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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το διεθνές τραπεζικό σύστηµα εξελίσσεται ραγδαία και ειδικότερα κατά τη 

διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές, κυρίως 

στις ανταγωνιστικές συνθήκες που είναι αποτέλεσµα του µεγάλου αριθµού 

τραπεζών και της διεθνοποίησης του τραπεζικού συστήµατος. Η επιτυχής 

αντιµετώπιση από τη χώρα µας της πρόκλησης της ενιαίας κοινοτικής αγοράς, 

επιβάλλει την ανάγκη εκσυγχρονισµού της οικονοµίας και ορθολογικοποίησης της 

λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Για την πραγµατοποίηση αυτού του 

στόχου είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν όλα τα πλεονεκτήµατα των σύγχρονων 

θεσµών, τους οποίους έχουν υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια οι ανεπτυγµένες 

χώρες της Ευρώπης και της Β. Αµερικής. η προσαρµογή των ελληνικών τραπεζών 

στις µεταβαλλόµενες συνθήκες και ο συνεχής εκσυγχρονισµός τους, µε την 

εφαρµογή των επιτευγµάτων της τεχνολογίας και τον εµπλουτισµό των 

προσφερόµενων προς την πελατεία τους υπηρεσιών µε νέες µορφές εργασιών. 

 Στην κατηγορία των νέων για τα ελληνικά δεδοµένα, χρηµατοδοτικών 

προϊόντων ανήκει και το Leasing. Το ευέλικτο και δυναµικό πιστοδοτικό εργαλείο 

επιτρέπει την γρήγορη ανανέωση του εξοπλισµού και µε αναπτυξιακή προοπτική 

επιχειρηµατικών µονάδων, χωρίς επιβάρυνση της ρευστότητας τους αλλά και µε 

χαµηλό τελικό κόστος, λόγω των σοβαρών φορολογικών πλεονεκτηµάτων. Ήδη το 

Leasing εφαρµόζεται µε επιτυχία στην ελληνική πραγµατικότητα, πράγµα που 

µαρτυρεί την ικανότητα των τραπεζών αλλά και του επιχειρηµατικού κόσµου να 

αφοµοιώνουν τους νέους θεσµούς.        

    

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ LEASING 

Το Leasing είναι µια σύγχρονη  µορφή χρηµατοδότησης. Είναι εναλλακτική 

και συµπληρωµατική του παραδοσιακού δανεισµού. Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά 

του τραπεζικού δανεισµού και τη µίσθωση κεφαλαιουχικών αγαθών. Είναι µια 

µέθοδος χρησιµοποίησης του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού από µισθωτές για µια 

ορισµένη χρονική περίοδο έναντι καταβολής µισθωµάτων στους µισθωτές. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

 

Συναλλαγές µε στοιχεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι γνωστές από τους 

αρχαιότατους χρόνους. Σαν πρώτη πράξη, που θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί 

Leasing, θεωρείται από ορισµένους µίσθωση στην Αίγυπτο την τρίτη χιλιετία π.Χ. 

από έναν κτηµατία σε κάποιους άλλους, ονοµαζόµενους MUSKEMUS (Μικρούς 

Ανθρώπους), µιας έκτασης γης, µαζί µε όλο τον εξοπλισµό, τους δούλους και τα 

κοπάδια των ζώων, έναντι περιοδικών καταβολών και για χρονικό διάστηµα ίσο µε 

επτά πληµµύρες του Νείλου. 

Οι Σουµέριοι, εξάλλου, περί το 2.000 π.Χ., χρησιµοποιούν τη µέθοδο 

Leasing για τη µίσθωση γης και εργαλείων. 

Αργότερα οι Ρωµαίοι ανέπτυξαν αρκετά το θεσµό και κατάρτισαν 

λεπτοµερείς διατάξεις (εισηγήσεις)που ενσωµατώθηκαν στο Ρωµαϊκό ∆ίκαιο, για τη 

ρύθµιση της µίσθωσης αυτής της µορφής. Στο Μεσαίωνα, οι πράξεις Leasing 

αναφέρονται κυρίως στα άλογα και στα γεωργικά εργαλεία, ενώ στη Μ. Βρετανία 

επεκτάθηκε η δραστηριότητά αυτή και στον τοµέα των ακινήτων. 

Σηµαντική ανάπτυξη γνωρίζει το Leasing από τα µέσα του 19ου αιώνα, 

οπότε εµφανίζονται στις Η.Π.Α., άλλα και στην Αγγλία, οι πρώτες εταιρείες 

Leasing που ειδικεύονται στη µίσθωση βαγονιών για τη µεταφορά εµπορευµάτων. 

Με τον τρόπο αυτό κάλυψαν το κενό που δηµιουργήθηκε από την αδυναµία των 

σιδηροδροµικών εταιρειών να ανταποκριθούν, µε την αγορά βαγονιών, στην 

ραγδαία αυξανόµενη ζήτηση υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς. Την ίδια 

εποχή στις Η.Π.Α. η γνωστή εταιρεία <<BELL TELEPHONE Co>> 

δραστηριοποιείται στον τοµέα της µίσθωσης τηλεφώνων. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα ώθηση στην ανάπτυξη του θεσµού έδωσε η 

εµφάνιση του αυτοκινήτου. Η σύγχρονη φάση του Leasing χρονολογείται από τα 

πρώτα µεταπολεµικά χρόνια. Ορόσηµο θεωρείται η ίδρυση στις Η.Π.Α. από τον 

HENRY SCHOENFELD, της εταιρείας <<UNITED STATES Leasing 

CORPORATION>> από την BANK OF AMERIKA. Αυτή η εταιρεία σήµερα έχει 

µετονοµασθεί σε United State Leasing Intermational Inc. και είναι µια από τις 
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µεγαλύτερες εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης στον κόσµο. Θεωρείται η πλέον 

ανεξάρτητη εταιρεία από χρηµατοδοτικής οργανισµούς. Από τότε η εξέλιξη του 

θεσµού αυτού στις Η.Π.Α. υπήρξε θεαµατική. Όλες οι µεγάλες επιχειρήσεις 

παραγωγής και εµπορίας κεφαλαιουχικών αγαθών χρησιµοποιούν το Leasing σαν 

εναλλακτική µέθοδο διάθεσης προϊόντων τους, ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό των 

νέων επενδύσεων (σήµερα 25-30%) χρηµατοδοτείται µε τη µέθοδο αυτή. 

Στην Ευρώπη µεταφυτεύτηκε το Leasing από τις Ηνωµένες Πολιτείες στις 

αρχές της δεκαετίας του '60.Τα πρώτα βήµατα ήταν διστακτικά, αλλά κατά τη 

δεκαετία του '80 ο ρυθµός ανάπτυξης είναι πολύ ταχύτερος, σε σύγκριση µε εκείνον 

των Η.Π.Α., γιατί οι επενδυτές αναγνώρισαν τα σοβαρά πλεονεκτήµατα του 

θεσµού. Τα ποσοστά των νέων επενδύσεων για τις οποίες επιλέγεται ως µέθοδος 

χρηµατοδότησης το Leasing, κυµαίνονται µεταξύ 10% και 20%. 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση δεν περιορίστηκε όµως στα εθνικά πλαίσια των 

βιοµηχανικά αναπτυγµένων χωρών αλλά διεθνοποιήθηκε. Η διεθνοποίηση άρχισε 

µια δεκαετία αργότερα, από την εµφάνιση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις 

Η.Π.Α., στις αρχές του 1960. 

Η διεθνοποίηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης έγινε µε τη δηµιουργία 

πολυεθνικών εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες προωθήθηκαν µε δύο µορφές. Πρώτον 

ως θυγατρικές εταιρείες πολυεθνικών εταιρειών, κυρίως µε  αυτή συµµετοχή 

δεύτερον µορφή ανάληψης εργασιών χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε τρίτες χώρες, 

από πολυεθνικές εταιρείες που επίσης προέρχονται, κυρίως, από Η.Π.Α., Αγγλία και 

Γαλλία.  

Στην δεύτερη περίπτωση µε τη µορφή ανάληψης εργασιών χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης σηµαντικό ρόλο έπαιξαν οι Γαλλικές τράπεζες Credit Lyommais, Societe 

General, η Ρώσικη Τράπεζα Nordic Bank, ο Σκανδιναβικός όµιλος Scandinavian 

Leasing, η Orion Leasing κ.α. 

Έτσι δηµιουργήθηκε η περίπτωση δηλαδή που ο εκµισθωτής και ο µισθωτής 

βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και οι εργασίες της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

διεκπεραιώνουν και από τις δύο χώρες. Αυτό το Leasing λέγεται και <<Export  ή 

Import Leasing >>και είναι συνήθως το Leveraged Leasing. 
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ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση ως µια εναλλακτική και συµπληρωµατική µορφή 

χρηµατοδότησης έχει αναπτυξιακό και εκσυγχρονιστικό σκοπό. 

Ο αναπτυξιακός της σκοπός της φαίνεται από το γεγονός ότι προσφέρει στον 

µισθωτή ακόµη µια µορφή χρηµατοδότησης. Του προσφέρει, δηλαδή, µια 

εναλλακτική ή συµπληρωµατική επιλογή χωρίς να υποκαθιστά τον παραδοσιακό 

δανεισµό µε αποτέλεσµα να µπορεί να καλύπτει τις επενδυτικές του ανάγκες. Ενώ ο 

εκσυγχρονιστικός σκοπός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αποδίδεται στη 

δυνατότητα που έχει η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης να προµηθεύει και να 

µισθώνει στον µισθωτή, σύγχρονο, διαρκώς ανανεούµενο και σε µεγάλη «γκάµα» 

τεχνολογικό εξοπλισµό. 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση συµβάλλει στην προώθηση των παραγωγικών 

επενδύσεων και γενικά στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Μέσα από το µηχανισµό της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση – µισθωτή να 

επεκτείνει, να ανανεώσει και να εκσυγχρονίσει τις παραγωγικές του εγκαταστάσεις 

χωρίς να είναι υποχρεωµένος να προσφύγει στο δανεισµό ή να διαθέσει ίδια 

κεφάλαια. 

Οι επενδυτικές δραστηριότητες, µέσω του θεσµού της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης, µπορούν να επεκταθούν είτε στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, 

κυρίως στον βιοµηχανικό τοµέα(γεωργικές βιοµηχανίες, γεωργικοί συνεταιρισµοί 

κ.α.) καθώς επίσης στις µικροµεσαίες και µεταποιητικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα 

εφαρµόσιµη είναι η χρηµατοδοτική µίσθωση στις γεωργικές βιοµηχανίες, στους 

γεωργικούς συνεταιρισµούς και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις γιατί δεν διαθέτουν 

ίδια κεφάλαια, αρκετά για τεχνολογικό εξοπλισµό και ακόµη γιατί δεν απαιτούνται 

πολλές φορές εµπράγµατες ασφάλειες ή γιατί δεν έχουν προσβάσεις στους 

χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και πολλές φορές δεν διαθέτουν δανειοληπτική 

ικανότητα. 

Έτσι η χρηµατοδοτική µίσθωση, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους 

µισθωτές να ξεπερνούν το αδιέξοδο του δανεισµού και να µπορούν να αποκτούν τον 

απαραίτητο εξοπλισµό για να προωθούν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Με το νόµο 1665/86 καθιερώθηκε στη χώρα µας η µορφή του Leasing που 

ονοµάζεται «χρηµατοδοτική µίσθωση» (Financial Leasing). Η άλλη µορφή είναι 

η«λειτουργική ή διαχειριστική µίσθωση» (Operating Leasing ή Renting). 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 

Τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη βασική µορφή του Leasing είναι: 

- Ο µισθωτής επιλέγει µε αποκλειστική του ευθύνη και χωρίς να αναµιχθεί ο 

εκµισθωτής, το αντικείµενο της µίσθωσής. Ο εκµισθωτής αγοράζει το πράγµα 

που έχει επιλέξει για την κάλυψη των αναγκών του ο µισθωτής και µε βάση 

τους όρους που ο τελευταίος έχει διαπραγµατευτεί µε τον προµηθευτεί. Μέχρι 

τη στιγµή της αγοράς ο εκµισθωτής δεν έχει καµία σχέση µε το µίσθιο. 

Εποµένως, µεταξύ εκµισθωτή και µισθωτή ένα τρίτο πρόσωπο, δηλ. ο 

προµηθευτής µεσολαβεί για την πραγµατοποίηση της µίσθωσης. Η 

χρηµατοδοτική µίσθωση είναι µια τριγωνική σχέση. 

 

 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

Μηχανήµατα 

Μισθώµατα 

Μηχανήµατα 

Πληρωµές Υπηρεσίες 

Προδιαγραφές 
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- Ο µισθωτής στη χρηµατοδοτική µίσθωση έχει ένα ευρύτερο κύκλο ευθυνών και 

κινδύνων σε σχέση µε την απλή µίσθωση. Συγκεκριµένα φέρει όλους τους 

κινδύνους που στην απλή µίσθωση βαρύνουν τον εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) π.χ. τον 

κίνδυνο τυχαίας καταστροφής του πράγµατος από κάποια αιτία ανωτέρας βίας, του 

κινδύνου τεχνολογικής απαξίωσης του κ.α. 

 

- Ο υπολογισµός των µισθωµάτων γίνεται µε τρόπο αντίστοιχο µε τον υπολογισµό 

των τοκοχρεολυσίων σε ένα τοκοχρεολυτικό δάνειο (µέθοδος της ράντας). Αυτό 

σηµαίνει ότι ο µισθωτής µε τα µισθώµατα που καταβάλει εξοφλεί µέχρι το τέλος 

της καθοριζόµενης µισθωτικής περιόδου ολόκληρη ή σχεδόν ολόκληρη την αξία 

κτήσης του πράγµατος πλέον τόκων. Με άλλα λόγια ένα ακόµη βασικό 

χαρακτηριστικό της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι η µέσω των καταβαλλόµενων 

µισθωµάτων, ολική τοκοχρεολυτική απόσβεση της αξίας του µισθίου. Βέβαια 

πολλές φορές µε τα µισθώµατα που συµφωνούνται εξοφλείται το 95% της αξίας του 

µισθίου. Το 5% που αποµένει αποτελεί την υπολειµµατική αξία. Πάντως σήµερα 

ακολουθείται η πρακτική της κατά 100% εξόφλησης, µέσω των µισθωµάτων, του 

τιµήµατος αγοράς του µισθίου.  

 

 

- Ο µισθωτής µπορεί να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και ασφάλισης για τα πάγια 

στοιχεία του εξοπλισµού µπορεί και όχι. 

 

 

- Το συνολικό κόστος των µισθωµάτων υπερβαίνει την αξία του µισθίου. 

 

    

- Η µίσθωση δεν διακόπτεται από τον µισθωτή πριν από τη λήξη της ηµεροµηνίας 

που έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση.    
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- Ο µισθωτής έχει δικαίωµα επιλογής  (Option), εφόσον τηρήσει τους όρους της 

σύµβασης , είτε: 

Α) Να αγοράσει το µίσθιο κατά τη λήξη του χρόνου µίσθωσης αφού καταβάλλει 

κάποιο προκαθορισµένο συµβατικά ποσό (ίσο µε την υπολειµµατική αξία ή 

συµβολικού ύψους εφόσον δεν υπάρχει υπολειµµατική αξία). 

Β) Να παρατείνει το χρόνο της µίσθωσης της. Είναι βέβαια ευνόητο ότι ο µισθωτής 

µπορεί να αποφασίσει να µην ασκήσει το δικαίωµα επιλογής, οπότε µε τη λήξη του 

χρόνου της µίσθωσης το µίσθιο πρέπει  να επιστραφεί στον εκµισθωτή. 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ Ή ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 

 

Τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή τη µορφή µίσθωσης είναι: 

 

Ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα βραχυπρόθεσµης καταγγελίας της σύµβασης  

Leasing. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία τόσο για τον επιχειρηµατία – µισθωτή όσο 

και για τη εθνική οικονοµία µιας χώρας, αφού καθιστά δυνατή την απαλλαγή του 

πρώτου από κάποιο τεχνολογικά παλαιωµένο αντικείµενο και την ταχεία ανανέωση 

του µηχανικού εξοπλισµού, στα πλαίσια µιας νέας µίσθωσης, ώστε να βελτιωθεί η 

παραγωγικότητα της επιχείρησης. Είναι ευνόητο ότι ο µισθωτής έχει συµφέρον να 

συνάπτει συµβάσεις διαχειριστικής µίσθωσης για είδη µηχανικού εξοπλισµού, λόγω 

της φύσης τους (π.χ. Computers), σε ταχεία τεχνολογική απαξίωση. 

 

Τον επιχειρηµατικό κίνδυνο, κατά συνέπεια φέρει ο εκµισθωτής, σε αντίθεση 

µε όσα ισχύουν στην χρηµατοδοτική µίσθωση. 
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Η απόσβεση της αξίας του εκµισθούµενου µηχανικού εξοπλισµού γίνεται 

µέσα από µια σειρά µισθώσεις σε διαφορετικούς κάθε φορά µισθωτές. Είναι λοιπόν 

προφανές ότι τα µίσθια στη µορφή αυτή του Leasing είναι είδη µηχανικού 

εξοπλισµού που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από πολλούς κλάδους επιχειρήσεων 

(π.χ. εξοπλισµός γραφείων). 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις διαχειριστικής µίσθωσης, ο εκµισθωτής είναι 

και κατασκευαστής του µισθίου, χρησιµοποιεί δηλ. το Leasing σαν µέσω αύξησης 

του κύκλου εργασιών του, αναλαµβάνοντας παράλληλα και τη συντήρηση του 

µηχανικού εξοπλισµού που εκµισθώνεται ή και την παροχή συναφών υπηρεσιών 

π.χ. προκειµένου για επιχειρήσεις του τοµέα της πληροφορικής, παραγωγή 

Software, εκπαίδευση προσωπικού της µισθώτριας επιχείρησης στη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.τ.λ. 

 

 

ΕΙ∆Η LEASING 

 

1) ΆΜΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (DIRECT LEASING) 

Στην άµεση µίσθωση υπάρχει διµερής σχέση. Έχουµε δηλαδή τον εκµισθωτή 

– κατασκευαστή του παγίου στοιχείου και των µισθωτή. Μπορεί όµως πολλές φορές 

να είναι η σχέση και τριµερής. Να περιλαµβάνει δηλαδή τον κατασκευαστή του 

παγίου στοιχείου, την εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είναι ανεξάρτητη από 

τον κατασκευαστή και τον µισθωτή. Στην άµεση µίσθωση ο εκµισθωτής συνήθως 

έχει ορισµένες υποχρεώσεις έναντι του µισθωτή. Αναλαµβάνει τη συντήρηση των 

παγίων στοιχείων, ειδικής τεχνολογίας όπως υπολογιστές, µηχανές γραφείου κ.α.  

Σε κάποια άλλα πάγια στοιχεία όπως αυτοκίνητα, αγροτικά µηχανήµατα κ.α. 

που δεν θεωρούνται ειδικής τεχνολογίας, την υποχρέωση της συντήρησης την έχει ο 

µισθωτής έναντι του εκµισθωτή. Γνωστές εταιρείες που κάνουν άµεση µίσθωση η 

IBM στον τοµέα των υπολογιστών και η Αµερικανική Kearney Trecker Corporation 

που εκµισθώνει εργαλεία και διάφορες µηχανές. 
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2) ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (SALE AND LEASEBACK) 

 

Σε αυτό το είδος Leasing που προβλέπεται από το νόµο 1665/87µια 

επιχείρηση που έχει στην κυριότητα και κατοχή της κάποιο µηχανικό εξοπλισµό 

επιλέγει προκειµένου να βελτιώσει την ρευστότητα της χωρίς όµως να προσφύγει 

στον τραπεζικό δανεισµό, τη λύση της πώλησης στην εταιρεία Leasing του 

εξοπλισµού αυτού, µε τον όρο όµως της επανεκµίσθωσης του σε αυτήν (την 

επιχείρηση)δεδοµένου ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη συνέχιση τη παραγωγικής 

διαδικασίας. Έτσι ο κύριος του µηχανικού εξοπλισµού µετατρέπεται σε µισθωτή.  

Μια δυσκολία στην εφαρµογή του Sale and Leaseback είναι να βρεθεί µια 

κοινά αποδεκτή βάση για την εκτίµηση της τρέχουσας αξίας του εξοπλισµού. Η 

δυσκολία αυτή παρακάµπτεται από τη λειτουργία µιας αποτελεσµατικής αγοράς 

µεταχειρισµένων ειδών της κατηγορίας στην οποία ανήκει το µίσθιο, στα πλαίσια 

της οποίας διαµορφώνεται αντιπροσωπευτική τιµή µε βάση το νόµο της προσφοράς 

και της ζήτησης. Βέβαια πέρα απ’ αυτό  η συµφωνούµενη τιµή του αντικειµένου 

της πώλησης και επανεκµίσθωσης πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια της 

πιστοληπτικής ικανότητας του µισθωτή κατά την εκτίµηση του εκµισθωτή.  

