξοπλισμός που αναφέρεται ο νόμος είναι μόνο κινητός άρα δεν προβλέπεται 

μίσθωση ακινήτου. 

 Οι εταιρίες leasing έχουν δικαίωμα να σχηματίζουν πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις έως το 2% των ανείσπρακτων μισθωμάτων των νέων εργασιών του 

τρέχοντος έτους. 
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Ν.  2238/1994 (περί leasing αυτοκινήτων)  

Στο συγκεκριμένο νόμο αλλάζει η συμπεριφορά των μισθωμάτων που αφορούν σε 

αυτοκίνητα και αντί του 100%, εκπίπτουν πλέον στα βιβλία των μισθωμάτων μόνο 25% αν 

τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα είναι πάνω από 2000, ενώ αν είναι λιγότερο 80%. Τα 

ποσοστά αυτά άλλαξαν από μετέπειτα νόμους. Ταυτόχρονα τα παραπάνω ποσοστά δεν 

ισχύουν για τις εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων (τα τιμολόγια από αυτές τις εταιρίες 

εκπίπτουν δηλαδή 100%). Μετά από την ισχύ αυτού του νόμου, οι εργασίες των εταιρειών 

leasing που αφορούσαν σε οχήματα πέρασαν σιγά-σιγά στις εταιρείες ενοικίασης 

αυτοκινήτων, κάτι που προφανώς άλλαξε και τις δύο αγορές. 

 

Ν.  2367/1995 (περί leasing ακινήτων και αποσβέσεων κινητών)  

(ΦΕΚ261 Α’) 

Ο συγκεκριμένος νόμος εισάγει για πρώτη φορά το leasing ακινήτων στην Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και ορισμένες ατέλειες που θα καθυστερήσουν στην πράξη την 

εκκίνηση των μισθώσεων ακινήτων : δεν προβλέπει το sale & lease back ακινήτων, δεν 

επιτρέπει τια αποσβέσεις σε ίσα μέρη ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης.  

Η σημαντικότερη διάταξη όμως αυτού του νόμου ήταν αυτή που αφορούσε στις αποσβέσεις 

κινητών, που επέβαλλε στις εταιρείες leasing στις συμβάσεις μετά την 29/12/1995 να 

υπολογίζουν αποσβέσεις ισόποσα ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης.  

Με αυτή τη διάταξη σταμάτησε η στρέβλωση της αγοράς leasing λόγω του καταλογισμού 

αποσβέσεων με άσχετους συντελεστές σε σχέση με τη διάρκεια της σύμβασης (δεδομένου 

ότι τα έσοδα καταλογίζονταν ισόποσα ανάλογα την διάρκεια της σύμβασης). 

 

 Ν.  2459/1997 (περί leasing αυτοκινήτων) 

Με τον νόμο αυτό αλλάζουν ξανά τα ποσοστά με τα οποία εκπίπτουν ως έξοδα στα βιβλία 

μισθωμάτων τα μισθώματα από συμβάσεις αυτοκινήτων. Ποιο συγκεκριμένα οι δαπάνες 

συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων, που 

καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα επιβατικής 

χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια τετρακόσια (1400) κ.ε., που έχουν στη 

κυριότητα τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, που εκπίπτουν μέχρι 

εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον χρησιμοποιούνται για τις 

ανάγκες της επιχείρησης. Αντίστοιχα για τα αυτοκίνητα με μεγαλύτερο κυβισμό (των 1400 
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κ.εκ.) εκπίπτουν μόνο κατά 25%, ενώ αντίστοιχα σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων 

εκπίπτουν 100% (ανεξαρτήτως κυβικών εκατοστών του κινητήρα). 

 

Ν. 2682/1999 (περί leasing και αποσβέσεων ακινήτων) (ΦΕΚ 16 Α’) 

Αυτός ο νόμος διορθώνει το σύνολο των ατελειών του προηγούμενου νόμου σχετικά με το 

leasing ακινήτων και στην ουσία ανοίγει την αγορά. Οι σημαντικότερες διατάξεις που 

εφάρμοσε ο συγκεκριμένος νόμος είναι :  

 Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια σε ίσα μέρη 

ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης και για τα ακίνητα, πλην φυσικά των 

οικοπέδων . 