Ένα άλλο πρόβληµα που συνδέεται µε αυτό το είδος Leasing είναι η 

πιθανότητα να έχει επιβαρυνθεί το µίσθιο µε  δικαιώµατα και βάρη υπέρ τρίτων 

(εκµίσθωση, υποθήκη κ.τ.λ.), λόγω της µακρόχρονης παραµονής πριν από τη 

µίσθωση στην κατοχή του µισθωτή. Γι’ αυτόν τον λόγο, στην περίπτωση της 

συναλλαγής της µορφής αυτής, πρέπει να ελέγχεται η φερεγγυότητα του µισθωτή µε 

αυστηρότερα κριτήρια. 

Το Sale and Leaseback έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλές µεταποιητικές 

επιχειρήσεις, των οποίων η χρηµατοδοτική κατάσταση σε µεγάλο βαθµό πάσχει από 

υπερπαγιοποίηση του ενεργητικού επειδή έχουν χρηµατοδοτήσει την αγορά παγίων 

στοιχείων µε βραχυπρόθεσµα και όχι µε µεσοπρόθεσµα δάνεια, όπως επιβάλλεται 

από χρηµατοοικονοµική άποψη. 
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3) ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ LEASING (CROSS-BORDER LEASING) 

 

Σε αυτό το είδος Leasing δύο τουλάχιστον από τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν 

το κέντρο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους σε διαφορετικές χώρες όταν ο 

πωλητής του αντικειµένου εδρεύει στο εξωτερικό και ο µισθωτής και εκµισθωτής 

στο εσωτερικό, έχουµε το Import Leasing, ενώ αντίθετα, όταν ο µισθωτής έχει την 

έδρα σε χώρα του εξωτερικού, τότε µιλάµε για Export Leasing. Το Cross-Border 

Leasing συνδέεται, σε σύγκριση µε το εγχώριο Leasing, µε πρόσθετους κινδύνους 

για τον εκµισθωτή: 

α) Το συναλλαγµατικό κίνδυνο που υπάρχει στη διακύµανση των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών και ειδικότερα του νοµίσµατος, στο οποίο εκφράζονται τα µισθώµατα, 

έναντι του εθνικού νοµίσµατος της χώρας του εκµισθωτή. 

β) Τον κίνδυνο χώρας (Country Risk). Ο κίνδυνος αυτός χωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες: 

      β1) Τον οικονοµικό κίνδυνο, δηλαδή το ενδεχόµενο αδυναµίας της χώρας του 

µισθωτή να ανταποκριθεί στις οικονοµικές της υποχρεώσεις στο εξωτερικό λόγω, 

π.χ. στενότητας συναλλαγµατικών διαθεσίµων που µπορεί να προέρχεται από 

κάθετη πτώση στη διεθνή αγορά της τιµής του βασικού εξαγόµενου αγαθού της 

χώρας (όχι σπάνια περίπτωση προκειµένου για χώρες του τρίτου κόσµου) 

      β2) Τον πολιτικό κίνδυνο, δηλαδή την ενδεχόµενη απροθυµία του νέου 

καθεστώτος της χώρας του µισθωτή να αναγνωρίσει τις συµβατικές δεσµεύσεις 

κ.τ.λ. του προηγούµενου καθεστώτος. 

Βέβαια στην πράξη υφίσταται αλληλεξάρτηση µεταξύ των δύο αυτών 

οµάδων αιτιών που συνθέτουν το Country Risk, δηλαδή ραγδαία επιδείνωση της 

οικονοµικής κατάστασης µιας χώρας που οδηγεί σε πολιτικές ταραχές κτλ. Και 

αντίστροφα. 

γ) Τον αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο, µε την έννοια των σοβαρών πρόσθετων 

δυσκολιών στην εκτίµηση της φερεγγυότητας του µισθωτή, λόγω του διαφορετικού 

νοµικού πλαισίου, της διαφορετικής δοµής των ισολογισµών κτλ., η διερεύνηση και 

αξιολόγηση των οποίων απαιτεί γνώσεις που δεν µπορεί να διαθέτουν τα αρµόδια 

στελέχη µιας εταιρείας Leasing που εδρεύει σε µια άλλη χώρα. 
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Ένα βασικό πλεονέκτηµα του διασυνοριακού Leasing είναι ότι µε την µορφή 

αυτής της χρηµατοδοτικής µίσθωσης επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των διαφορών στα 

καθεστώτα φορολογικής µεταχείρισης των επενδυτικών αγαθών των διαφορών 

χωρών υπέρ των συµβαλλοµένων. 

 

4) ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Ή ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEVERAGED 

LEASING) 

 

Η συµµετοχική χρηµατοδοτική µίσθωση χρησιµοποιείται συνήθως όταν 

πρόκειται για µεγάλης αξίας πράγµατα, όπως πλοία, αεροπλάνα, τραίνα κ.α. η 

συµµετοχική µίσθωση περιλαµβάνει τέσσερα µέρη,  

α) τον κατασκευαστή ή προµηθευτή του µισθίου, 

β) τον εκµισθωτή, 

γ) τον µισθωτή και  

δ) τον χρηµατοδότη (χρηµατοδοτικό οργανισµό – τράπεζα), που χρηµατοδοτεί τον 

εκµισθωτή µε εγγύηση το σύνολο των µισθωµάτων που θα λάβει από τον µισθωτή.  

Τα τέσσερα αυτά µέρη, που µπορεί καµιά φορά να είναι και περισσότερα, 

συµµετέχουν αναλογικά. 

Αυτός ο τύπος επιτρέπει  στην εταιρεία Leasing να απολαύσει όλα τα 

φορολογικά πλεονεκτήµατα που πηγάζουν από την κυριότητα του εξοπλισµού 

(αποσβέσεις), παρά το γεγονός ότι αυτή συµµετέχει στο κόστος απόκτησης του 

εξοπλισµού µε ένα µικρό ποσοστό. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη χρηµατοδότηση 

της εταιρίας Leasing (εκµισθωτή) από χρηµατοδοτικό όµιλο, υπέρ των µελών του 

οποίου και για την εξασφάλιση των συµφερόντων τους εκχωρείται ανάλογο 

ποσοστό από τα µισθώµατα. 
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5) ΠΩΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ (CONDITIONAL SALE LEASE) 

 

Με την πώληση - µίσθωση υπό όρους επιτυγχάνεται η πώληση µέσω 

µίσθωσης. Ενώ τυπικά ακολουθείται η διαδικασία και οι όροι της µίσθωσης στην 

ουσία καταλήγει σε πώληση και εµµέσως αναγνωρίζονται οι όροι της πώλησης. 

Αυτή η µορφή πώλησης – µίσθωσης υπό όρους προωθείται γιατί και ο εκµισθωτής 

και ο µισθωτής (πωλητής – αγοραστής) επωφελούνται των πλεονεκτηµάτων της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως φορολογικές απαλλαγές, επιδοτήσεις, 

επιχορηγήσεις, διεθνείς εκπτώσεις κ.λ.π. 

 

6) ΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  ( CUSTOM LEASE ) 

Η µίσθωση κατά παραγγελία προβλέπει ειδικές περιπτώσεις και ειδικές 

ανάγκες του µισθωτή. Για παράδειγµα µπορεί να ρυθµίσει τις πληρωµές των 

µισθωµάτων του µισθωτή σύµφωνα µε τις δυνατότητες του. Μπορεί ακόµη να 

προβλέψει τις εποχιακές  ανάγκες του µισθωτή όταν ασχολείται µε την οικονοµική 

εκµετάλλευση ενός εποχιακού προϊόντος. 

 

7) ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΕ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (SERVICE LEASING) 

Εδώ η εκµίσθωση συνδυάζεται µε παροχή υπηρεσιών (συντήρηση 

εξοπλισµού, εκπαίδευση προσωπικού κτλ.). 

 

8) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΠΩΛΗΣΗΣ  (VENDOR  LEASE  

PROGRAM) 

Το πρόγραµµα µίσθωσης – πώλησης χρησιµοποιείται ως µέσο προώθησης 

των πωλήσεων από τους κατασκευαστές ή προµηθευτές και αντιπροσώπους 

εξοπλισµού και τους επιτρέπει να παρέχουν χρηµατοδότηση προς τον πελάτη µε τη 

µορφή της άµεσης µίσθωσης. Συγκεκριµένα ακολουθείται στη χώρα µας η εξής 

µεθόδευση: Ο προµηθευτής υπογράφει σύµβαση- πλαίσιο σε µια εταιρεία Leasing 

µε βάση στην οποία ευθύνεται ως εγγυητής στις συµβάσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης, που θα συνάψουν οι πελάτες (που θα προσελκύσει ο συγκεκριµένος 

προµηθευτής) µε την εταιρεία Leasing. Μετά την υπογραφή της σύµβασης από την 
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εν λόγω εταιρεία και τον πελάτη του προµηθευτή, ο τελευταίος µε βάση τη 

σύµβαση – πλαίσιο που προαναφέραµε, εισπράττει το τίµηµα της πώλησης του 

µισθίου τοις µετρητοίς από την εταιρεία. Έτσι συνδυάζεται η παροχή πιστωτικής 

διευκόλυνσης στον πελάτη του –προµηθευτή- και η βελτίωση της ρευστότητας του 

τελευταίου. 

 

 

9) ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (MASTER LEASE LINE) 

 

Σ' αυτήν τη µορφή Leasing επιτρέπεται στον µισθωτή να αποκτήσει τον 

εξοπλισµό σταδιακά, χωρίς να είναι υποχρεωµένος να διαπραγµατεύεται νέο 

συµβόλαιο για κάθε στάδιο ή είδος εξοπλισµού. Έτσι ο µισθωτής συµφωνεί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για όλη τη σειρά των µηχανηµάτων 

του εξοπλισµού και για ολόκληρη τη χρονική περίοδο της σύµβασης. 

 

 

10) ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗ (OFF-SHORE LEASE) 

 

Η διεθνείς µίσθωση επεκτείνεται έξω από τα γεωγραφικά όρια µιας χώρας. 

Στη διεθνή µίσθωση οι πληρωµές γίνονται µε ξένο συνάλλαγµα και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και οι δύο µορφές χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η άµεση 

µέθοδος(direct Leasing) και η πώληση µίσθωση υπό όρους(Conditional Sale Lease). 

Η διεθνής µίσθωσης, κυρίως, απευθύνεται σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις που 

χρειάζονται κεφαλαιουχικό εξοπλισµό.  
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ΚΙΝΗΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ  ΘΕΣΜΟΥ  

ΤΗΣ  Χ/Μ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ  

ΘΕΣΜΟΥ 

Μέσα από το µηχανισµό της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δίνεται η 

δυνατότητα στον µισθωτή- χρήστη να έχει επιπρόσθετη χρηµατοδότηση πέραν του 

δανειοληπτικού του ορίου και χωρίς να διαθέτει ίδια κεφάλαια. Ακόµη του 

προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί τον µηχανολογικό εξοπλισµό χωρίς να 

έχει τη νοµική κυριότητα, µε τη λογική ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η χρήση 

του εξοπλισµού και όχι η κυριότητα,  γιατί του αποδίδει οικονοµικά οφέλη. Έτσι 

συµβάλλει στην άσκηση της µέσο- µακροπρόθεσµης πίστης των αναπτυξιακών 

επενδυτικών προγραµµάτων της επιχείρησης για να µπορεί να επεκτείνει, να 

ανανεώσει και να εκσυγχρονίσει τον παραγωγικό εξοπλισµό. 

 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LEASING ΓΙΑ ΤΟ  ΜΙΣΘΩΤΗ 

 

 

1. Χρηµατοδότηση 100% 

 

Το βασικότερο, ίσως πλεονέκτηµα του Leasing είναι ότι αυτό εξασφαλίζει 

στο µισθωτή τη δυνατότητα χρήσης του αναγκαίου για τον εκσυγχρονισµό και 

γενικά τη λειτουργία της επιχείρησης του εξοπλισµού, χωρίς ο ίδιος να χρειαστεί να 

εκταµιεύσει κάποιο ποσό. Αντίθετα, στις τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις για αγορά 

παγίου εξοπλισµού απαιτείται κατά κανόνα ίδια συµµετοχή του δανειολήπτη που 

ανέρχεται συνήθως στο 30% της αξίας της επένδυσης. Το Leasing δηλαδή παρέχει 

στην ουσία χρηµατοδότηση που καλύπτει το 100% της δαπάνης για µια επένδυση. 

Έτσι, ένας επιχειρηµατίας χάρη στο θεσµό αυτό είναι σε θέση να αξιοποιήσει κάθε 
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υφιστάµενη δυνατότητα εκσυγχρονισµού, ορθολογικοποίησης κτλ. της επιχείρησής 

του, ακόµη και αν διαθέτει επαρκή ρευστά διαθέσιµα για να χρηµατοδοτήσει το 

30% της ίδιας συµµετοχής του.  

 

 

 

2. Φορολογικά πλεονεκτήµατα  

 

Εκτός από την απαλλαγή του µισθωτή από ορισµένα είδη φόρων, 

χαρτόσηµα κτλ., η κυριότερη φορολογική ελάφρυνση που συνεπάγεται το Leasing 

για το χρήστη είναι η ευχέρεια που δίνει σ’ αυτόν να καθορίσει ταχύτερη απόσβεση 

του απαιτούµενου εξοπλισµού, σε σχέση µε εκείνη που προβλέπεται από το νόµο. 

Αυτό οφείλεται στο ότι τα καταβαλλόµενα από το µισθωτή µισθώµατα θεωρούνται 

λειτουργική δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτονται σε ποσοστό 100% από τα 

φορολογητέα έσοδα. Τα µισθώµατα, όµως, είναι το αντίστοιχο των 

τοκοχρεολυτικών δόσεων σε µια τραπεζική χρηµατοδότηση για αγορά παγίων 

στοιχείων όπου, όµως εκπίπτονται µόνο οι τόκοι. Εποµένως, το Leasing είναι η 

µορφή πιστοδότησης, όπου το χρεολύσιο, δηλαδή η εξόφληση κεφαλαίου, εκπίπτει 

ολικά από τα ακαθάριστα έσοδα µιας επιχείρησης.  

 

Το σχετικό χρηµατοδοτικό όφελος που προκύπτει για το µισθωτή, σε 

σηµερινές τιµές, υπολογίζεται ως εξής: 

- αξία κτήσης εξοπλισµού 7.500€ , 

- διάρκεια Leasing τριετής, µισθώµατα ετήσια, 

- απόσβεση µε βάση τις φορολογικές διατάξεις γραµµική, πενταετής, δηλαδή 

ετήσιος συντελεστής απόσβεσης 20%, 

- κόστος ευκαιρίας 20%, δηλαδή όσο η υποτιθέµενη ετήσια απόδοση των ΕΓΕ∆ 

(Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου) προθεσµίας ενός έτους (µε βάση το 

ποσοστό αυτό βρίσκονται από τους σχετικούς πίνακες οι «συντελεστές 

παρούσας αξίας» για τα 5 επόµενα έτη). 
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Με τους συντελεστές αυτούς πολλαπλασιάζονται τα αντίστοιχα ποσά της 

ετήσιας απόσβεσης, που εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδα της επιχείρησης, 

για την εύρεση της παρούσας αξίας της φορολογικής ελάφρυνσης του επενδυτή 

παρακάτω οι σχετικοί υπολογισµοί: 

Α. Υπολογισµός φορολογικής ελάφρυνσης λόγω απόσβεσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Σηµείωση : Π.Α. = παρούσα αξία 

 

 

 

Περίοδοι 

(1) 

Συντελεστής 

απόσβεσης 

(2) 

Ύψος απόσβ. 

(3)             

(2) *7.500 

Συντελ. Π.Α.  

(4) 

Π.Α.        

(5)     

(3)*(4) 

1 33% 2.500 0,8333 2.083 

2 33% 2.500 0,6944 1.736 

3 33% 2.500 0,5787 1.446 

4 - - - - 

5 - - - - 

 Σύνολα 7.500  5.265 
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Β. υπολογισµός φορολογικές ελάφρυνσης µε βάση τους συντελεστές του φορολ. 

νόµου (αγορά εξοπλισµού µε ίδια διαθέσιµη χρηµ/ση) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω παραδείγµατα φαίνεται ότι η φορολογική ελάφρυνση που 

συνεπάγεται το Leasing είναι σαφώς µεγαλύτερη, αφού το συνολικό ύψος των 

ποσών που εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδα, αποπληθωρισµένα µε 

συντελεστή 20% (στήλη (5) – παρούσα αξία), είναι µεγαλύτερο κατά 781 (ποσοστό 

17.4%) στην περίπτωση του Leasing. 

Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω διαφορά θα αυξανόταν αν, π.χ. οι 

συντελεστές φορολογικής απόσβεσης ήταν 10% αντί για 20% (προβλεπόταν  

δηλαδή από το νόµο δεκαετής γραµµική απόσβεση) και βέβαια η χρονική διάρκεια 

της µίσθωσης παρέµεινε τριετής (συντελεστής  δηλ.33%). 

Περίοδοι 

(1) 

Συντελεστής 

απόσβεσης 

(2) 

Ύψος 

απόσβ. (3)             

(2) *7.500 

Συντελ. 

Π.Α.  (4) 

Π.Α.        

(5)     

(3)*(4) 

1 20% 1.500 0,8333 1.249 

2 20% 1.500 0,6944 1.042 

3 20% 1.500 0,5787 868 

4 20% 1.500 0,4823 723 

5 20% 1.500 0,4019 602 

 Σύνολα 7.500  4.484 
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Εκτός από το βασικό πλεονέκτηµα που είδαµε παραπάνω (ολική έκπτωση 

του µισθώµατος), προβλέπεται µια σειρά πρόσθετων φορολογικών και ανάλογων 

απαλλαγών και µειώσεων που συµπληρώνουν τη δέσµη των κινήτρων που 

παρέχονται από την πολιτεία υπέρ του µισθωτή.  

 

  

Οι κυριότερες από τις απαλλαγές αυτές είναι: 

 

α) Απαλλαγή των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και των τόκων (που έχουν 

ενσωµατωθεί στα µισθώµατα) από τον ΕΦΤΕ (ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών) 

3% και 8% αντίστοιχα. 

β) Απαλλαγή των συµβάσεων αγοράς µισθίων καθώς και του τιµήµατος πώλησης 

τούτων, µε εξαίρεση τα κάθε είδους µεταφορικά µέσα, από οποιουδήποτε φόρους, 

τέλη, εισφορές, δικαιώµατα υπέρ του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου και γενικώς τρίτων είτε αυτά επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην 

Ελλάδα είτε µεταγενέστερα. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι στον ίδιο νόµο ότι «σε 

περίπτωση αγοράς του µισθίου πριν από την πάροδο της τριετίας από την έναρξη 

της µίσθωσης, ο µισθωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλλει τα ποσά για 

φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων που θα όφειλε να 

έχει καταβάλλει εάν κατά το χρόνο της σύναψης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είχε 

αγοράσει το µίσθιο». 

   

 

3) Βελτίωση ρευστότητας  

 

 Χάρη στο Leasing ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει 

κάποιο µηχάνηµα κτλ., διατηρώντας αµείωτη τη ρευστότητα του, αφού δε θίγονται 

ούτε τα ρευστά διαθέσιµα του αλλά ούτε και τυχόν περιθώρια από τα εγκεκριµένα 

πιστοληπτικά του όρια, που µπορεί έτσι να χρησιµοποιήσει για την ικανοποίηση 

άλλων αναγκών του. 
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Το Bale and Lease Back είναι επίσης ένας τρόπος βελτίωσης της 

ρευστότητας. Ιδιαίτερη σηµασία έχει για τις επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν το 

πρόβληµα της υπερπαγιοποίησης, δηλαδή ένα µέρος του παγίου ενεργητικού έχει 

χρηµατοδοτηθεί µε βραχυπρόθεσµα κεφάλαια. 

Αδιατάρακτη κεφαλαιακή διάρθρωση και βελτιωµένη σε σχέση µε την 

χρηµατοδότηση εικόνα του Ισολογισµού  

 

Έστω ότι ο Ισολογισµός της επιχείρησης Α έχει ως εξής; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆είκτης άµεσης ρευστότητας:           διαθέσιµα  =      1.000       =  0,40  ή  40% 

                                      Βραχ. Υποχρεώσεις      2.500 

 

∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης:      ίδια κεφαλ.      =      3.500 =  0,5   ή  50%  

                                                     Ξένα κεφαλ.             7.000  

 

Ενεργητικό  Παθητικό  

Πάγιο ενεργητικό 6.000 Ίδια κεφάλαια  3.500 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό (εκτός από 

διαθέσιµα) 

3.500 Μακρ. 

Υποχρεώσεις 

4.500 

∆ιαθέσιµα 1.000 Βραχ. 

υποχρεώσεις 

2.500 

 10.500  10.500 
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Εάν  ο επιχειρηµατίας αγοράσει µηχάνηµα αξίας 3.000 € µε 70% (70% * 

3.000 = 2.100) τραπεζική χρηµατοδότηση και 30% δικά του διαθέσιµα (30% * 

3.000 = 900), ο Ισολογισµός της επιχείρησης θα διαµορφωθεί ως εξής: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

∆είκτης άµεσης ρευστότητας:    100     =   0,04  ή  4%    

                                                                        2.500  

 

 ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης:    3.500   =   0,38   ή  38%    

                                                                             9.100  

 

Ενεργητικό  Παθητικό  

Πάγιο ενεργητικό 9.000  

(6.000+3.000) 

Ίδια κεφάλαια  3.500 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό (εκτός 

από διαθέσιµα) 

3.500 Μακρ. 

Υποχρεώσεις 

6.600 

(4.500+2.100) 

∆ιαθέσιµα 100 (1.000-900) Βραχ. 

υποχρεώσεις 

2.500 

 12.600  12.600 
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Εάν τώρα η επιχείρηση αντί να προσφύγει σε χρηµατοδότηση, προχωρήσει 

σε µίσθωση (Leasing) του µηχανήµατος αξίας 3.000 (µηνιαίο µίσθωµα έστω 50), 

τότε ο Ισολογισµός της θα έχει ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Υποθέτουµε ότι το µίσθωµα προκαταβάλλεται 

 

∆είκτης άµεσης ρευστότητας:    950     =   0,38  ή  38%    

                                                                        2.500  

 

 ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης:    3.450   =   0,493   ή  49,3%    

                                                       7.000     

             

Ενεργητικό  Παθητικό  

Πάγιο ενεργητικό 6.000 Ίδια κεφάλαια  3.450   

(3.500-50) 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό (εκτός 

από διαθέσιµα) 

3.500 Μακρ. 

Υποχρεώσεις 

4.500 

∆ιαθέσιµα 950 (1.000-50) Βραχ. 

υποχρεώσεις 

2.500 

 10.450  10.450 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι δείκτες άµεσης ρευστότητας και 

δανειακής επιβάρυνσης δεν επιβαρύνονται ουσιαστικά στην περίπτωση της 

τραπεζικής χρηµατοδότησης. 

Ανάλογο ευνοϊκό αντίκτυπο στον Ισολογισµό µιας επιχείρησης και 

συγκεκριµένα στο δείκτη ρευστότητας έχει η προσφυγή µιας επιχείρησης στη 

µέθοδο Sale and Lease Back. Παραθέτουµε σχετικό παράδειγµα: 

Έστω ότι η επιχείρηση Α αποφάσισε, για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα 

στη ρευστότητά της που οφείλονται στην υπερπαγιοποίηση του ενεργητικού της, να 

κάνει χρήση της µεθόδου Sale and Lease Back. Συγκεκριµένα πουλάει σε µια 

εταιρεία Leasing µηχάνηµα αξίας 1.500€ και στη συνέχεια το επαναµισθώνει. Μετά 

από τις παραπάνω πράξεις, ο Ισολογισµός της εν λόγω επιχείρησης διαµορφώνεται 

ως εξής: 

        

 

 

                                  

Ενεργητικό  Παθητικό  

Πάγιο ενεργητικό 4.500      

(6.000-1.500) 

 Ίδια κεφάλαια  3.500 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό (εκτός 

από διαθέσιµα) 

3.500  Μακρ. 

Υποχρεώσεις 

4.500 

∆ιαθέσιµα 2.500 

(1.000+1.500) 

 Βραχ. 

υποχρεώσεις 

2.500 

 10.500   10.500 
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 ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης:    3.500   =   0,50   ή  50%    

                                                                              

 

 

 

 

 ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης:    3.500   =   0,50   ή  50%    

                                                        7.000  

∆είκτης άµεσης ρευστότητας:   2.500 /2500    =   1  ή  100% 

 

 

                      4) Αποσύνδεση από εµπράγµατες εξασφαλίσεις  

 

Ο εκµισθωτής δεν απαιτεί συνήθως άλλες εµπράγµατες εξασφαλίσεις επειδή 

έχει δικαίωµα κυριότητας επί του µισθούµενου εξοπλισµού, το οποίο µάλιστα 

προστατεύεται ειδικά  από το Ν. 1665/86, και επιπλέον έχει τη δυνατότητα να 

αφαιρέσει, χωρίς δικαστική απόφαση, το µίσθιο από την κατοχή του µισθωτή.  

 

 

 

 5) Χρηµατικές καταβολές ανταποκρινόµενες στις ταµειακές δυνατότητες του 

µισθωτή 

     

Ένα βασικό πλεονέκτηµα του Leasing είναι η δυνατότητα που προσφέρει 

στο µισθωτή να προσαρµόσει το ύψος και το χρόνο καταβολής των µισθωµάτων 
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στις αναµενόµενες χρηµατικές εισροές, από την εκµετάλλευση του µισθούµενου 

µηχανικού εξοπλισµού. Έτσι επιτυγχάνεται η αυτοχρηµατοδότηση της επένδυσης. 

 

                                 6) Προγραµµατισµός δαπανών 

Επειδή και το ποσό των µισθωµάτων και ο χρόνος καταβολής 

προκαθορίζονται, µπορεί η επιχείρηση να προγραµµατίσει µε ακρίβεια τις σχετικές 

δαπάνες της και έτσι να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό τα άτοκα ρευστά διαθέσιµα 

που πρέπει να διατηρεί για να αντιµετωπίσει τυχόν έκτακτες ανάγκες της.  

   

 

 

                

 

 

 

   ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LEASING ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

 

1) Επιπρόσθετη χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα 

Η χρηµατοοικονοµική µίσθωση είναι µια επιπλέον (συµπληρωµατική) µορφή 

χρηµατοδότησης για την εκµισθώτρια εταιρεία ή για τον χρηµατοδοτικό οργανισµό 

ή την τράπεζα. Οπότε, σαν νέο προϊόν, διευρύνει τον κύκλο της πελατείας και 

προσφέρει νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε την αύξηση της παροχής 

υπηρεσιών. 

 

2) Μειωµένος κίνδυνος  

Επειδή η εταιρεία Leasing παραµένει κύριος του µισθίου µπορεί, χωρίς 

χρονοβόρες και δυσκίνητες διαδικασίες, να αφαιρέσει τούτο από τη χρήση του 

µισθωτή, σε αντίθεση µε όσα ισχύουν στην περίπτωση της τραπεζικής 

χρηµατοδότησης, όπου κύριος του εξοπλισµού είναι ο δανειολήπτης. 
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3) Ευνοϊκοί όροι συνεργασίας µε τους προµηθευτές 

Επειδή το Leasing είναι ένα ιδιαίτερα δυναµικό µέσο Marketing, για την 

αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του προµηθευτή, οι εταιρείες Leasing 

µπορούν να πετύχουν ευνοϊκές τιµές και πιστωτικές διευκολύνσεις, που ως ένα 

βαθµό τις µετακυλύουν στο µισθωτή. Γενικά υπάρχει µια δυναµική θετική 

αλληλεπίδραση στις εργασίες  των εταιρειών Leasing και των πωλητών των 

µισθίων. 

 

4) Φορολογικά πλεονεκτήµατα 

Το Leasing παρέχει όχι µόνο στο µισθωτή αλλά και στον εκµισθωτή µια 

σειρά σηµαντικά φορολογικά πλεονεκτήµατα, χάρη στα οποία η δραστηριότητα 

αυτή γίνεται ελκυστική. 

Το κυριότερο από αυτά τα φορολογικά πλεονεκτήµατα υπέρ του εκµισθωτή 

συνίσταται στο ότι, εκτός τις συνήθεις εκπτώσεις για τις λειτουργικές δαπάνες, 

τόκους ξένων κεφαλαίων κτλ., έχει δικαίωµα να ενεργεί αποσβέσεις στα µίσθια ίσες 

µε το σύνολο των αποσβέσεων που θα έχει δικαίωµα να ενεργήσει ο µισθωτής, αν 

έχει προβεί στην αγορά τους. Επίσης σηµαντική είναι η ρύθµιση σύµφωνα µε την 

οποία «για τον υπολογισµό των καθαρών κερδών των εταιρειών αυτού του νόµου 

επιτρέπεται να ενεργήσει για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων τους έκπτωση 2% 

επί του ύψους των µισθωµάτων (ληξιπρόθεσµων ή όχι) από όλες τις συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε 

έτους. Η έκπτωση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεµατικό πρόβλεψης». 

 

5) Απλούστερη διαδικασία και χαµηλότερο κόστος διεκπεραίωσης 

Η διαδικασία έγκρισης της µίσθωσης κτλ. είναι λιγότερο χρονοβόρα και 

εποµένως λιγότερο κόστος σε σύγκριση µε εκείνη της παραδοσιακής 

χρηµατοδότησης. Ο εκµισθωτής δηλαδή εξοικονοµεί κόστος λόγω απασχόλησης 

µειωµένου αριθµού υπαλλήλων σε διεκπεραιωτικά καθήκοντα. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

 

� Ανανέωση και εκσυγχρονισµός µηχανικού εξοπλισµού, 

� Βελτίωση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων, 

� Βελτίωση, µε την αξιοποίηση των φορολογικών πλεονεκτηµάτων, της 

αποδοτικότητας των επιχειρηµατικών µονάδων, 

� ∆ιευκόλυνση δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, που δεν µπορούν να 

προσφέρουν στις τράπεζες επαρκείς εµπράγµατες εξασφαλίσεις, 

� ∆ιοχέτευση χρηµατοδοτικών πόρων σε σκοπούς παραγωγικούς (αγορά 

µισθίου) και όχι σε ξένους µε τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως, ορισµένες 

φορές , συµβαίνει µε τον τραπεζικό δανεισµό, 

� Αποφυγή ή τουλάχιστον περιορισµός υπερτιµολογήσεων για την περίπτωση 

που ο εξοπλισµός είναι εισαγόµενος, λόγω της παρεµβολής της εταιρείας Leasing, 

που καταβάλλει το τίµηµα πώλησης στον προµηθευτικό οίκο του εξωτερικού. 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης της        

εθνικής οικονοµίας µιας χώρας και µακροπρόθεσµα στην αύξηση των εξαγωγών της. 

 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LEASING ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 

 

1) Κόστος.  Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

είναι το σχετικά υψηλό ονοµαστικό κόστος συγκριτικά µε τις άλλες µορφές 

χρηµατοδότησης. Παρά την επικρατούσα άποψη του υψηλού κόστους της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης οι εταιρείες Leasing ισχυρίζονται ότι δεν είναι και 

τόσο υψηλό όσο πιστεύεται γιατί δεν πρέπει να συγκρίνεται µόνο µε το 

ονοµαστικό επιτόκιο των χρηµατοδοτικών µορφών αλλά να αντιµετωπίζεται 
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στο πραγµατικό κόστος της χρηµατοδότησης. Θα πρέπει δηλαδή να 

υπολογίζεται το κόστος της προµήθειας, το κόστος της ασφάλειας, το κόστος 

των εγγυήσεων (υποθήκες, χαρτόσηµα, έρευνες τίτλων στο υποθηκοφυλάκιο 

κτλ.), το κόστος του κεφαλαίου ιδίας συµµετοχής κτλ. 

2) Νοµική κυριότητα. Ενώ ο µισθωτής – επιχείρηση εκµεταλλεύεται τον 

εξοπλισµό κατά τη διάρκεια της σύµβασης εντούτοις ο εξοπλισµός δεν ανήκει 

στην ιδιοκτησία του, πράγµα το οποίο πολλές φορές θεωρείται ότι µειώνει την 

οικονοµική επιφάνεια και το κύρος της επιχείρησης και της περιορίζει τη 

διαπραγµατευτική της δυνατότητα στις συναλλαγές της. 

3) Έλεγχος. Με τη διατήρηση της νοµικής κυριότητας του εξοπλισµού, πολλές 

φορές οι εταιρείες Leasing υπεισέρχονται και παρεµβαίνουν σε θέµατα 

διαχείρισης και παρακολούθησης των οικονοµικών της µισθώτριας 

επιχείρησης. 

4) Απώλεια της υπολειµµατικής αξίας. Ο µισθωτής χάνει την υπολειµµατική 

αξία του εξοπλισµού µε τη λήξη της σύµβασης γιατί δεν του ανήκει ο 

εξοπλισµός και είναι υποχρεωµένος να τον αναδιαπραγµατευτεί ή να τον 

επιστρέψει στον εκµισθωτή. 

5) Σύµβαση µικρής χρονικής διάρκειας – διακοπή της σύµβασης. Η 

χρηµατοδοτική µίσθωση µπορεί να µην είναι η κατάλληλη χρηµατοδοτική 

µορφή για µικρή χρονική διάρκεια γιατί έχει υψηλό κόστος. Ακόµη αν η 

µίσθωση διακοπεί νωρίς στην αρχή της περιόδου µίσθωσης µπορεί να 

αντανακλά ένα επιπρόσθετο κόστος στην αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

6) Μείωση της δανειοληπτικής ικανότητας. Η µισθώτρια επιχείρηση όταν έχει 

ένα µεγάλο µέρος του εξοπλισµού της µε µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

της µειώνεται στις τράπεζες και στους άλλους πιστωτικούς οργανισµούς η 

δανειοληπτική της ικανότητας. Αυτό γιατί δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τον 

µηχανολογικό της εξοπλισµό για εµπράγµατη ασφάλεια. 
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

1) Ποιοι συµµετέχουν στο σύστηµα της Χ/Μ 

Στην εφαρµογή του θεσµού της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing) 

συµµετέχουν τουλάχιστον δύο µέρη, ο µισθωτής και ο εκµισθωτής. Αλλά στις 

περισσότερες φορές εµπλέκονται τρία µέρη. Ο εκµισθωτής, ο µισθωτής και ο 

κατασκευαστής – προµηθευτής . 

Ο εκµισθωτής είναι αυτός που δηµιουργεί, οργανώνει, διαχειρίζεται και 

προωθεί τις δραστηριότητες της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Είναι ο κύριος 

παράγοντας της εφαρµογής του θεσµού της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Ο 

εκµισθωτής επενδύει ίδια ή δανειακά κεφάλαια, ωφελείται από τις προµήθειες και 

από τα πλεονεκτήµατα του θεσµού όπως είναι οι αποσβέσεις, οι φορολογικές 

απαλλαγές, η υπολειµµατική αξία, οι εκπτώσεις από τα αναπτυξιακά κίνητρα, οι 

επιδοτήσεις των επιτοκίων, οι επιχορηγήσεις των κεφαλαίων κ.α. 

Ο µισθωτής – χρήστης, είναι αυτός που εκµεταλλεύεται οικονοµικά τον 

µηχανολογικό και αυξάνει ή βελτιώνει την παραγωγή του µέσω του εξοπλισµού. 

Υποχρεούται όµως να πληρώσει τα µισθώµατα χωρίς να έχει την κυριότητα του 

µισθίου και δικαιούται να επιλέγει τον εξοπλισµό τον οποίο παραγγέλνει µε δικές 

του προδιαγραφές. 

Ο κατασκευαστής – προµηθευτής, κατασκευάζει τον εξοπλισµό και τον 

πουλάει στον εκµισθωτή. Μέσω της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ο κατασκευαστής – 

προµηθευτής επιτυγχάνει κυρίως την προώθηση των προϊόντων και της τεχνολογίας 

του καθώς επίσης µαζικές πωλήσεις. Ωφελείται ακόµη από την τεχνική συντήρηση 

του εξοπλισµού. 

 

 

2) Οι σχέσεις των συµµετεχόντων µερών µε τα πάγια στοιχεία 

 

Α) Ιδιοκτησία του µισθίου  
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Η νοµική κυριότητα του πράγµατος ανήκει στον εκµισθωτή. Ο εκµισθωτής 

παραµένει τυπικά και νοµικά ο ιδιοκτήτης του µηχανολογικού εξοπλισµού µέχρι τη 

λήξη της σύµβασης, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι εάν ο µισθωτής πτωχεύσει, ο 

εκµισθωτής µπορεί να επανακτήσει τον εκµισθωµένο εξοπλισµό. Αυτό όµως 

περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις που καταβάλλονται στον εκµισθωτή τα 

συµφωνηµένα µισθώµατα που του δίνουν το δικαίωµα να παραµείνει πάντοτε ο 

ιδιοκτήτης του πράγµατος. Στις περιπτώσεις όµως πώλησης µε όρους 

παρακράτησης της κυριότητας µέχρι της πληρωµής όλων των µισθωµάτων ή στις 

περιπτώσεις µίσθωσης – πώλησης ο µισθωτής θεωρείται ο ιδιοκτήτης του 

µηχανολογικού εξοπλισµού και οι σχετικές ρυθµίσεις θεωρούνται ως έµµεσες 

πωλήσεις. 

 

 

Εκµισθωτής (εταιρεία 
χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης) 

 

Μισθωτής (χρήστης – 
µισθώτρια εταιρεία) 

Κατασκευαστής – 
Προµηθευτής 

(εταιρεία κατασκευής 
µηχανολογικού 
εξοπλισµού) 

- σύµβαση 
- πληρωµή 
µισθωµάτων 

∆ικαίωµα χρήσης του 
µισθίου 

Πληρωµή για συντήρηση, 
ασφάλιση κ.α. 

Παράδοση µηχανήµατος παροχή 
υπηρεσιών (συντήρηση – 

ασφάλιση) 

-συµφωνητικό αγοράς 
- περιγραφή µισθίου 

 
Πληρωµή σε κόστος αγοράς 
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Β) Οι σχέσεις µεταξύ των τριών συµµετεχόντων µερών  

Στις σχέσεις των τριών πρέπει να προβλέπονται ξεκάθαρα, η παραγωγή, η 

παράδοση, η εγκατάσταση και η εγγύηση του µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Ο κατασκευαστής – προµηθευτής κατασκευάζει τον εξοπλισµό, όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω, και τον παραδίδει στον εκµισθωτή. Ο εκµισθωτής στη 

συνέχεια τον µεταφέρει στον µισθωτή. 

Για να λειτουργήσει απρόσκοπτα ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης τα 

τρία συµµετέχοντα µέρη συµφωνούν στα εξής: 

- Ο εκµισθωτής και ο µισθωτής συµφωνούν κυρίως πάνω στη διάρκεια και στους 

όρους της σύµβασης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στις εναλλακτικές λύσεις 

και στη διαµόρφωση των µισθωµάτων. 

- Ο εκµισθωτής και ο κατασκευαστής – προµηθευτής συµφωνούν πάνω στις 

προδιαγραφές του εξοπλισµού, στο κόστος της κατασκευής, στους όρους 

παράδοσης και εγκατάστασης, στους όρους πληρωµής, στην εγγύηση και τη 

συντήρηση του εξοπλισµού. 

- Ο µισθωτής και ο κατασκευαστής πρέπει να συµφωνούν στην επιλογή του 

εξοπλισµού, στην παράδοση και εγκατάστασή του και στην τεχνική συντήρησης 

και επισκευής του. 

Γενικά, ο εκµισθωτής που έχει και  την κυριότητα (ιδιοκτησία) του 

εξοπλισµού υποχρεούται να πληρώνει τον προµηθευτή σύµφωνα µε τους όρους της 

σύµβασης, να του προκαταβάλλει κάποιο κεφάλαιο, να διατηρεί όλα τα στοιχεία 

(αρχείο) του πελάτη – µισθωτή και να έχει τη συνολική υπευθυνότητα του 

εξοπλισµού µέχρι που να παραδοθεί στον µισθωτή. 

Επιπλέον, ο εκµισθωτής βάσει της σύµβασης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις παράδοσης, κινδύνους µεταφοράς, 

εγκατάστασης του εξοπλισµού. Ο µισθωτής από την πλευρά του δεν µπορεί να 

διαµαρτυρηθεί ούτε να εγείρει απαιτήσεις για ασυνέπεια τρίτων, όπως του 
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κατασκευαστή, και δεν µπορεί να καθυστερήσει πληρωµές µισθωµάτων ή να 

µειώσει τα συµφωνηµένα ποσά. 