 Δεν χρειάζεται πλέον να θεωρούνται τα συμφωνητικά των εταιριών leasing. 

 Υπόχρεος για την πληρωμή του φόρου μεταβίβασης είναι ο μισθωτής 

 

Ν. 2759/1999 (μη αναγνώριση μισθώματος για οικόπεδο) 

Με τον νόμο αυτό εξαιρούνται τα μισθώματα που καταβάλλονται για ακίνητα κατά το μέρος 

που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου. Επιπλέον τα έξοδα που πραγματοποιούν οι 

εταιρείες leasing για την αγορά ακινήτων (π.χ. φόρος μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά 

έξοδα, μεσιτικό, αμοιβές μελετητών και δικηγόρων) δύναται να αποσβεσθούν είτε εφάπαξ, 

είτε σε μια πενταετία είτε ισόποσα ανάλογα με τα έτη της διάρκειας της σύμβασης. 

 

Ν. 2992/2002 ( περί υιοθέτησης των ΔΛΠ) 

Ο νόμος 2992/2002 υποχρεώνει τις Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών να εφαρμόσουν τα ΔΛΠ για τις χρήσεις που 

λήγουν μετά την 31/12/2002. Με το συγκεκριμένο νόμο η Ελλάδα προσπαθεί να εφαρμόσει 

πρώτη από όλες τις χώρες της Ε.Ε. τα νέα πρότυπα, αλλά στην πράξη αποτυγχάνει, καθώς με 

νέο νόμο θα καθυστερήσει την υιοθέτηση για 2 χρόνια (και στην ουσία θα προχωρήσει την 

ίδια στιγμή με τις υπόλοιπες χώρες). 

 

 

 

 

 



107 
 

Ν. 3091/2002 (περί lease-back ακινήτων) (ΦΕΚ 330 Α’) 

Με τον νόμο αυτό επιλύεται το σύνολο των θεμάτων που είχε προκύψει για το sale and lease 

back ακινήτων με κύρια τομή την κατάργηση της διπλής χρέωσης φόρου μεταβίβασης 

 

Ν. 3229/2004 (περί εφαρμογής ΔΛΠ) 

Αυτός είναι και ο τελικός νόμος για την εφαρμογή των ΔΛΠ. Εκτός των άλλων έχει 

ξεχωριστό άρθρο ( Άρθρο 141) για τις Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, με το οποίο δίνει το 

δικαίωμα στις εταιρείες leasing και στις εταιρείες-πελάτες να αποφασίσουν ποια από τις δύο 

μεθόδους θα ακολουθήσουν στην παρακολούθηση των μισθώσεων: τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ. 

 

Ν.3483/2006 (Επανακωδικοποίηση Ν. 1665/1986) (ΦΕΚ Α’ 169) 

Στην ουσία το πιο σημαντικό που μας προσέφερε ο Νόμος 3483/2006 ήταν ότι 

πραγματοποιήθηκε ξανά η κωδικοποίηση του Ν.1665/1986 με αποτέλεσμα να γίνει 

επαναρίθμηση των άρθρων και των παραγραφών. Επιπλέον έγιναν μικρές βελτιώσεις και 

διορθώσεις. 

 

Ν. 3842/2010 (περί leasing αυτοκινήτων)   

Ο νόμος 3842/2010 είναι στην  ουσία ο ένας φορολογικός φόρος. Σε αυτόν τον νόμο υπάρχει 

διάταξη με την οποία τα τιμολόγια μισθωμάτων για αυτοκίνητα θα εκπίπτουν πλέον 70% για 

αυτοκίνητα μέχρι 1600 κ.εκ. και 35% για αυτοκίνητα με μεγαλύτερο κυβισμό, ασχέτως αν 

προέρχονται από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. 

Επιπλέον με τον ίδιο νόμο επιβάλλεται επιπλέον εισόδημα στα στελέχη επιχειρήσεων που η 

εταιρία τους παρέχει αυτοκίνητο με βάση ένα συνδυασμό εργοστασιακής  αξίας 

αυτοκινήτου, παλαιότητας οχήματος και χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί. 

*όλοι οι νόμοι είναι αποσπάσματα από την πτυχιακή του ΝΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 

2010 
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