Πάντως, από την πλευρά του µισθωτή συµφωνείται ότι η έναρξη της 

πληρωµής των ενοικίων γίνεται µε την παράδοση και εγκατάσταση ως και την καλή 

λειτουργία του εξοπλισµού. Ακόµη για περιπτώσεις ελαττωµάτων του εξοπλισµού ο 

µισθωτής δεν µπορεί να στραφεί κατά του εκµισθωτή που δεν είναι υπεύθυνος γι’ 

αυτά και δεν δίνει εγγυήσεις, ενώ διατηρεί δικαιώµατα ιδιοκτησίας του εξοπλισµού 

για θέµατα που σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή, όπως ρήτρες 

έγκαιρης παράδοσης, εγγύησης των προδιαγραφών, ευθύνη εγκατάστασης του 

εξοπλισµού κ.α. 

 

 

Γ) Μέτρα προστασίας των τριών συµµετεχόντων µερών 

Οι εκµισθώτριες εταιρείες είναι υποχρεωµένες να κάνουν γνωστά σε τρίτους 

τα εµπράγµατα δικαιώµατά τους για τον εξοπλισµό µε το να τοποθετούν πάνω στον 

εκµισθωµένο εξοπλισµό µια πινακίδα. 

Οι µισθωτές κατοχυρώνουν τα δικαιώµατά τους µε τη σύµβαση της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε τους όρους που θέτουν περί δυνατότητας αγοράς του 

εξοπλισµού µε τη λήξη της σύµβασης. 

Πάντως, η ένδειξη της ιδιοκτησίας του εξοπλισµού µε την πινακίδα είναι 

σχετικά πληροφοριακή και δεν αποκλείει την περίπτωση να θεωρηθεί µια σύµβαση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ως έµµεση πώληση και να περιορίσει από τον εκµισθωτή 

τα δικαιώµατα επανάκτησης του µισθίου. Εκτός εάν προβλέπεται η καταχώρηση της 

µίσθωσης σε δηµόσιο έγγραφο (πρωτοδικείο) όπως γίνεται σε πολλές χώρες όπου ο 

εκµισθωτής εξασφαλίζει τα δικαιώµατά του ως ιδιοκτήτης. 

 

∆) Τεχνικές υπηρεσίες του εξοπλισµού 

Με τη σύµβαση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπεται συνήθως η 

παροχή τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής του µισθωµένου εξοπλισµού 

από εκµισθώτρια εταιρεία, αλλά οι δαπάνες επιβαρύνουν τον µισθωτή. Έτσι η 

εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει το δικαίωµα να ελέγχει εάν γίνεται καλή 
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συντήρηση και επισκευή και αν τηρείται η σωστή χρήση του εξοπλισµού, όταν 

βέβαια κρίνεται σκόπιµο και απαραίτητο. 

 

Ε) Ασφάλεια του µισθίου 

Η ασφάλεια του µισθωµένου εξοπλισµού παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

αύξηση των µισθωµάτων και γι’ αυτό θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στη 

σύµβαση. Ακόµη θα πρέπει να λαµβάνονται κάποια ασφαλιστικά µέτρα έναντι 

καταστροφής, βλάβης ή κλοπής του εξοπλισµού.  

Η ασφάλεια καλύπτει τον εξοπλισµό καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, 

από τη στιγµή που κατασκευάστηκε µέχρι της απαξίωσής του. ∆ηλαδή από τη 

µεταφορά του από τον κατασκευαστή στον µισθωτή, την εγκατάσταση και στη 

συνέχεια τη λειτουργία του µέχρι την λήξη της σύµβασης τα ασφάλιστρα 

συµφωνούνται εκ των προτέρων κατά πόσο θα καλυφθούν από τον εκµισθωτή ή τον 

µισθωτή.  

Συνήθως τα ασφάλιστρα που αφορούν το παθητικό µέρος, εµφανίζονται µε 

τη χρήση του εξοπλισµού και αφορούν βλάβες ή τραυµατισµούς ατόµων, 

καλύπτονται από τον µισθωτή.  

Ενώ τα ασφάλιστρα που αφορούν τον ίδιο τον εξοπλισµό και τον καλύπτουν, 

γενικά, απ’ όλους τους κινδύνους, καταστροφή, φωτιά, κλοπή κλπ., τα καλύπτει 

συνήθως ο εκµισθωτής αλλά και ο µισθωτής κατόπιν συµφωνίας. 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Για την πλευρά του εκµισθωτή  

1) Αναφορικά µε το µισθωτή και την επιχείρησή  

• Ικανοποιητική οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης του µισθωτή που 

ελέγχεται µε βάση τις αναλύσεις ισολογισµών των τελευταίων ετών, 

διασταύρωση πληροφοριών από εξωτερικές πηγές κτλ. 
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• Αξιοπιστία και ήθος του φορέα. 

• Συνέπεια της επιχείρησης στις υποχρεώσεις της προς τρίτους (συλλέγονται 

πληροφορίες και ερευνώνται οι λεγόµενοι «τόµοι δυσµενών στοιχείων», όπου 

καταγράφονται διαµαρτυρήσεις συναλλαγµατικών, επιστροφές επιταγών, 

πλειστηριασµοί, αγωγές πτωχεύσεων κτλ. 

• Υποβολή τεκµηριωµένης τεχνικοοικονοµικής µελέτης (όταν πρόκειται για 

µίσθωση εξοπλισµού µεγάλης αξίας) από την οποία να προκύπτει τόσο η 

σκοπιµότητα της επένδυσης όσο και η ταµειακή δυνατότητα του µισθωτή να 

καταβάλλει εµπρόθεσµα τα µισθώµατα. 

• Άρτια τεχνική οργάνωση της επιχείρησης και υψηλό επίπεδο τεχνικής 

κατάρτισης και εµπειρίας του προσωπικού ιδίως όταν το προς µίσθωση πράγµα 

είναι µεγάλης αξίας και απαιτούνται ειδικές γνώσεις για το χειρισµό και τη 

συντήρησή του. 

• Μεσοµακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και θετικές προοπτικές δυναµικής 

ανάπτυξης της επιχείρησης (εξετάζονται, εκτός από µικροοικονοµικά και 

µακροοικονοµικά, κυρίως κλαδικά στοιχεία). 

 

2)  Αναφορικά µε το µηχανικό εξοπλισµό 

• ∆υνατότητα χρησιµοποίησής του και από άλλες επιχειρήσεις δηλαδή δεν πρέπει 

το µίσθιο να εξυπηρετεί αποκλειστικά και µόνο εξειδικευµένες ανάγκες της 

επιχείρησης του µισθωτή, γιατί τότε η πιθανότητα ζηµίας για τον εκµισθωτή, σε 

περίπτωση πρόωρης διακοπής της µίσθωσης, είναι κατά πολύ αυξηµένη. 

• Αποτελεσµατική λειτουργία αγοράς µεταχειρισµένων ειδών της κατηγορίας 

στην οποία ανήκει το µίσθιο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πώληση, αν παραστεί 

ανάγκη, του µισθίου σε µια αντιπροσωπευτική τιµή. 

• Φερεγγυότητα και καλή φήµη του κατασκευαστή. 

• Λειτουργική αυτονοµία του µηχανικού εξοπλισµού, δηλαδή να µην εξαρτάται η 

λειτουργία του από την ένταξη του σε κάποιο παραγωγικό µηχανισµό, αλλά να 

είναι δυνατή, σε περίπτωση που τούτο κριθεί απαραίτητο, η αφαίρεσή του από 

την παραγωγική διαδικασία του µισθωτή, χωρίς να υποστεί ζηµιά ή να µειωθεί η 

αξία του. 
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• Εξασφάλιση συνεχούς ροής υπηρεσιών συντήρησης, επιδιόρθωσης και 

προµήθειας ανταλλακτικών. 

 

Για την πλευρά του µισθωτή 

 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της επιχείρησης 

του µε τη χρησιµοποίηση του µισθούµενου µηχανικού εξοπλισµού. 

•  Ανταγωνιστικό κόστος της χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε σύγκριση µε άλλες 

µορφές χρηµατοδότησης, λαµβάνοντας υπόψη και τα φορολογικά 

πλεονεκτήµατα του Leasing. 

• Κατάρτιση ολοκληρωµένης τεχνικοοικονοµικής µελέτης από την οποία θα 

προκύπτει τόσο η σκοπιµότητα της επένδυσης όσο και η ταµειακή δυνατότητα 

έγκαιρης καταβολής των µισθωµάτων. 

• Εξασφάλιση υπηρεσιών συντήρησης, επιδιόρθωσης κτλ. του µισθίου και 

προµήθειας ανταλλακτικών. 

• Όχι ταχεία τεχνολογική απαξίωση του µισθίου, δεδοµένου ότι στην κανονική 

περίπτωση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης, ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα 

πρόωρης καταγγελίας της σύµβασης και εποµένως είναι υποχρεωµένος να 

καταβάλλει τα µισθώµατα µέχρι την ολική τοκοχρεολυτική απόσβεση του 

εξοπλισµού. 

 

 

 

 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.Γενικά 
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Ο θεσµός του FINANCIAL Leasing αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. µετά το 1952 

και πήρε στη συνέχεια παγκόσµιες διαστάσεις. 

Αυτός ο θεσµός αφορά τη χρηµατοδοτική µίσθωση παγίων στοιχείων που 

χρησιµοποιείται σαν µια εναλλακτική και συµπληρωµατική µορφή χρηµατοδότησης 

χωρίς, φυσικά, να υποκαθιστά τις παραδοσιακές χρηµατοδοτήσεις (δανεισµό).Με το 

θεσµό αυτό µισθώνεται µέσο-µακροπρόθεσµα κεφαλαιουχικός εξοπλισµός. 

 

 

2.Το νοµικό πλαίσιο της σύµβασης     

Η χρηµατοδοτική µίσθωση γίνεται µεταξύ του εκµισθωτή και του µισθωτή 

και κατοχυρώνεται µε µια σύµβαση. Η Εταιρεία Χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

(εκµισθωτής)εκµισθώνει στο µισθωτή το πάγιο στοιχείο µε µισθώµατα αντίστοιχα 

µε την αξία του µισθίου στα οποία συνυπολογίζεται όλο το κόστος της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης (τόκοι, πληθωρισµός, λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις 

κ.λ.π.). 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση γίνεται για µια ορισµένη χρονική περίοδο 

ανάλογα µε τη διάρκεια ζωής του  µισθίου. Εάν µετά τη λήξη της σύµβασης της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης υπάρχει (υπολειµµατική) αξία του µισθίου, γίνεται 

αντικείµενο νέας διαπραγµάτευσης µε άλλους ή τους ίδιους όρους ή πουλιέται στον 

µισθωτή. Μέχρι τη λήξη της σύµβασης το µίσθιο ανήκει στον εκµισθωτή. ∆ηλαδή 

τη νοµική κυριότητα του παγίου στοιχείου την έχει η εταιρεία χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης, ενώ την οικονοµική εκµετάλλευση έχει ο µισθωτής . 

Με το θεσµό της χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπεται η απαλλαγή του 

µισθωτή από την υποχρέωση της παροχής εµπράγµατης ασφάλειας στη σύµβαση, 

ενώ φέρει την ευθύνη για τυχαία καταστροφή ή χειροτερεύσει του µισθίου. 

Αντίθετα, η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, απαλλάσσεται της ποινικής 

ευθύνης που απορρέει από την κυριότητα του µισθίου. 

Οι συµβάσεις αυτές κυµαίνονται για τα κινητά µηχανήµατα από 3-7 χρόνια 

και για τα ακίνητα πάγια στοιχεία από 7-20 χρόνια. Μετά τη λήξη της σύµβασης, το 

πάγιο στοιχείο πουλιέται στον µισθωτή εφόσον το επιθυµεί, ή ανανεώνεται η 

σύµβαση µε νέους όρους, ή διακόπτεται η συνεργασία µεταξύ εκµισθωτή και 

µισθωτή  και επιστρέφει το πάγιο στοιχείο στον εκµισθωτή. Αυτό το δικαίωµα του 
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µισθωτή να αγοράσει το µίσθιο κάνει  τη σύµβαση να διαφέρει από µια 

συνηθισµένη σύµβαση. 

 

  3.Ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε διάφορες χώρες 

Ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει εφαρµοσθεί στις περισσότερες 

χώρες του κόσµου και κυρίως στις βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες. 

Με την εµφάνιση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης υπήρξε πλήρης νοµοθετική 

ρύθµιση των εργασιών της. Αυτή η ρύθµιση προέβλεπε τη φορολογία, τις 

αποσβέσεις, τους όρους της σύµβασης, τη διάρκεια της σύµβασης ,τη νοµική και 

οικονοµική κυριότητα του πάγιου στοιχείου, την απόκτηση (αγορά)του µισθίου από 

τον µισθωτή, εάν το επιθυµεί, την επανάκτηση του µισθίου και γενικά όλο το 

πλαίσιο των εργασιών της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

Στις Η.Π.Α. δεν υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση του θεσµού της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. ∆εν είναι δηλαδή ο θεσµός της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης κατοχυρωµένος νοµικά. 

Έτσι υπάρχει η ευελιξία µεταξύ του µισθωτή και της εκµισθώτριας 

εταιρείας(εκµισθωτή) να ρυθµίζουν ελεύθερα τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ τους, 

µέσα στα πλαίσια των γενικών νοµοθετικών και των κλασικών συµβάσεων 

µίσθωσης πάγιων στοιχείων, κάτι παρόµοιο µε το Operating Leasing. 

Ωστόσο, κατά καιρούς είχαν εκδοθεί κάποιοι πρακτικοί οδηγοί σχετικοί µε 

τις εργασίες της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Για παράδειγµα το 1969, το Britishg 

Institute of Management εξέδωσε έναν πρακτικό οδηγό στο Ηνωµένο Βασίλειο 

(U.K.)και στην υπόλοιπη Ευρώπη που βασιζόταν σε µια εργασία που έγινε από την 

Commission of the International Chamber of Commerce. Αργότερα όταν η Αγγλία 

προσχώρησε στην ΕΟΚ η ΕLA (Equipment Leasing Association) δηµοσίευσε ένα 

πιο περιεκτικό φυλλάδιο το <<Leasing Into Europe>>. 

Στις Λατινικές χώρες (Γαλλία, Βέλγιο) η νοµική ρύθµιση του θεσµού της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης βασίσθηκε στο Ρωµαϊκό ∆ίκαιο. Οι εταιρείες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατατάσσονται στους πιστωτικούς οργανισµούς και 

υπόκεινται στους σχετικούς κανονισµούς της οργάνωσης των τραπεζών και της 

χρηµατοδότησης ,όπου απαιτείται έγκριση από τις νοµισµατικές αρχές για τη 
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σύσταση και τη λειτουργία τους, ελάχιστο ύψος µετοχικού κεφαλαίου κ.λ.π. Σ' 

αυτές τις χώρες  που επικρατούσε το Ρωµαϊκό ∆ίκαιο τα πράγµατα γίνονται αρκετά 

δύσκολα γιατί επιβάλλει την κατάταξη αυτού του τύπου χρηµατοδότησης στην 

κατηγορία συµβάσεων που ορίζονται από ειδικό νόµο. Στην Γαλλία, για 

παράδειγµα, η χρηµατοδοτική µίσθωση κατατάχθηκε στην κατηγορία δανεισµού 

όπου, το να έχει το δικαίωµα της κυριότητας (νοµική κυριότητας)του 

µηχανολογικού εξοπλισµού ήταν υπό αµφισβήτηση. Όταν αργότερα οι απαιτήσεις 

των εργασιών της χρηµατοδοτικής µίσθωσης επέβαλαν την ψήφιση νόµων, 

ξεπεράστηκαν  πολλά προβλήµατα στις Λατινικές χώρες αλλά και σε άλλες χώρες 

που είχαν υιοθετήσει το πρότυπο του Ρωµαϊκού ∆ικαίου. 

Ειδικές νοµικές ρυθµίσεις του θεσµού χρηµατοδοτικής µίσθωσης έγιναν 

στην φορολογία, γιατί εκεί πράγµατι η χρηµατοδοτική µίσθωση έχει πλεονεκτήµατα 

και οι χώρες προσπάθησαν να τα αξιοποιήσουν προς την κατεύθυνση των 

επενδύσεων. 

Ο θεσµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε τη νοµοθετική του ρύθµιση 

αφορά τα κινητά και τα ακίνητα πάγια στοιχεία. 

Ο διαχωρισµός µεταξύ των παγίων κινητών και ακινήτων στοιχείων 

προβλέπεται ρητά στη διεθνή νοµοθεσία καθώς επίσης προβλέπονται και τα 

µηχανήµατα ή ο µηχανολογικός εξοπλισµός που είναι εµπεπηγµένα στο έδαφος ή 

στο οικοδόµηµα της βιοµηχανικής µονάδας να θεωρούνται ακίνητα. Αυτό στην 

ελληνική νοµοθεσία φαίνεται από το νόµο 4112/20.3/1992. 

 

4.Νοµοθετική κάλυψη του θεσµού στην Ελλάδα 

Η πλήρης νοµοθετική κάλυψη του θεσµού της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

στην Ελλάδα έγινε µε τον ειδικό νόµο 1665/1986 που ψηφίστηκε στη Βουλή των 

Ελλήνων το 1986. 

Ο νόµος 1665/86 καλύπτει το πλαίσιο των εργασιών του θεσµού της 

χρηµατοδοτικής µίσθωση και αφορά τα κινητά πάγια στοιχεία. Προβλέπει τα 

οικονοµικά οφέλη των συµµετεχόντων µερών όπως του µισθωτή και του 

εκµισθωτή, δηλαδή, τα φορολογικά κίνητρα, τις αποσβέσεις κ.α., την ίδρυση 

εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Συνδέεται ο νόµος 1665/86 µε τον 



 

 44 

αναπτυξιακό νόµο 1262/82 από τον οποίο ο µισθωτής και ο εκµισθωτής ωφελούνται 

από όλα τα αναπτυξιακά κίνητρα που προβλέπονται απ' αυτόν το νόµο. 

Ο νόµος 1665/86 δεν καλύπτει τα ακίνητα πάγια στοιχεία. ∆εν αναφέρει 

τίποτα σχετικά µε τα εµπεπηγµένα πάγια στοιχεία. ∆εν  προβλέπει ακόµη ποτέ και 

εάν ένα πλοίο ή αεροπλάνο από κάποιο µέγεθος και πάνω θεωρείται ακίνητο ή 

κινητό σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία. 

Τέλος, η νοµοθετική ρύθµιση του θεσµού της χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε 

το νόµο 1665/86 προβλέπει τέσσερις τοµείς, δηλαδή:  

-Την ιδιοκτησία του εξοπλισµού και την κάλυψη των τριών µερών από κινδύνους 

αστικής και ποινικής ευθύνης. 

-Την ασφάλεια των παγίων στοιχείων από κινδύνους και τα φορολογικά θέµατα. 

-Τους όρους της σύµβασης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και 

-Τις εµπράγµατες σχέσεις µεταξύ εκµισθωτή, µισθωτή και κατασκευαστή. 

 

 

  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

                   

Μπορούµε να διακρίνουµε τις εξής φάσεις της διαδικασίας µέχρι την 

υπογραφή της σύµβασης: 

-∆ιαπραγµάτευση µεταξύ ενδιαφεροµένου για τη µίσθωση παραγωγικού 

εξοπλισµού (υποψήφιος µισθωτής)και προµηθευτή, επιλογή αντικειµένου και λήψη 

σχετικής προσφοράς-προτιµολογίου. 

-Υποβολή αίτησης προς την εταιρεία Leasing για την χρηµατοδοτική µίσθωση του 

αντικειµένου που έχει επιλεγεί από τον υποψήφιο µισθωτή. Η αίτηση περιλαµβάνει, 

µεταξύ άλλων, στοιχεία για τους κυριότερους µετόχους, το διοικητικό συµβούλιο 

και τους διαχειριστές, τις τυχόν συγγενείς επιχειρήσεις, τα αποτελέσµατα των 

τελευταίων ετών, τους βασικούς πελάτες και προµηθευτές, την ακίνητη περιουσία 
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της επιχείρησης καθώς και περιγραφή των προς µίσθωση αντικειµένων. Η αίτηση 

αυτή συνοδεύεται από τους ισολογισµούς των τριών τελευταίων ετών και πρόσφατο 

ισοζύγιο γενικού καθολικού ή αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήµατος, 

προτιµολόγια / προσφορές των προµηθευτών για τα πράγµατα προς µίσθωση, 

φωτοτυπία της ταυτότητας του ή των ατόµων που δεσµεύουν µε την υπογραφή τους 

την εταιρεία, συµπληρωµένες αιτήσεις του ή των εγγυητών και επικυρωµένα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα της εταιρείας. 

Εφόσον το υπό µίσθωση πράγµα είναι σηµαντικής αξίας, δηλαδή αποτελεί 

µια αξιόλογη επένδυση, θα πρέπει µαζί µε την αίτηση να υποβάλλεται σχετική 

τεχνικοοικονοµική µελέτη. Από τη µελέτη αυτή πρέπει να προκύπτουν οι πρόσοδοι 

που αναµένεται να αποφέρει η επένδυση, ώστε αφενός να αξιολογείται η 

σκοπιµότητα της και αφετέρου να καθορίζεται ο χρόνος καταβολής των 

µισθωµάτων κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές δυνατότητες της 

επιχείρησης. 

-   Επεξεργασία του αιτήµατος από την αρµόδια υπηρεσία της εταιρείας Leasing, µε 

βάση τα οικονοµικά και άλλα στοιχεία που έχει υποβάλλει η επιχείρηση, τις 

πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από την έρευνα των λογιστικών βιβλίων και 

του τόµου των δυσµενών στοιχείων αλλά και από κύκλους της αγοράς, την 

προσωπική επαφή µε τους φορείς της επιχείρησης και την επίσκεψη στην 

επαγγελµατική της εγκατάσταση. Λαµβάνοντας υπόψη τα γνωστά τραπεζικά 

κριτήρια, µε ιδιαίτερη έµφαση στις επιχειρηµατικές προοπτικές του υποψηφίου 

µισθωτή, στο ήθος και στην ικανότητα του επιχειρηµατία , στην τεχνική του 

οργάνωση και στην ποιότητα του τεχνικού προσωπικού του και γενικά τη συνδροµή 

όλων των ειδικότερων προϋποθέσεων. 

-  Έγκριση του αιτήµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης, εφόσον διαπιστωθεί ότι 

συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Βέβαια, κατά περίπτωση, η εταιρεία 

Leasing µπορεί να θέσει πρόσθετους όρους όπως π.χ.  την παροχή από το µισθωτή 

κάποιας συµπληρωµατικής εξασφάλισης (εγγύηση φερέγγυου προσώπου, 

προσηµείωση κτλ.). 

-  Υπογραφή από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη δηλαδή την εταιρεία Leasing και το 

µισθωτή, ενός «προσύµφωνου» που αποκαλείται «Πρόταση Χρηµατοδοτικής 

Μίσθωσης». Η Πρόταση αυτή της εταιρείας Leasing προς τον ενδιαφερόµενο για 
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µίσθωση περιέχει όλα τα στοιχεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης που έχει εγκριθεί 

(εκµισθωτής, µισθωτής, περιγραφή και αξία εξοπλισµού, προµηθευτές, διάρκεια 

µισθωτικής περιόδου, ΦΠΑ, δικαίωµα αγοράς, ασφάλιση) καθώς και τους όρους 

ενεργοποίησης της υποχρέωσης του εκµισθωτή για την αγορά του πράγµατος που 

επέλεξε προς µίσθωση ο πελάτης του (µισθωτής). Τέτοιοι όροι είναι η υπογραφή 

από το µισθωτή της σχετικής σύµβασης και του Πιστοποιητικού Αποδοχής 

Εξοπλισµού και η διαβεβαίωση του µισθωτή ότι ο εκµισθωτής (εταιρεία Leasing) 

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

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

ασφάλιση του εξοπλισµού πριν από την παραλαβή του από το µισθωτή, από 

ασφαλιστική εταιρεία εγκεκριµένη από τον εκµισθωτή, για κάθε κίνδυνο 

(περιλαµβανοµένης και της αστικής ευθύνης) και για πόσο τουλάχιστον ίσο µε την 

αξία κτήσης του µισθίου. 

Εκτός από τα παραπάνω, στους όρους της συγκεκριµένης πρότασης, 

περιλαµβάνεται και η επιφύλαξη του δικαιώµατος του εκµισθωτή να ανακαλέσει 

την πρόταση του εφόσον περιέλθουν σε γνώση του δυσµενείς πληροφορίες για το 

µισθωτή αλλά και να αξιώσει αποζηµίωση σε περίπτωση που ο µισθωτής 

καθυστερήσει την υπογραφή της σύµβασης πάνω από ένα µήνα από την παράδοση 

του εξοπλισµού. 

− Αποστολή από την εταιρεία Leasing προς τον προµηθευτή επιστολής, µε την 

οποία γνωστοποιείται στο δεύτερο η έγκριση χρηµατοδοτικής µίσθωσης του 

συγκεκριµένου εξοπλισµού και αναλαµβάνει η εταιρεία Leasing την υποχρέωση 

αγοράς τούτου «τοις µετρητοίς» σε ορισµένο χρόνο και εφόσον προσκοµισθεί 

τιµολόγιο στο όνοµά της. Επίσης αναφέρονται και οι όροι ισχύος της παραπάνω 

δέσµευσης της εκµισθώτριας εταιρείας. Οι βασικότεροι απ' αυτούς είναι η απ΄ την 

πλευρά του προµηθευτή ρητή αποδοχή του γεγονότος ότι δεν έχει αναµειχθεί η 

εταιρεία Leasing στις σχετικές διαπραγµατεύσεις κτλ και η υπογραφή από το 

µισθωτή Πιστοποιητικού Αποδοχής Εξοπλισµού. 

− Παραγγελία του εξοπλισµού από το µισθωτή και η παραλαβή του απ΄ αυτόν. 

− Υπογραφή από το µισθωτή του «Πιστοποιητικού Αποδοχής Εξοπλισµού», µε το 

οποίο πιστοποιείται ότι έγινε η παραλαβή και ο έλεγχος του εξοπλισµού που 

βρέθηκε κατάλληλος και σε καλή κατάσταση από κάθε άποψη, ότι τηρήθηκαν οι 

διατάξεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια και ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις που 
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σχετίζονται µε την ασφάλεια και ότι έχουν ληφθεί οι τυχόν απαιτούµενες άδειες από 

τις αρµόδιες αρχές. Ακόµη παρέχεται η διαβεβαίωση ότι ασφαλίστηκε ο εξοπλισµός 

σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

− Υπογραφή από το µισθωτή της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης που του 

έχει ήδη αποσταλεί από την εκµισθώτρια εταιρεία συνηµµένη στην Πρόταση 

Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης. 

− ∆ιαβίβαση της παραπάνω Σύµβασης και του πιστοποιητικού Αποδοχής 

Εξοπλισµού στην εταιρεία Leasing. ∆ιευκρινίζεται ότι από την ηµεροµηνία έκδοσης 

του πιστοποιητικού Αποδοχής Εξοπλισµού τίθεται σε ισχύ η σύµβαση και αρχίζει 

συνήθως η καταβολή µισθωµάτων. 

− Πληρωµή από την εταιρεία Leasing προς τον προµηθευτή της τιµολογιακής αξίας 

του εξοπλισµού και µεταβίβαση της κυριότητας του στην εταιρεία. 

Με την ολοκλήρωση όλων των φάσεων της διαδικασίας  που περιγράφουµε 

παραπάνω α) ο εκµισθωτής έχει την κυριότητα του εξοπλισµού που έχει εγγράψει 

στο πάγιο ενεργητικό του, β) ο µισθωτής έχει στην κατοχή του τον εξοπλισµό και 

τον χρησιµοποιεί για τις επαγγελµατικές του ανάγκες καταβάλλοντας τα 

προβλεπόµενα µισθώµατα στον εκµισθωτή και γ) ο προµηθευτής έχει εισπράξει το 

τίµηµα της πώλησης του πράγµατος από την εταιρεία Leasing. 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

 

Παραδείγµατα υπολογισµού µισθωµάτων 

Α) Καταβολή µισθώµατος στο τέλος της περιόδου 

Παράδειγµα 10 

Έστω ότι το κόστος αγοράς ενός µηχανήµατος είναι 10.000€, η διάρκεια της 

σύµβασης Leasing είναι τρία έτη και το ετήσιο επιτόκιο 32%. Ζητείται να 

υπολογιστούν τα τριµηνιαία µισθώµατα (καταβολή στο τέλος του τριµήνου). 

Ο τύπος είναι: 

Lt = PV / L 
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Όπου: PV = παρούσα αξία επένδυσης  

           Lt = το ποσό κάθε µισθώµατος  

           L = παράγοντας που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της ληξιπρόθεσµης 

ράντας ενός € και υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: 

         L = 1 -     1     / r   

                               (1 + r) t               
 

 

r = επιτόκιο 

t = αριθµός των ίσων χρονικών περιόδων, στις οποίες αναφέρεται το 

µίσθωµα (π.χ. µήνες, τρίµηνα, έτη κτλ.) 

Άρα έχουµε: 

PV = 10.000€ 

t = 3 * 4 = 12 (1 έτος = 4 τρίµηνα) 

r =32% / 4 = 8% ή 0, 08 (τριµηνιαίο επιτόκιο)| 

          

L = 1 - [1 / (1+0, 08)12] /0, 08 = 7, 5361 

Και  Lt = PV/L = 10.000 / 7,5361 = 1.326,95 

 

Β) Προκαταβολή µισθωµάτων (δηλ. καταβολή στην αρχή της συµφωνηθείσας 

περιόδου) 

Παράδειγµα 20
 

Υποθέτουµε ότι ο µισθωτής στο παραπάνω παράδειγµα προκαταβάλλει δύο 

µισθώµατα: 

Ο τύπος είναι: 

Η µόνη διαφορά µε τον προηγούµενο τύπο είναι ο υπολογισµός του L και είναι ο 

εξής: 

L = {1 – [1 / (1+r) t-n] / r} + n 
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Όπου :  n = ο αριθµός των προκαταβαλλόµενων µισθωµάτων 

Άρα έχουµε: 

L = {1- [1/ (1+0,08)12-2] /0,08} + 2 

L = 6,7101 + 2 = 8,7101  και  

Lt = 10.000 / 8,7101 = 1.148,09 

 

 

 

Γ) Όταν υπάρχει υπολειµµατική αξία 

Παράδειγµα 30 

Ας υποθέσουµε ότι στο παράδειγµα 1 υπάρχει υπολειµµατική αξία ίση µε το 5% 

της αξίας κτήσεως του µισθίου: 

Έχουµε: 

FV = 500 (5% * 10.000) 

r = 8% (τριµηνιαίο επιτόκιο) 

t = 12 

PV = 10.000 

PVt = παρούσα αξία της υπολειµµατικής αξίας  

Εφαρµόζουµε τον τύπο ο οποίος είναι: 

             PVt = FV * [1 / (1+r) t] 

Όπου:   PVt = η παρούσα αξία της υπολειµµατικής αξίας  

             FV = η µελλοντική αξία της υπολειµµατικής αξίας  

              r = το επιτόκιο (ετήσιο, εξαµηνιαίο, τριµηνιαίο κτλ.), ανάλογα µε το 

χρονικό διάστηµα καταβολής των µισθωµάτων 

              t = ο αριθµός των χρονικών περιόδων 

Αφού βρεθεί η παρούσα αξία της υπολειµµατικής αξίας, εφαρµόζεται ο τύπος: 

   Lt = PV1 –PVt / L 
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Άρα εφαρµόζουµε τον τύπο: 

PVt = FV * [1 / (1+ r) t] = 500 * [1 / (1+0,08)12 = 500 * 0,3971 = 198,55 

 

Lt = PV –PVt / L = (10.000 – 198,55) / 7,5361 = 1300,60 

 

 

 

Η  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

1. Η λογιστική της διαχειριστικής µίσθωσης  

Συνήθως ο λογιστικός χειρισµός του Leasing εξαρτάται από τη µορφή του 

παγίου στοιχείου. Οι κατηγορίες των παγίων στοιχείων είναι δύο. Η κατηγορία  

1) της µίσθωσης – χρησιµοποίησης (Operating Leasing) και 

2) της χρηµατοδοτικής µίσθωσης – οικονοµικής εκµετάλλευσης (Financial 

Leasing) 

Εάν το µισθωµένο πάγιο στοιχείο θεωρείται περιουσιακό στοιχείο που δεν ανήκει 

στον µισθωτή αλλά απλώς το χρησιµοποιεί ( διαχειριστικό Leasing), η λογιστική 

απεικόνιση της µίσθωσης είναι απλή και εγγράφει τη συνολική πληρωµή του 

µισθώµατος ως κόστος. 

 

Γενικό ηµερολόγιο 

Ηµεροµηνία                             Εγγραφή                            Χρέωση              Πίστωση   

5/01/2007            Έξοδα διαχειριστικής µίσθωσης            χχχχχ 

                    Μετρητά                                                          χχχχχ 

                             Εγγραφή ετήσιας πληρωµής για τη  

                             µίσθωση ενός µηχανήµατος από  

                             την εταιρεία «Χ» 
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2. Η λογιστική της χρηµατοδοτικής µίσθωσης    

Όταν το πάγιο στοιχείο χρησιµοποιείται ως περιουσιακό στοιχείο το οποίο 

ανήκει στον µισθωτή, όχι η νοµική του κυριότητα, αλλά η οικονοµική 

εκµετάλλευσή του (Financial Leasing), του οπίου το συνολικό κόστος θα πληρώσει 

ο µισθωτής σε ετήσια µισθώµατα που εντάσσονται σε πλήρη «τοκοχρεολυτική» 

διαδικασία, η λογιστική απεικόνιση της µίσθωσης είναι ελαφρώς διαφορετική. Η 

µίσθωση θα εγγραφεί ως ακολούθως: 

 

 

 

Γενικό ηµερολόγιο 

Ηµεροµηνία                             Εγγραφή                            Χρέωση              Πίστωση   

5/01/2007           Πάγιο στοιχείο χρηµατοδοτικής  

                            µίσθωσης                                                  χχχχχ 

                                  Υποχρέωση χρηµατοδοτικής 

                                   µίσθωσης                                                                      χχχχχ 

                                   Μετρητά                                                                        χχχχχ 

                          Εγγραφή απόκτησης ενός µηχανήµατος  

                          για 10 έτη µίσθωσης χωρίς διακοπή Χ/Μ 

                          µε ποσό «χχχχχ» το χρόνο και µε προεξοφλητικό 

                          επιτόκιο χχ% 

 

Στις λογιστικές ενέργειες του µισθωτή ( µισθώτριας εταιρείας) που µισθώνει το 

πάγιο στοιχείο από την εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 
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α) Ότι ο µισθωτής χρησιµοποιεί το πάγιο στοιχείο για την παραγωγική του 

διαδικασία χωρίς να έχει την κυριότητά του και η εµφάνισή του γίνεται στις 

λογιστικές καταστάσεις µε λογαριασµούς τάξεως και όχι ουσίας. 

β) Αφού δεν είναι πάγιο στοιχείο στην κυριότητα του µισθωτή δεν µπορεί να 

ενεργεί αποσβέσεις γιατί το δικαίωµα να ενεργεί αποσβέσεις έχει µόνο η εταιρεία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης που έχει τη νοµική κυριότητα και είναι κάτοχος του 

παγίου στοιχείου. 

Η µισθώτρια εταιρεία πρέπει να γνωρίζει ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα της τα µισθώµατα που πληρώνει στην εκµισθώτρια εταιρεία χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης, ως λειτουργικά έξοδα. Μέσα στα µισθώµατα µπορούν ακόµη να 

συµπεριληφθούν και να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα τα ασφάλιστρα και τα 

έξοδα συντήρησης του παγίου στοιχείου. Ακόµη εκπίπτει και η απαξίωση του 

µηχανήµατος (οικονοµική, τεχνολογική κ.λ.π.) που εξετάζεται σε σχέση µε τη 

χρονική διάρκεια της µίσθωσης. 

Έτσι, κατά τη σύναψη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης του παγίου στοιχείου από 

την πλευρά του µισθωτή ενεργείται η ακόλουθη εγγραφή: 

 

 

Γενικό ηµερολόγιο 

Ηµεροµηνία                             Εγγραφή                            Χρέωση              Πίστωση   

5/01/2007         Χρηµατοδοτική µίσθωση παγίου 

                         στοιχείου «χ»                                              χχχχχ 

                               ∆ικαιούχοι του παγίου στοιχείου                                      χχχχχ 

                         Σύναψη σύµβασης για τη Χ/Μ του 

                         παγίου στοιχείου από τον εκµισθωτή 

                         και τον µισθωτή 

 

Κατά  την πληρωµή του µισθώµατος στην εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης θα 

ενεργηθεί η παρακάτω εγγραφή από τον µισθωτή. 
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Γενικό ηµερολόγιο 

Ηµεροµηνία                             Εγγραφή                            Χρέωση              Πίστωση   

5/01/2007          Γενικά λειτουργικά έξοδα                          χχχχ 

                                       Μίσθωµα Χ/Μ                                                           χχχχ 

                         Εγγραφή πληρωµής µισθώµατος του 

                         παγίου στοιχείου από τον µισθωτή 

                         στον εκµισθωτή 

 

 

Στη συνέχεια ο λογαριασµός «Γενικά λειτουργικά έξοδα» θα µεταφερθεί και θα 

χρεωθεί στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Κατά τον ίδιο τρόπο γίνονται οι εγγραφές για τα ασφάλιστρα και τα έξοδα 

συντήρησης (εάν δεν συµπεριλαµβάνονται στα µισθώµατα). 

 α) ασφάλιστρα 

 

Γενικό ηµερολόγιο 

Ηµεροµηνία                             Εγγραφή                            Χρέωση              Πίστωση   

5/01/2007            Γενικά λειτουργικά έξοδα                          χχχ 

                                 Έξοδα για ασφάλιστρα στη Χ/Μ                                       χχχ 

                        Πληρωµή εξόδων για ασφάλιστρα του 

                      παγίου στοιχείου που µίσθωσε ο  µισθωτής 

                      από τον εκµισθωτή  
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β) έξοδα συντήρησης 

 

 

  Γενικό ηµερολόγιο 

Ηµεροµηνία                             Εγγραφή                            Χρέωση              Πίστωση   

5/01/2007            Γενικά λειτουργικά έξοδα                          χχχ 

                             Έξοδά για τη συντήρηση του παγίου                                    χχχ 

                           Πληρωµή εξόδων για τη συντήρηση  

                           του παγίου στοιχείου 

 

 

Εάν στο τέλος της περιόδου που προβλέπεται η σύµβαση της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή της ελάχιστης χρονικής διάρκειας για µίσθωση, το 

πάγιο στοιχείο αγοραστεί από τον µισθωτή, θα γίνει η αντίθετη ηµερολογιακή 

εγγραφή απ’ αυτή που έγινε κατά τη σύναψη της συµφωνίας. 

Στην περίπτωσή που θα αγοραστεί το πάγιο στοιχείο θα εµφανιστεί 

κανονικά στο ενεργητικό της µισθώτριας εταιρείας και δεν θα εµφανίζονται πλέον 

σε λογαριασµούς τάξεως. 

Αν η σύµβαση ανανεωθεί δεν θα αλλάξει τίποτα στη λογιστική εµφάνιση 

των στοιχείων. Τέλος, αν καταγγελθεί η σύµβαση από τον µισθωτή και επιστρέψει 

το µηχάνηµα θα υπολογισθεί η υπολειµµατική αξία (αγορά µεταχειρισµένου), η 

τεχνολογική απαξίωση και η διαφορά του µισθώµατος και της απόσβεσης και θα 

γίνουν ανάλογες ηµερολογιακές εγγραφές .  
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΜΙΣΘΙΟ) 

 

Ο µισθωτής, µε βάση τους όρους της σύµβασης που υπογράφει αλλά και από την 

ίδια τη νοµική φύση της σχέσης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι υποχρεωµένος, 

µεταξύ άλλων:  

  α) Να επισκευάζει και γενικά να συντηρεί τον εξοπλισµό, ώστε αυτός να 

διατηρείται σε κατάσταση καλής λειτουργίας   

   β) Να ακολουθεί σε κάθε περίπτωση τις οδηγίες ή υποδείξεις του κατασκευαστή 

και του προµηθευτή σχετικά µε τη χρήση, λειτουργία, συντήρηση και καθαρισµό 

του εξοπλισµού. 

   γ) Να παίρνει την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εκµισθωτή για 

οποιαδήποτε µεταβολή ή προσθήκη στον εξοπλισµό που θα κριθεί απαραίτητη (οι 

τυχόν προσθήκες στον εξοπλισµό επιβαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή, 

παραµένουν, όµως, στην ιδιοκτησία του εκµισθωτή αφού αποτελούν µέρος του 

µισθίου). 

    δ) Να παίρνει όλες τις απαραίτητες άδειες ή εγκρίσεις για την εγκατάσταση και 

χρήση του εξοπλισµού και  συµµορφώνεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

ισχύος τους. 

    ε) Να εφαρµόζεται τους κανόνες πρακτικής και ασφάλειας. 

   στ)Να αποζηµιώνει τον εκµισθωτή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά του 

εξοπλισµού (στο µέτρο που ο εκµισθωτής δεν θα έχει αποζηµιωθεί από τη σχετική 

ασφάλιση).   

    ζ) Να φροντίζει για την απαλλαγή του εκµισθωτή από οποιεσδήποτε ευθύνες 

εξαιτίας απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ξένης ιδιοκτησίας ή θανάτου ή 
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τραυµατισµού τρίτων προσώπων, παραβίασης δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας κτλ.  που 

έχουν σχέση ή προέρχονται από την κατοχή, χρήση και λειτουργία του εξοπλισµού. 

    η) Να ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τον εξοπλισµό και να τον διατηρεί για όλη 

τη διάρκεια της µίσθωσης ασφαλισµένο για κάθε κίνδυνο (συµπεριλαµβανοµένης 

και της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων),σε ασφαλιστική εταιρεία που έχει εγκριθεί 

εγγράφως ο εκµισθωτής. Το ασφαλιζόµενο ποσό δεν πρέπει να είναι κατώτερο από 

την αξία κτήσης του εξοπλισµού που αναφέρεται στο οικείο παράρτηµα. 

    θ)Να αναρτά και να διατηρεί αναρτηµένες, εφόσον βέβαια το ζητήσει ο 

εκµισθωτής, πινακίδες επιγραφές ή οποιαδήποτε άλλο διακριτικό µέσο, που θα 

δηλώσει ότι ο εξοπλισµός ανήκει στην κυριότητα του εκµισθωτή. 

    ι) Να επιτρέπει στον εκµισθωτή ή σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του να 

επιθεωρεί σε όλες τις  κατάλληλες  ώρες τον εξοπλισµό, παρέχοντας του κάθε 

δυνατή διευκόλυνση. 

 

 

 

ΈΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

1) Γενικά  

Η έκτακτη καταγγελία οδηγεί σε διακοπή της συµβατικής σχέσης της 

µίσθωσης πριν από τη συµβατική λήξη και πριν από την άσκηση του δικαιώµατος 

εξαγοράς του µισθίου εκ µέρους του µισθωτή. 

Σε έκτακτη καταγγελία της σύµβασης δικαιούνται να προβούν τόσο ο 

εκµισθωτής όσο και ο µισθωτής, είναι ότι ο εκµισθωτής µπορεί να καταγγείλει 

οποτεδήποτε, µε έγγραφη ειδοποίηση του µισθωτή, τη µίσθωση  όλου ή 

οποιοδήποτε µέρους του εξοπλισµού, εφόσον µπορεί να αποδείξει ότι συντρέχει 

κάποιος από τους συµβατικά προβλεπόµενους λόγους καταγγελίας. Αντίθετα ο 

µισθωτής έχει δικαίωµα πρόωρης καταγγελίας της σύµβασης, εφόσον τούτο 

προβλέπεται από σχετικό συµβατικό όρο, µόνο µε την έγγραφη συναίνεση του 
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εκµισθωτή και µε την προϋπόθεση καταβολής αποζηµίωσης που θα καλύπτει το 

κόστος που θα υποστεί ο εκµισθωτής ως συνέπεια της πρόωρης διακοπής της 

συµβατικής σχέσης καθώς και τα µισθώµατα και οποιαδήποτε άλλα ποσά 

οφείλονται σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

Τα µισθώµατα που καταβάλει ο µισθωτής υπολογίζονται στην παρούσα αξία 

τους, δηλαδή προεξοφλούνται κατά τη στιγµή της πρόωρης καταγγελίας µε ένα 

συµβατικά προβλεπόµενο επιτόκιο, κατώτερο κατά π.χ. 1-3 ποσοστιαίες µονάδες 

από το επιτόκιο που έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό των µισθωµάτων. Η 

διαφορά αυτή αποτελεί και τη συµβατική ποινή σε βάρος του µισθωτή. 

 

 

2) Λόγοι έκτακτης καταγγελίας εκ µέρους του εκµισθωτή 

   

Ο εκµισθωτής έχει το δικαίωµα, είτε νόµιµο είτε συµβατικό, να καταγγείλει 

τη σύµβαση: 

-  Εάν ο µισθωτής δεν καταβάλει το µίσθωµα ή κάποιο άλλο οφειλόµενο ποσό (π.χ. 

ασφάλιστρα του µισθίου ή ποσά για τη συντήρηση τούτο που κατέβαλε ο 

εκµισθωτής)µέσα σε ένα καθοριζόµενο χρονικό διάστηµα, συνήθως 2-30 ηµερών, 

από τότε που το µίσθωµα κτλ.  έγινε ληξιπρόθεσµο. 

-   Εάν ο µισθωτής παραβεί οποιονδήποτε άλλο βασικό όρο της σύµβασης. Τέτοιοι 

όροι είναι οι αναφερόµενες στις υποχρεώσεις του µισθωτή για καλή χρήση και 

διατήρηση σε άριστη κατάσταση του εξοπλισµού µε έξοδα δικά του, την 

απαγόρευση υποµίσθωσης ή αποµάκρυνσης του µισθίου από τον καθορισµένο χώρο 

χωρίς έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή, την ανάρτηση στον εξοπλισµό πινακίδων, 

επιγραφών κτλ.  δηλωτικών της κυριότητας του εκµισθωτή (εφόσον, βέβαια, ο 

τελευταίος κρίνει ένα τέτοιο µέτρο απαραίτητο), την υποχρέωση του µισθωτή να 

επιτρέπει επιθεώρηση του µισθίου από εξουσιοδοτηµένα όργανα του εκµισθωτή 

κτλ. 

−  Εάν οποιοσδήποτε δικαστικός λειτουργός ή υπάλληλος ή αρµόδιο πρόσωπο 

προβεί σε οποιοδήποτε ενέργεια µε σκοπό την κατάσχεση, επίταξη σφράγιση όλου 

ή µέρους του εξοπλισµού ή εάν οποιοσδήποτε κύριος ακινήτου προβεί σε 
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οποιοδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών µέτρων σε σχέση µε 

οποιονδήποτε εξοπλισµό ή αν κάποιος εξοπλισµός κατασχεθεί ή σφραγιστεί. 

−   Εάν ο µισθωτής αποφασίσει τη διάλυση της επιχείρησης του ή καταθέσει αίτηση 

πτώχευσης ή κηρυχθεί σε πτώχευση ή η περιουσία του κατασχεθεί ή σφραγιστεί ή 

τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή παύσει τις πληρωµές. 

−  Εάν οποιαδήποτε δήλωση ή διαβεβαίωση του µισθωτή που περιέχεται στη 

σύµβαση ή σε παράρτηµα της ή που αφορά την εκτέλεση της αποδειχθεί 

οποτεδήποτε ότι ήταν ουσιαστικά αναληθής. 

−  Εάν ο µισθωτής µεταβιβάσει κατά σηµαντικό ποσοστό την επιχείρησή του ή 

αλλάζει ριζικά η σύνθεση της διοίκησης της επιχείρησης του, χωρίς τη συναινέσει 

του εκµισθωτή, που πρέπει, βέβαια, να παρέχεται κατά δίκαιη κρίση. 

 

 

3) Συνέπειες έκτακτης καταγγελίας  από τον εκµισθωτή  

 

−   Εφόσον συντρέξει έστω και µια από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε ο 

εκµισθωτής µπορεί, αθροιστικά ή όχι: 

 -   Να καταγγείλει τη σύµβαση Leasing όχι µόνο µε το παράρτηµα του οποίου τον 

όρο παρέβη ο µισθωτής, αλλά µαζί µε οποιοδήποτε άλλο παράρτηµα αντιστοιχεί σ' 

αυτή και συγχρόνως να αφαιρέσει µε δαπάνες του µισθωτή, κάθε είδους εξοπλισµού 

που βρίσκεται στα χέρια του µισθωτή ή και τρίτου προσώπου. 

 -   Να επιδιώξει, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του µισθωτή, την είσπραξη 

των µελλοντικών µισθωµάτων. 

Το βασικό κριτήριο που θα πρέπει να διέπει τον καθορισµό του ύψους του 

συνολικού ποσού που, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, µπορεί να διεκδικήσει ο 

εκµισθωτής από το µισθωτή είναι αποκατάσταση του πρώτου στη θέση που θα 

βρισκόταν εάν δεν έχει µεσολαβήσει το οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του µισθωτή 

γεγονός της έκτακτης καταγγελίας. Αυτό σηµαίνει ότι, αφενός δεν πρέπει οι 

συνέπειες της έκτακτης καταγγελίας να είναι υπερβολικό επαχθείς για το µισθωτή 

και να επιδεινώνουν αδικαιολόγητα την ήδη εξαιρετικό δυσχερή θέση στην οποία 

έχει αυτός περιέλθει µετά την αφαίρεση από την κατοχή του παλαιού, ή την 
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εκποίηση του, τότε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον καθορισµό της συνολικής 

αποζηµίωσης που θα αξιώσει ο εκµισθωτής από το µισθωτή τα µισθώµατα που θα 

εισπραχθούν, µε βάση τη νέα σύµβαση, ή το προϊόν της εκποίησης του µισθίου, 

αντίστοιχα. 

Εκτός από τις αστικές κυρώσεις που προβλέπονται για το µισθωτή που 

παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, απειλούνται σε βάρος του και ποινικές για την 

περίπτωση υπεξαίρεσης, εκποίησης σε τρίτο, από πρόθεση καταστροφής ή βλάβης 

κτλ.  του µισθίου. 

 

 

     

4) Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του 

µισθωτή  

         

−   Για να είναι δυνατή η άµεση αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του µισθωτή 

δηλαδή για να πραγµατοποιηθεί η αφαίρεση του µισθίου από την κατοχή του 

µισθωτή χωρίς δικαστική απόφαση, πρέπει να υπάρχουν οι εξής δυο βασικές 

προϋποθέσεις:  

 1) να διαθέτει ο εκµισθωτής εκτελεστό τίτλο πράγµα που σηµαίνει ότι η σύµβαση 

Leasing θα πρέπει να έχει περιβληθεί το συµβολαιογραφικό τύπο.  

 2) να αποδεικνύεται η παράβαση από το µισθωτή ουσιώδους όρου της σύµβασης. 

Αναφορικά µε το θέµα της απόδειξης που πρέπει να είναι σε θέση να 

προσκοµίσει ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση εκµισθωτής διακρίνουµε δύο 

βασικά, περιπτώσεις: 

 α)την καθυστέρηση καταβολής µισθωµάτων. Εδώ τόσο η απόδειξη ότι δεν έχουν 

καταβληθεί ένα ή περισσότερα µισθώµατα όσο και ή τυχόν αµφισβήτησή της από 

το µισθωτή είναι σχετικά απλές, αφού η µεν πρώτη προκύπτει άµεσα ηµερολογιακά 

η δε δεύτερη µπορεί να στηριχθεί στις αποδείξεις πληρωµής που έχει στα χέρια του 

ο µισθωτής. 
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 β)την παράβαση κάποιου άλλου όρου της σύµβασης. Εδώ απαιτείται για την 

απόδειξη δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει αποδεικτική δύναµη. 

Η αφαίρεση του µισθίου από την  κατοχή του µισθωτή, µε εντολή που 

παρέχεται σε δικαστικό επιµελητή σε απόγραφο του τίτλου, µετά παρέλευση 

προθεσµίας τριών ηµερών από την επίδοση στον οφειλέτη(µισθωτή) επιταγής προς 

απόδοση του πράγµατος. 

Ο µισθωτής µπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της παραπάνω αναγκαστικής 

διαδικασίας, είτε µετά την περάτωση της, µε δυνατότητα, στην πρώτη περίπτωση, 

κατάθεσης αίτησης αναστολής. 

Ο µισθωτής µπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της παραπάνω αναγκαστικής 

διαδικασίας, είτε πριν είτε µετά την περάτωση της, µε δυνατότητα, στην πρώτη 

περίπτωση, κατάθεσης αίτησης αναστολής. 

Ο µισθωτής µπορεί µε την ανακοπή του να στραφεί είτε κατά της αξίωσης 

του εκµισθωτή για απόδοση του µισθίου, είτε κατά του τίτλου και της προδικασίας 

της εκτέλεσης είτε κατά της ίδιας της εκτέλεσης. 

Εάν όµως δεν υπάρχει εκτελεστός τίτλος, η απόδοση του µισθίου µπορεί να 

διαταχθεί µόνο µε έκδοση δικαστικής απόφασης. 

Ο εκµισθωτής δεν είναι υποχρεωµένος να περιοριστεί στη χρονοβόρα 

τακτική διαδικασία αλλά έχει στη διάθεση του ορισµένες νοµικές δυνατότητες που 

έχουν προβλεφθεί υπέρ του εκµισθωτή στην απλή µίσθωση. Συγκεκριµένα ο 

εκµισθωτής στο Leasing µπορεί να ακολουθήσει την ειδική διαδικασία  που 

τηρείται στις διάφορες από µίσθωση πράγµατος ή άλλου προσοδοφόρου 

αντικειµένου, τις σχετικές µε την παράδοση ή απόδοση της χρήσης του για 

οποιονδήποτε λόγο. Επίσης µπορεί να ασκήσει αγωγή αποβολής από τη νοµή και να 

υποβάλει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων.    

 

      

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ 

ΜΙΣΘΩΤΗ 
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Οι παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό κόστος του µισθωτή και αποτελούν 

τα κριτήρια επιλογής του καλύτερου τρόπου πιστοδότησης µιας νέας επένδυσης 

(βασικά επιλογή µεταξύ χρηµατοδοτικής µίσθωσης και χρηµατοδοτικής από 

Τράπεζα). 

Συντελεστής απόσβεσης: Το ύψος του κυµαίνεται µεταξύ 8% και 20% 

ανάλογα µε το συνολικό χρόνο απόσβεσης του αντικείµενου, που προβλέπεται από 

τις σχετικές φορολογικές διατάξεις. 

Συντελεστής φόρου αδιανέµητων: Προβλέπεται από τον εκάστοτε 

φορολογικό νόµο. 

Συνολική διάρκεια της µίσθωσης: Κατώτατο όριο χρονικής διάρκειας 

καθορίζεται από το νόµο η τριετία, το ανώτατο όµως θα πρέπει, για την προστασία 

των συµφερόντων του εκµισθωτή, να µη ξεπερνά το χρόνο οικονοµικής ζωής του 

µισθίου. 

Η συχνότητα καταβολής των µισθωµάτων, δηλαδή εάν τα µισθώµατα είναι 

µηνιαία, τριµηνιαία κτλ. 

Η έναρξη καταβολής των µισθωµάτων, δηλαδή εάν αυτή γίνεται το δεύτερο 

ή το πρώτο εξάµηνο. 

Η καταβολή των µισθωµάτων στην αρχή της περιόδου την οποία αφορούν 

(προκαταβλητέα) ή στο τέλος (ληξιπρόθεσµα). 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 

χρηµατοδοτική µίσθωση είναι τόσο συµφερότερη σε σχέση  ισόποσο τραπεζικό 

δανεισµό όσο είναι: 

  Α. χαµηλότερος ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του µισθωµένου 

εξοπλισµού. 

  Β. υψηλότερος ο συντελεστής φόρου αδιανέµητων κερδών. 

  Γ. βραχύτερη η διάρκεια µίσθωσης (δεδοµένου ότι τα µισθώµατα που εκπίπτουν 

από τα φορολογητέα κέρδη είναι µεγαλύτερα). 

  ∆. αραιότερη η συχνότητα καταβολής των µισθωµάτων (π.χ.  τριµηνιαία 

µισθώµατα αντί µηνιαίων). 
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  Ε. πλησιέστερη προς τέλος του οικονοµικού έτους η έναρξη της µίσθωσης (και 

αυτό γιατί η φορολογική απαλλαγή που αντιστοιχεί στα καταβαλλόµενα µισθώµατα 

υλοποιείται σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα δηλαδή υπάρχει υπέρ του µισθωτή 

ένα όφελος τόκου).           

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ FACTORING 

 

Το factoring είναι ένας νέος οικονοµικός και νοµικός θεσµός. Αποτελεί 

δέσµη χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών , οι οποίες καλύπτουν ανάγκες επιχείρησης 

που πωλούν προϊόντα η παρέχουν υπηρεσίες µε πίστωση σε πελάτες µε 

επαναληπτική αγοραστική συµπεριφορά. Η ελληνική µετάφραση της λέξης 

factoring αποδίδεται ως “ανάληψη απαιτήσεων τρίτων” ή “διενέργεια πράξεων 

αναδόχου είσπραξης εµπορευµατικών απαιτήσεων” ή “σύµβαση πρακτορείας 

επιχειρηµατικών απαιτήσεων”. Γενικά µε την εφαρµογή του factoring , οι 

επιχειρήσεις εκχωρούν-πωλούν την ευθύνη είσπραξης των επιχειρηµατικών 

απαιτήσεων (τιµολόγια, επιταγές, συναλλαγµατικές, απαιτήσεις από πιστωτικές 

κάρτες κλπ.) στον προµηθευτή-Factor (δηµιουργό η πράκτορα), δηλαδή σε µια 

εταιρεία factoring.  Ο factor αναλαµβάνει την υποχρέωση να αξιολογεί την 

φερεγγυότητα των οφειλετών, να προστατεύει κατά του πιστωτικού κίνδυνου, να 

παρέχει εγγυήσεις , να παρακολουθεί την λογιστική διαχείριση και βραχυπρόθεσµη 

χρηµατοδότηση µέσω της προεξόφλησης των εκχωρουµένων απαιτήσεων. Πιο 

συγκεκριµένα το factoring λειτουργεί ως εξής : η εταιρεία factoring αναλαµβάνει να 

αγοράσει τις απαιτήσεις της επιχείρησης (τιµολόγια) και να τις αποδώσει µέρος ή το 

σύνολο της αξίας (το συνηθισµένο ποσό προεξόφλησης είναι κάπου 80-90 % και το 

υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά την τελειοποίηση της συναλλαγής,) µειωµένο κατά 

το ποσό των προµηθειών και των προεξοφλητικών τόκων. Στη συνέχεια η εταιρεία  

factoring απευθύνεται στους πελάτες της επιχείρησης προκειµένου να εισπράξει την 

αξία τιµολογίων.  Στη περίπτωση που η συµφωνία µεταξύ της επιχείρησης και της 

εταιρείας factoring αναφέρει για factoring µε αναγωγή κινδύνου τότε στο 

ενδεχόµενο κατά το οποίο οι πελάτες της επιχείρησης δεν εξοφλήσουν τα τιµολόγια 

στην εταιρεία factoring, η τελευταία απευθύνεται πίσω στην επιχείρηση και ζητάει 
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από αυτήν τη πληρωµή της αξίας. Το factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής, δεν δίνει 

τέτοιο δικαίωµα, όπως αναφέρει και ο όρος, στην εταιρεία factoring, να απευθυνθεί 

δηλαδή στην επιχείρηση που εξέδωσε τα τιµολόγια και συνεπώς η εταιρεία 

factoring αναλαµβάνει εξολοκλήρου το κίνδυνο.  Σηµειώνεται ότι το factoring 

χωρίς δικαίωµα αναγωγής έχει υψηλότερο κόστος από ότι µε το δικαίωµα αναγωγής 

διότι ο αναλαµβανόµενος πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία factoring είναι 

µεγαλύτερος, καθώς επίσης και διότι πληρώνει ασφάλιστρα σε τράπεζες ή άλλους 

οργανισµούς οι οποίοι θα την αποζηµιώσουν σε περίπτωση που δεν καταστεί 

δυνατή η είσπραξη της απαίτησης. Με το factoring παρέχεται ένα σύνολο 

υπηρεσιών που περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση, την ασφάλιση και τη διαχείριση  

απαιτήσεων. Για αυτό υπάρχουν 3 χαρακτηριστικά για τις οικονοµικές λειτουργίες 

τη χρηµατοδοτική, την ασφαλιστική και τη διαχειριστική. Με βάση τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά δηλαδή η συγχώνευση τους ή ο συνδυασµός τους δηµιουργούνται 

τα είδη του factoring. 

 

 

«Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ FACTORING»  

 

Η ιδιωτική βούληση έφτιαξε το θεσµό του factoring ώστε να υπάρχει 

αποτελεσµατικότητα απέναντι στις ανάγκες των συναλλαγών µε οικονοµικά 

κριτήρια. Για να µπορέσει κάποιος να προχωρήσει στη νοµική αξιολόγηση του 

θεσµού είναι απαραίτητο να καταγράψει τη τυποποιηµένη τεχνική του factoring και 

επίσης να προσδιορίσει το οικονοµικό κοµµάτι όπου αναπτύσσονται οι λειτουργίες 

του θεσµού και αποδεικνύεται η οικονοµική σκοπιµότητα και η αποδοτικότητα της 

εφαρµογής του στις συναλλαγές. Έτσι δηµιουργήθηκαν κάποια σηµαντικά στάδια 

που είναι απαραίτητα για το θεσµό του factoring. Τα στάδια είναι τα εξής: 

α) των προπαρασκευαστικών των εργασιών 

β) της καταρτίσεως της συµβάσεως 

γ) της ενάρξεως των εργασιών 

δ) της χρηµατοδοτήσεως 
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ε) της παροχής υπηρεσιών 

στ) της αναλήψεως του κινδύνου αφερεγγυότητας των οφειλετών 

 

                  

 

Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τη γνωριµία του προµηθευτή µε του 

πράκτορα, την αίτηση που πρέπει να γίνει και ο έλεγχος κριτηρίων για να υπάρξει η 

κατάλληλη συνεργασία από την εταιρεία factoring.Επίσης γενικές πληροφορίες για 

την κατάρτιση της συµβάσεως. Αρχικά πρέπει να υπάρξει σωστή αντίληψη και από 

τη µεριά της επιχείρησης και από τη µεριά της εταιρείας factoring για µια σωστή 

και αποτελεσµατική συνεργασία. Για να υπάρξει σωστή συνεργασία µεταξύ των 

δύο µερών δηλαδή (προµηθευτή-πράκτορα) πρέπει: 

 

 

Ο µεν ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: 

 

1) Σωστή και ολοκληρωµένη ενηµέρωση του νέου θεσµού. 

 

2) Να υπάρχει έλεγχος για τη καταλληλότητα της επιχείρησης του για 

factoring.Τα κριτήρια είναι :α) ο κύκλος εργασιών, β) σταθεροί πελάτες, γ) και να 

υπάρχουν βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις. Ο στόχος είναι: η ύπαρξη ρευστότητας για 

αύξηση της απόδοσης της επιχείρησης. 

 

3) Να πάρει την απόφαση για τη σωστή µορφή του factoring που χρειάζεται 

και αν θα αναλάβει ο factor το κίνδυνο αφερεγγυότητας. 
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4) Κάνει διάφορες συναντήσεις µε άλλους πράκτορες γα να πάρει ιδέες για 

τις εργασίες τους και το ύψος των αµοιβών τους. 

 

5) Κάνει µια γραπτή αίτηση στον πράκτορα όπου αναφέρονται και τα 

βασικά στοιχεία που ενδιαφέρουν το πράκτορα. Τέτοια στοιχεία είναι: α) το είδος 

της εµπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης, β) στον αριθµό και στην αξία των 

τιµολογίων της επιχείρησης, γ) στον αριθµό των πελατών, δ) στον τρόπο είσπραξης 

των απαιτήσεων, ε) στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, ζ) και τέλος στον 

ισολογισµό και στα βασικά φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης. Επίσης ο 

προµηθευτής κάνει µια εξουσιοδότηση προς τον πράκτορα για τις συναλλαγές που 

θα κάνει και για τη πιστοληπτική του ικανότητα. 

 

6) Η διαπραγµάτευση του προµηθευτή µε το πράκτορα για τη σωστή µορφή 

του factoring που χρειάζεται η επιχείρηση και τους όρους της συνεργασίας τους. 

Τέτοιοι όροι είναι ο κίνδυνος αφερεγγυότητας των πελατών από τον πράκτορα, το 

ποσοστό της προµήθειας και οι προκαταβολές της αξίας των τιµολογίων. 

 

 

 

Από την άλλη ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ: 

 

1) ∆ίνει πληροφορίες στον προµηθευτή για τη µορφή του factoring που έχει 

σκοπό να διενεργήσει για την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης και για την 

αποφυγή των λαθών. 

 

2) Κάνει έλεγχο στα στοιχεία του προµηθευτή για να διευκρινίσει αν είναι 

αληθή ή όχι για να δει αν υπάρχει η καταλληλότητα της επιχείρησης για 

factoring.Υπάρχουν όµως κάποιοι λόγοι που αναγκάζουν το πράκτορα να κάνει 

λεπτοµερή έλεγχο. Τέτοιοι λόγοι είναι: α) ο έλεγχος της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας του προµηθευτή. β) η εξακρίβωση του πράκτορα ότι ο αριθµός και 



 

 66 

η αξία των τιµολογίων που εκδίδονται κατά το έτος είναι πραγµατικός. γ) το 

ενδιαφέρον του πράκτορα για τον αριθµό των αγοραστών, το οικονοµικό τους 

µέγεθος, ο τρόπος πληρωµής κ.α. για να αποφασίσει αν επιθυµεί την ευθύνη 

αφερεγγυότητας. δ) το ενδιαφέρον του πράκτορα για την οργανωτική δοµή της 

επιχείρησης, τους ισολογισµούς της και τα φορολογικά της στοιχεία. 

 

3) ∆έχεται συζητήσεις για το ποσοστό προµήθειας , τους όρους συνεργασίας 

και τις προκαταβολές. 

 

4) Η τελική απόφαση του πράκτορα για το αν θα δεχτεί ή όχι την αίτηση του 

προµηθευτή και ενηµερώνει τον προµηθευτή για την απόφαση του και υπογράφεται 

η τελική σύµβαση. 

 

 

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Στο στάδιο αυτό περιλαµβάνεται η συµφωνία των δύο µερών σε όλα τα 

σηµεία της σύµβασης. Η σύµβαση γίνεται πάντα έγγραφη για µεγαλύτερη 

αξιοπιστία και ασφάλεια στις συναλλαγές. Το περιεχόµενο όµως της σύµβασης 

αναλύεται σε άλλες επιµέρους συµφωνίες: 

• Εισαγωγική συµφωνία 

Πάντα αρχίζει µε την αναφορά των προσώπων που νοµιµοποιούνται να τα 

εκπροσωπούν µε την υπογραφή τους. Επίσης δίνεται έµφαση στη συµφωνία των 

δύο µερών για την δηµιουργία της σύµβασης. Στη σύµβαση αναφέρεται η σχέση 

εµπιστοσύνης για τους οικονοµικούς στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της 

επιχείρησης των δύο πλευρών. Και έτσι δεν υπάρχουν θέµατα αµφισβήτησης. 

• Η συµφωνία για τη µεταβίβαση απαιτήσεων 

Το κύριο σηµείο της συµφωνίας στο factoring είναι όταν οι απαιτήσεις του 

προµηθευτή µεταβιβάζονται στον πράκτορα. Βέβαια γύρω από αυτές τις απαιτήσεις 

εµπλέκονται και οι λειτουργίες του factoring. 

• Η συµφωνία για την αιτία της εκχωρήσεως      
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Πάνω στις βασικές αρχές των κανόνων δικαίου βασίζονται νοµικά οι 

λειτουργίες του factoring. Έτσι πάντα γίνεται πρόβλεψη η ενοχική σχέση όπου 

γίνονται η εκχώρηση των απαιτήσεων και από την οποία θα απορρεύσει η ευθύνη 

του πράκτορα για τη χρηµατοδότηση του προµηθευτή και ίσως η ανάληψη της 

ευθύνης αφερεγγυότητας των οφειλετών και για τη παρακολούθηση και για την 

είσπραξη των απαιτήσεων. Όµως για διευκόλυνση της χρηµατοδοτικής και της 

ασφαλιστικής λειτουργίας του factoring, ο πράκτορας καθορίζει πιστωτικά όρια 

προς τον κάθε οφειλέτη. Επίσης σηµαντική ρύθµιση του factoring θεωρείται ο 

τρόπος και ο χρόνος της διενέργειας των καταβολών και της αναλήψεως των 

κινδύνων.      

• Η συµφωνία για τον καταµερισµό των ευθυνών 

Ο προµηθευτής ευθύνεται στο ακέραιο για τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Όταν 

όµως ο προµηθευτής παρέχει στους οφειλέτες του πραγµατικά ή νοµικά 

ελαττώµατα τότε η ευθύνη µεταφέρεται και στο πράκτορα. Επίσης υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου ο προµηθευτής ευθύνεται για την φερεγγυότητα του οφειλέτη. 

Για αυτό ο προµηθευτής κάποιες φορές επιθυµεί να αναλάβει την ευθύνη και αυτό 

για να µπορεί να µειώσει την προµήθεια του πράκτορα. Για κάθε όµως περίπτωση 

ευθύνης του προµηθευτή ο πράκτορας διενεργεί χρεωστική εγγραφή στο 

συµψηφιστικό λογαριασµό του. Επίσης πρέπει στη σύµβαση να τονίζονται κριτήρια 

γύρω από την ανάληψη κινδύνου αφερεγγυότητας των πελατών για να µη 

δηµιουργούνται αµφισβητήσεις είτε από το πράκτορα είτε από το προµηθευτή. 

 
 

• Η συµφωνία για τις υποχρεώσεις του προµηθευτή 

 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται: 

 

1) Έγκαιρη πληροφόρηση του προµηθευτή για την ικανότητα πληρωµής των 

οφειλετών. 

2) Να παρέχει ασφάλεια στον πράκτορα σε περίπτωση που ευθύνεται. Η 

ασφάλεια αυτή µπορεί να γίνει µε τη δέσµευση ενός ποσοστού της ονοµαστικής 
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αξίας κάθε απαίτησης που προκαταβάλλεται στο προµηθευτή και τη δηµιουργία του 

δεσµευµένου λογαριασµού. 

3) Να δίνει στο πράκτορα όλα τα δικαιώµατα των απαιτήσεων. 

4) Τα εµπορεύµατα να πηγαίνουν στους οφειλέτες άµεσα. 

5) Να πληροφορεί τον πράκτορα αν υπάρχει ανοικτός λογαριασµός για κάθε 

οφειλέτη. 

6) Να γνωστοποιεί στους οφειλέτες τη συνεργασία του µε τι συγκεκριµένο 

πράκτορα. 

7) Να µεταβιβάζει στον πράκτορα τα ποσά που του ανήκουν συνοδευόµενα 

µε τα απαιτούµενα έγγραφα. 

8) Να διαβιβάζει όλα τα αξιόγραφα που έχουν ληφθεί και τις ταχυδροµικές 

επιταγές των οφειλετών στον πράκτορα. 

9) Να δίνει στο πράκτορα και τις πληρωµές που δεν έχουν καταχωρηθεί για 

το καλύτερο έλεγχο φερεγγυότητας. 

10) Να δίνει στο πράκτορα το συντοµότερο όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 

για τη τήρηση των βιβλίων των οφειλετών. 

11) Να υπάρχει εξουσιοδότηση προς τον πράκτορα για όσες απατήσεις δεν 

έχουν χρηµατοδοτηθεί. 

12) Να µπορεί ο πράκτορας να διενεργεί έλεγχο των βιβλίων και των 

εγγράφων. 

 
 

 
 

• Η συµφωνία για τις υποχρεώσεις του πράκτορα 

 

Ο πράκτορας από τη µεριά του υποχρεούται: 

 

1) Η ευθύνη του για την τήρηση των βιβλίων των οφειλετών και η 

ενηµέρωση του προς το προµηθευτή. 
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2) Να έχει τη δυνατότητα ο πράκτορας να τηρεί τα βιβλία των οφειλετών και 

µετά τη λήξη του factoring αν το ζητήσει ο προµηθευτής για ένα χρονικό διάστηµα. 

3) Να κάνει συχνούς ελέγχους προς τους οφειλέτες όχι µόνο για τη 

φερεγγυότητα τους αλλά και τις ενέργειες τους µέχρι να πληρώσουν. 

4) Να έχει τη δυνατότητα να τηρεί τους λογαριασµούς των πελατών οι 

οποίοι είναι ανάλογα µε τη λειτουργία τους α) τρέχοντα ή συµψηφιστικό, β) 

εισπρακτικό και γ)δεσµευµένο. 

 
• Η συµφωνία για τη προµήθεια του πράκτορα 

 

Η αµοιβή του πράκτορα ανέρχεται σε ένα ποσοστό επί της τιµολογιακής 

αξίας των απαιτήσεων και επίσης ο πράκτορας λαµβάνει προεξοφλητικούς τόκους 

έναντι βέβαια της αξίας των απαιτήσεων µε ένα συµφωνηµένο επιτόκιο. 

 
• Η συµφωνία για τη διάρκεια και τη λήξη της σύµβασης 

 

Η διάρκεια µιας σύµβασης factoring κρατάει συνήθως 24 µήνες. Όµως 

υπάρχει η δυνατότητα της παράτασης της έως αορίστου χρόνου αν δεν υπάρχει 

καταγγελία από τα δύο µέρη. Η δυνατότητα βέβαια της καταγγελίας µπορεί να γίνει 

µετά το 18ο µήνα από το τέλος της διάρκειας.   

 

 

 

Γ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

• ∆ιαβίβαση καταλόγου οφειλετών 

 

Ο προµηθευτής µεταβιβάζει στον πράκτορα ένα πλήρη και σωστό κατάλογο 

που περιέχει όλους τους πελάτες του και όλα τα υπάρχοντα τιµολόγια και επίσης τις 
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αιτήσεις των νέων πελατών. Πρέπει βέβαια να περιλαµβάνονται όλα τα ονόµατα και 

οι διευθύνσεις των πελατών για τον έλεγχο της φερεγγυότητας. 

 
 

• Έλεγχος φερεγγυότητας 

 

Ο πράκτορας διενεργεί ένα ολοκληρωµένο έλεγχο για τη φερεγγυότητα των 

οφειλετών για να αποφασίσει τελικά αν θα χρηµατοδοτήσει τις τιµολογιακές 

απαιτήσεις και αν θα αναλάβει το κίνδυνο. Τον έλεγχο τον πετυχαίνει µε την 

αξιολόγηση των ετήσιων ισολογισµών του οφειλέτη ή παίρνει πληροφορίες από 

άλλες εταιρίες factoring ή και ακόµα από διάφορα άλλα στοιχεία όπως µακρόχρονες 

πληρωµές ,διαµαρτυρήσεις επιταγών κ.α. Και επίσης µπορεί να βγάλει και δικό του 

συµπέρασµα µε τη συνεχή παρακολούθηση του οφειλέτη. 

 
• Άνοιγµα βιβλίων οφειλετών 

 

Ο πράκτορας ανοίγει για κάθε οφειλέτη ένα ειδικό λογαριασµό όπου εκεί 

καταγράφονται όλα τα συµβάντα που γίνονται και αφορούν την απαίτηση και την 

είσπραξη. 

 
• Καθορισµός πιστωτικών ορίων 

 

Ο πράκτορας συµπεριφέρεται διαφορετικά για το κάθε οφειλέτη. Έτσι για 

αφερέγγυους βέβαια οφειλέτες αρνείται την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης. Για 

περισσότερο ή λιγότερο φερέγγυους καθορίζει µεγάλα ή µικρά πιστωτικά όρια 

ανάλογα µε το κάθε οφειλέτη. 

 
 

• Αποστολή Τιµολογίων 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να στείλει στο πράκτορα όλα τα τιµολόγια που 

αφορούν στη παράδοση εµπορευµάτων ή στη παροχή υπηρεσιών σε αντίγραφα. 
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Έτσι ο πράκτορας από αυτά θα βγάλει ένα συµπέρασµα για το πρόσωπο του 

οφειλέτη, το είδος των εµπορευµάτων, την αξία και το χρόνο είσπραξης της 

απαίτησης. 

 
 

• Άνοιγµα των λογαριασµών του προµηθευτή 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί πιο πάνω υπάρχουν τρία είδη λογαριασµών από τη 

µεριά του πράκτορα. Ο τρέχοντος ή συµψηφιστικός, ο δεσµευµένος και ο 

εισπρακτικός. Τους λογαριασµούς αυτούς ανοίγει ο πράκτορας αµέσως µετά την 

έναρξη των εργασιών στο όνοµα του προµηθευτή. 

  

 

∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

Μετά από όλες τις παραπάνω ενέργειες που γίνονται αρχίζει η 

χρηµατοδοτική διαδικασία του factoring που πραγµατοποιείται µε τη τήρηση και τη 

κίνηση των λογαριασµών του προµηθευτή. 

 

• Η τήρηση του συµψηφιστικού ή τρέχοντος λογαριασµού 

 

Η διάκριση συµψηφιστικού και τρέχοντος είναι νοµική. Στο λογαριασµό 

αυτό καταχωρούνται αντίθετες απαιτήσεις όπου γίνεται ο συµψηφισµός τους. 

Επίσης καταχωρείται υπέρ του προµηθευτή η τιµή του τιµολογίου αφαιρώντας το 

10% για να πληρωθεί η προµήθεια του πράκτορα. Το υπόλοιπο το παίρνει ο 

προµηθευτής για την κάλυψη αναγκών του ή µπορεί να το αφήσει και στο πράκτορα 

προσωρινά. Όµως τα ποσά των λογαριασµών θα δοθούν στο πράκτορα και όταν οι 

απαιτήσεις πληρωθούν τότε υπάρχουν και τόκοι οι οποίοι συµφωνούνται στη 

σύµβαση. 
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• Η τήρηση του δεσµευµένου λογαριασµού 

 

Ο λογαριασµός αυτός µοιάζει µε το προηγούµενο µε διαφορά ότι ο πελάτης 

δεν µπορεί να το κινεί ελεύθερα. Ο σκοπός του είναι η εξασφάλιση του πράκτορα 

όταν οι οφειλέτες δεν πληρώσουν αν ο πράκτορας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της 

αφερεγγυότητας και ο οφειλέτης αρνείται να πληρώσει είτε έχει αναλάβει την 

ευθύνη της αφερεγγυότητας ο πράκτορας και ο οφειλέτης αδυνατεί να πληρώσει. 

Επίσης στη πίστωση του λογαριασµού  το 10% της αξίας του τιµολογίου µέχρι ο 

οφειλέτης να πληρώσει , το δεσµευµένο αυτό ποσό παραµένει στο λογαριασµό και 

αποφέρει βέβαια κάποιους τόκους υπέρ του προµηθευτή επειδή ο πράκτορας έχει 

αναλάβει την ευθύνη. Όταν όµως ο οφειλέτης πληρώσει τότε ελευθερώνονται αυτά 

τα ποσά και µεταφέρονται στο συµψηφιστικό ή τρέχοντα λογαριασµό. 

 

Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

• Η τήρηση του εισπρακτικού λογαριασµού 

Ο λογαριασµός αυτός παρουσιάζει τις απαιτήσεις για τις οποίες δεν 

χρηµατοδοτήθηκε ο προµηθευτής. Σε αυτό το λογαριασµό ανήκουν και οι 

απαιτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και ευθύνεται ο προµηθευτής για αυτό ενώ ο 

πράκτορας έχει χρηµατοδοτήσει το προµηθευτή για αυτά. Με τις παραπάνω 

απαιτήσεις επίσης χρεώνονται ο συµψηφιστικός ή τρέχοντας και ο δεσµευµένος 

λογαριασµός οι οποίοι είχαν αρχικά πιστωτικά κονδύλια. Όµως η είσπραξη των 

απαιτήσεων αυτών είναι δουλειά του πράκτορα µε νοµικές διαδικασίες µε δαπάνη 

βέβαια του προµηθευτή. Αν όµως οι απαιτήσεις πληρωθούν από τον οφειλέτη 

χρεώνεται ο εισπρακτικός λογαριασµός και πιστώνεται ο συµψηφιστικός ή 

τρέχοντας λογαριασµός. 

 
• Παρακολούθηση πληρωµών 

 

Η τήρηση των λογαριασµών του προµηθευτή και των οφειλετών 

εξυπηρετούν στη καλύτερη επιχειρηµατική ευελιξία του προµηθευτή. Ο πράκτορας 
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ενηµερώνει τους λογαριασµούς των οφειλετών για ότι αφορά τις απαιτήσεις τους 

και για όλες τις χρεωστικές- πιστωτικές και αντί  λογιστικές εγγραφές στο 

συµψηφιστικό, στο δεσµευµένο και στον εισπρακτικό λογαριασµό. Κάνει διάφορες 

ενέργειες δικαστικές για την είσπραξη των απαιτήσεων ειδικά εκείνων που έχει 

αναλάβει το κίνδυνο αφερεγγυότητας τω οφειλετών. 

 

• Παροχή πληροφοριών 

Ο προµηθευτής ενδιαφέρεται για τις κινήσεις που κάνει ο πράκτορας  για να 

µπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης του. Έτσι ο πράκτορας του 

παρέχει πληροφορίες για το τι συµβαίνει µε τους οφειλέτες. Σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα ο πράκτορας στέλνει στο προµηθευτή ένα πληροφοριακό δελτίο που 

τον ενηµερώνει είτε για τις απαιτήσεις που έχει αναλάβει µε χρηµατοδότηση είτε 

για τις απαιτήσεις που έχει αναλάβει µόνο για την είσπραξη και καταχωρούνται 

στον εισπρακτικό λογαριασµό. Επίσης ο πράκτορας για τη καλύτερη πληροφόρηση 

του προµηθευτή εκδίδει ηµερήσια αποσπάσµατα από τις καθηµερινές εγγραφές των 

οφειλετών και του τα στέλνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ακόµα µία φορά το 

µήνα στέλνει ένα γενικό κατάλογο όλων των οφειλετών στο προµηθευτή. 

 
 

• Παροχή άλλων υπηρεσιών 

 

Με τη κατάλληλη οργάνωση των στοιχείων των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

ο προµηθευτής µπορεί να ενηµερωθεί µε αίτηση για στατιστικές, φόρους και άλλα 

λογιστικά στοιχεία. Ο πράκτορας έχει τη δυνατότητα να παρέχει στο προµηθευτή 

και άλλες υπηρεσίες. Οι οποίες µπορούν να είναι χρήσιµες για τη καθοδήγηση της 

επιχειρηµατικής πολιτικής του προµηθευτή δηλαδή διαφηµίσεις, πωλήσεις, 

επενδύσεις ή και γενικότερα στη καθοδήγηση εξαγωγών, ασφαλίσεων και 

µεταφορών. Ο πράκτορας µπορεί ακόµα να αναλάβει στη καθοδήγηση του 

προµηθευτή για θέµατα marketing, στις συναλλαγές και στην ανάπτυξη της 

παραγωγής.      

 

• Η οφειλόµενη για τη παροχή υπηρεσιών προµήθεια 



 

 74 

 

Η τήρηση των βιβλίων των οφειλετών στοχεύουν στην ορθή εκτίµηση και 

στη µείωση του κινδύνου που έχει ο πράκτορας. Από τις ενέργειες αυτές βέβαια 

δηµιουργούνται δαπάνες οι οποίες βαρύνουν το προµηθευτή και είναι µεγαλύτερες 

από εκείνες αν τηρούσε ο ίδιος τα βιβλία. Όµως ο πράκτορας καθιστά µια 

ορθολογικότερη επεξεργασία των δεδοµένων µε σύγχρονα µηχανήµατα τα οποία ο 

προµηθευτής δεν διαθέτει γιατί δεν του είναι απαραίτητα και έτσι οι δαπάνες 

µειώνονται για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Έτσι οι προµήθειες που θα λαβαίνει 

τελικά ο πράκτορας θα ανέρχεται σε ένα ποσοστό υπολογιζόµενο επί του ετήσιου 

κύκλου των εργασιών της επιχείρησης που υπολογίζεται µε βάση την εργασία που 

καταβάλλει ο πράκτορας. Τα ποσοστά αυτά κυµαίνονται ανάλογα µε τον πράκτορα 

µεταξύ 0,5% και 2,5% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του προµηθευτή. 

 

 

 

ΣΤ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

 

Ο έλεγχος φερεγγυότητας των οφειλετών που κάνει ο πράκτορας για να 

κρίνει αν θα προχωρήσει σε χρηµατοδότηση των απαιτήσεων του προµηθευτή 

δηµιουργεί στο πράκτορα τη δυνατότητα να απαλλάξει το προµηθευτή από τον 

οικονοµικό κίνδυνο που πραγµατοποιείται µε την αποστολή εµπορευµάτων ή 

παροχή υπηρεσιών προς τους οφειλέτες. Η αµφιβολία που έχει ο προµηθευτής για 

την ικανότητα πληρωµών του οφειλέτη λειτουργεί αντίθετα µε την επιθυµία του για 

αύξηση της παραγωγής και του κύκλου εργασιών του. Έτσι η αποδέσµευση του από 

αυτές τις φοβίες επιτυγχάνονται µέσα από το factoring µε την ανάληψη του 

κινδύνου αφερεγγυότητας των οφειλετών. Η ανάληψη αυτού του κινδύνου γίνεται 

µε δήλωση ευθύνης του πράκτορα. Μετά όµως που θα σταλθούν τα εµπορεύµατα ή 

η παροχή υπηρεσιών ο πράκτορας δεν µπορεί να αποσύρει τη δήλωση του. Για αυτό 

αν συµβεί ένα γεγονός που επισύρει την ευθύνη του τότε ευθύνεται ολοκληρωτικά ο 

ίδιος για τη µη πληρωµή των απαιτήσεων που έχει αναλάβει µε χρηµατοδότηση 

παίρνοντας µόνο τη προµήθεια. Έτσι αυτό έχει ως συνέπεια τα πιστωτικά κονδύλια 
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του συµψηφιστικού ή τρέχοντος λογαριασµού να διακοπούν, να τοκίζονται υπέρ 

του πράκτορα και να πιστώνεται ο λογαριασµός του προµηθευτή. Αντίθετα σε 

περίπτωση που η άρνηση πληρωµής του οφειλέτη οφείλεται σε πραγµατικά ή 

νοµικά ελαττώµατα τότε ο πράκτορας δεν έχει ευθύνη. Τέλος η ανάληψη του 

κινδύνου αφερεγγυότητας των οφειλετών από τη µεριά του πράκτορα δηµιουργεί 

µια επιπλέον υποχρέωση του προµηθευτή. Έτσι ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση 

να δώσει µια προµήθεια στο πράκτορα η οποία κυµαίνεται µεταξύ του ποσοστού 

0,2% και 0,4% επί του κύκλου εργασιών του προµηθευτή. 

 

 

 

ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΟΥ FACTORING  

 

Λόγω της έλλειψης του νοµοθετικού υπόβαθρου που έχει η χώρα 

διαµορφώθηκαν πολλές παραλλαγές που χαρακτηρίζονται µορφές ή είδη του 

factoring. 

 

 

Α. ΓΝΗΣΙΟ FACTORING 

 

Σαν γνήσιο factoring ονοµάζεται εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται στις τρείς 

βασικές λειτουργίες του δηλαδή τη χρηµατοδοτική, τη διαχειριστική και την 

ασφαλιστική. Με βάση τη διεύρυνση των παρεχόµενων από το πράκτορα 

υπηρεσιών πολλοί µιλούν για το “τέλειο factoring”. Άλλοι προτιµούν τον όρο 

“factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής” το οποίο δηλώνει όταν οι πελάτες δεν 

πληρώσουν τα τιµολόγια, η εταιρεία factoring δεν έχει το δικαίωµα να στραφεί στον 

εκδότη των τιµολογίων ο οποίος έχει εκχωρήσει τις απαιτήσεις του στην εταιρεία 

factoring.Το γνήσιο factoring µπορεί να διαχωριστεί α) στη διαδικασία 

προκαταβολών και β) στη προεξοφλητική διαδικασία. Στη πρώτη περίπτωση όταν 

οι απαιτήσεις καταστούν ως ληξιπρόθεσµες ή θα πληρωθούν από τον οφειλέτη έχει 
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την υποχρέωση ο πράκτορας να καταβάλλει την αξία της µεταβιβαζόµενης 

απαίτησης. Εντωµεταξύ ο πράκτορας καταβάλλει στο προµηθευτή προκαταβολή 

συνήθως το 90% επί την ονοµαστική αξία της απαίτησης µε εγγραφή στο 

συµψηφιστικό λογαριασµό και τόκο που είναι εις βάρος του προµηθευτή. Στη 

δεύτερη περίπτωση η προεξόφληση των απαιτήσεων γίνονται όταν εκχωρηθούν στο 

πράκτορα και αναληφθούν από αυτό µε χρηµατοδότηση. Ο πράκτορας παρακρατεί 

από κάθε απαίτηση ένα ποσοστό που του καλύπτει τις συµφωνηµένες προµήθειες 

και επίσης ένα 10% για το δεσµευµένο λογαριασµό. 

 

 

 

Β. ΝΟΘΟ FACTORING 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει η ασφαλιστική λειτουργία. 

∆ηλαδή ο προµηθευτής φέρει το κίνδυνο της αφερεγγυότητας του οφειλέτη ώστε σε 

περίπτωση µη πληρωµής να επιστρέψει στο πράκτορα το ποσό της 

χρηµατοδότησης. Το νόθο factoring ονοµάζεται και αλλιώς ως factoring µε 

δικαίωµα αναγωγής. Βέβαια σε αυτό το είδος του factoring έχει ο πράκτορας το 

κίνδυνο να µην ικανοποιηθεί το αναγωγικό του δικαίωµα σε περίπτωση που ο 

προµηθευτής δεν µπορεί να πληρώσει όπως και ο οφειλέτης. Ο συνεχόµενος και 

επιτακτικός έλεγχος του πράκτορα προς τον οφειλέτη και το προµηθευτή 

ελαχιστοποιούν δραστικά το σχετικό κίνδυνο. 

 

 

Γ. ΕΜΦΑΝΕΣ FACTORING 

 

Εµφανές factoring ονοµάζεται εκείνο στο οποίο ο οφειλέτης γνωρίζει ότι ο 

προµηθευτής έχει µεταβιβάσει τις απαιτήσεις του στον πράκτορα. Η ανακοίνωση 

αυτή γίνεται είτε από το πράκτορα είτε από το προµηθευτή µε γραπτή ανακοίνωση 

πάνω στο τιµολόγιο. Όταν γίνει εφικτή η ευθύνη της µη πληρωµής που φέρει ο 

προµηθευτής διακόπτεται η χρηµατοδότηση και επιστρέφονται τα ποσά που έχουν 



 

 77 

προκαταβληθεί για την απαίτηση. Επίσης ο πράκτορας αναλαµβάνει τη δικαστική 

επιδίωξη της είσπραξης για λογαριασµό του προµηθευτή. 

 

 

∆. ΑΦΑΝΕΣ FACTORING 

 

Με αυτό το είδος του factoring ο προµηθευτής δεν επιθυµεί να γίνεται 

γνωστό η ανάγκη του για χρηµατοδότηση από µια εταιρεία factoring µέσω της 

εκχώρησης των απαιτήσεων του στο πράκτορα γιατί πιστεύει πως χάνει το ύφος του 

απέναντι στους οφειλέτες του. Έτσι δεν γίνεται γνωστή η µεταβίβαση της 

απαίτησης και έτσι ο πράκτορας παραµένει στην αφάνεια. 

 

 

Ε. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ FACTORING  

 

Σε αυτό το είδος του factoring δεν υπάρχει η χρηµατοδοτική λειτουργία. 

Υπάρχει όµως η ασφαλιστική και η διαχειριστική λειτουργία. ∆ηλαδή ο πράκτορας 

αναλαµβάνει τις απαιτήσεις και υποχρεώνεται µόνο για τη καταβολή της αξίας τους 

µέχρι κάθε απαίτηση χαρακτηρισθεί ως ληξιπρόθεσµη. Βέβαια η δυνατότητα 

προκαταβολών ή προεξοφλήσεων δεν υπάρχει. Από το ποσό της απαίτησης που 

καταβάλλεται από το πράκτορα στην ηµεροµηνία της ληξιπρόθεσµης αφαιρείται 

ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στα έξοδα και στις προµήθειες του πράκτορα. 

 

 

ΣΤ. FACTORING ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

Αυτό το είδος χαρακτηρίζεται από τη περίπτωση όπου η χρηµατοδότηση του 

προµηθευτή γίνεται πριν χαρακτηριστούν ως ληξιπρόθεσµες οι απαιτήσεις που 
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έχουν µεταβιβασθεί στο πράκτορα µετά την αποστολή των εµπορευµάτων µε 

προκαταβολές ή προεξοφλήσεις.   

 

 

 

Ζ. ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ FACTORING 

 

Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες λόγω του µεγάλου κύκλου εργασιών έχουν 

τη δυνατότητα να λειτουργεί µέσα στην επιχείρηση το τµήµα διαχειρίσεως των 

απαιτήσεων µε τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι επιχειρήσεις αυτές 

συµφωνούν µε το πράκτορα να αναλάβει τη χρηµατοδότηση του και το κίνδυνο 

αφερεγγυότητας των οφειλετών, όµως θα έχουν οι ίδιες το βάρος της λογιστικής και 

νοµικής παρακολούθησης των απαιτήσεων και έτσι δεν θα πληρώνουν τη 

προµήθεια του πράκτορα. 

 

 

 

 

Η. ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ FACTORING 

 

Ως εγχώριο factoring ονοµάζεται όταν οι απαιτήσεις των προµηθευτών 

προέρχονται από πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών στο εσωτερικό µιας 

χώρας στην οποία κάνει τη δραστηριότητα του ο πράκτορας. Ως διεθνές ή 

εξαγωγικό factoring ονοµάζεται όταν οι απαιτήσεις του προµηθευτή προέρχονται 

από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε χώρα διαφορετική από εκείνη που εδρεύει 

και λειτουργεί η επιχείρηση. Το διεθνές factoring ειδικότερα ασκείται σε τρείς 

µορφές. 

 

i)            Το άµεσο εξαγωγικό factoring 
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Σε αυτή τη περίπτωση ο πράκτορας της χώρας εισαγωγής είναι 

υποβαθµισµένος. Ο ηµεδαπός πράκτορας παίρνει όλα τα δικαιώµατά του µε την 

ασφάλισή του που είναι υποχρεωτική µε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ή κρατικό 

οργανισµό στην Ελλάδα. Έτσι ο ηµεδαπός πράκτορας χρηµατοδοτεί το προµηθευτή 

και αναλαµβάνει το κίνδυνο αφερεγγυότητας του οφειλέτη αντισταθµίζοντας την 

αδυναµία που έχει για να εκτιµήσει το πιστωτικό κίνδυνο µε τα δικαιώµατα που 

παίρνει από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Ενώ ο αλλοδαπός πράκτορας θα 

περιορισθεί στη νοµική παρακολούθηση και στην είσπραξη απαιτήσεων για 

λογαριασµό του ηµεδαπού πράκτορα. 

ii)  Το άµεσο εισαγωγικό factoring 

Σε αυτό το είδος factoring ο προµηθευτής συνεργάζεται µε πράκτορες των 

χωρών προορισµού των εµπορευµάτων και υπηρεσιών δίνοντας τις απαιτήσεις που 

αφορούν τους οφειλέτες της χώρας όπου είναι ο συγκεκριµένος αλλοδαπός 

πράκτορας. Έτσι αποφεύγεται ο ηµεδαπός πράκτορας και έτσι ο προµηθευτής 

µπαίνει στη διαδικασία κάποιων κίνδυνων εξαιτίας των διαφορετικών τεχνικών και 

νοµικών στοιχείων του θεσµού της κάθε χώρας. Για τους παραπάνω λόγους αυτό το 

είδος factoring χρησιµοποιείται µόνο ως λύση ανάγκης. 

iii)  Το factoring αντιστήριξης (back to back factoring) 

Όταν µια εξαγωγική επιχείρηση δίνει τα εµπορεύµατα της σε αλλοδαπές 

θυγατρικές της επιχειρήσεις οι οποίες τα προωθούν στις ξένες αγορές. Η σχέση 

µητρικής – θυγατρικής προτείνει το πράκτορα εξαγωγής και συνεργάζεται µε τον 

αλλοδαπό πράκτορα εισαγωγής ο οποίος έχει σύµβαση εγχώριου factoring µε τη 

θυγατρική. Ο αλλοδαπός πράκτορας εισαγωγής δεσµεύεται στο πράκτορα εξαγωγής 

για τη καταβολή του ποσοστού από τις προκαταβολές και εισπράξεις που πληρώνει 

η θυγατρική. 

  

 

Θ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ FACTORING  
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Αυτό το είδος factoring εµφανίζεται σε τρείς κατηγορίες που αφορούν τον 

οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχής περισσοτέρων πρακτόρων ή τραπεζών µε µια 

συµβατική σχέση factoring. 

 

 

i) Factoring µε συµµετοχή περισσότερων τραπεζών ή πρακτόρων 

 

Η συµµετοχή της τράπεζας του προµηθευτή στη σύµβαση factoring µπορεί 

να είναι εµφανής ή αφανείς. Από το δεσµευµένο λογαριασµό που έχει ο πράκτορας 

καθορίζονται τα ποσοστά που θα πάρει η τράπεζα ανάλογα τη συµµετοχή που έχει 

στο κίνδυνο και στα δικαιώµατα. Επίσης ισχύει το ίδιο και για τη χρηµατοδότηση 

που δίνει η τράπεζα µέσω του πράκτορα στο προµηθευτή. 

 

ii)  Factoring εντολών 

 

Η τράπεζα στην οποία ανήκει ο προµηθευτής δίνει εντολή στο πράκτορα για 

να κάνει συγκεκριµένες παροχές υπηρεσιών και να εµφανίζεται προς τα έξω ως ο 

πραγµατικός δικαιούχος των απαιτήσεων. Έτσι ο πράκτορας διαχειρίζεται τις 

απαιτήσεις στο όνοµά του για λογαριασµό της τράπεζας η οποία ευθύνεται και για 

τη χρηµατοδότηση του. 

 

iii)  Οιονεί διαχειριστικό factoring 

 

Σε αυτή τη περίπτωση ο πράκτορας δεν εµφανίζεται προς τα έξω και η 

δραστηριότητα είναι µόνο η παροχή υπηρεσιών και µόνο όταν δώσει εντολή η 

τράπεζα για λογαριασµό της ίδιας και του πελάτη της. 
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Ι. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ FACTORING 

 

 

i)               Αµιγώς χρηµατοδοτικό factoring 

 

Αυτό το είδος factoring βασίζεται µονάχα στη χρηµατοδοτική λειτουργία. 

∆ηλαδή ότι το factoring λειτουργεί µόνο ως την εκχώρηση απαιτήσεων του 

προµηθευτή στον πράκτορα και η πληρωµή τους χωρίς κανένα κίνδυνο ή παροχή 

υπηρεσίας διαχειρίσεως των απαιτήσεων. 

 
ii)  ∆ιαχειριστικό factoring 

 

Σε αυτή τη περίπτωση το factoring στηρίζεται στη διαχειριστική µόνο 

λειτουργία. ∆ηλαδή µόνο η λογιστική, νοµική παρακολούθηση και η είσπραξη των 

απαιτήσεων χωρίς προσφορά της χρηµατοδοτικής ή ασφαλιστικής υπηρεσίας. Έτσι 

οι επιχειρηµατίες αφοσιώνονται στα κύρια καθήκοντα τους (παραγωγή – πώληση) 

αφήνοντας τα άλλα στο πράκτορα.    

 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Σε κάθε εθνική οικονοµία το factoring είναι πολύ σηµαντικό γιατί µε τη 

βοήθεια του επιτυγχάνονται σηµαντικοί στόχοι στους τοµείς και ιδιαίτερα του 

εξαγωγικού εµπορίου, του ελέγχου πίστεως, των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και 

της φοροδιαφυγής. Επίσης το factoring είναι αναγκαίο για την οικονοµική βοήθεια 

των παραγωγικών κλάδων δηλαδή παρέχονται αυξητικές παραγωγικές τάσεις που 
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είναι µια σωστή εναλλακτική διέξοδος χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων αφού δύσκολα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τις τράπεζες. Η 

χρηµατοδοτική αυτή του factoring βοηθάει και στη διέξοδο από την ασφάλιση 

κινδύνων που διαφορετικά θα έπρεπε να τις υποστούν οι ίδιες επιχειρήσεις. Για τη 

προώθηση εξαγωγών, µε το factoring, παύουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να 

έχουν το φόβο της ανασφάλειας που προερχόταν κυρίως από την άγνοια του 

αλλοδαπού δικαίου και των εµπορικών συνηθειών της χώρας εισαγωγής από 

προβλήµατα όπως νοµισµατικές ισοτιµίες και µακρές προθεσµίες πληρωµών. 

Επιπλέον η δηµιουργία νέων και ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων που γίνονται σε 

µια εθνική οικονοµία το factoring έχει την ικανότητα να δίνεται η δυνατότητα σε 

πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα να αναπτύξουν µια καινούρια 

επιχειρηµατική δραστηριότητα προς όφελος των πελατών και των εργαζοµένων του 

τόπου. Τέλος, το factoring είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για τη καταπολέµηση της 

φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας γιατί συρρικνώνει τις περιπτώσεις των 

συναλλαγών που δεν φαίνονται και έτσι µειώνεται η φοροδιαφυγή. Αλλά όµως και 

οι χρηµατοδοτικές διέξοδοι που προσφέρει βοηθάει στην εξάλειψη της 

παραοικονοµίας.  

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ: 

 

Το factoring θεωρείται µια κερδοφόρα δραστηριότητα που δίνει κάποιες 

λύσεις σε θέµατα χρηµατοδοτικά, ασφαλιστικά και διαχειριστικά. Πρώτα από όλα 

όσο µεγαλύτερος είναι ο κύκλος εργασιών µιας επιχείρησης τόσο περισσότερο 

κέρδος έχει ο πράκτορας στο πλαίσιο του factoring. Το κέρδος του προέρχεται 

πρώτα από όλα από τη προµήθεια που έχει συµφωνηθεί για την ανάληψη του 

κινδύνου και την είσπραξη των απαιτήσεων και δεύτερον από τους τόκους που 

καταβάλλονται στο προµηθευτή ως προκαταβολή έναντι των απαιτήσεων. Επίσης 

για το πράκτορα το factoring παρέχει µια ολοκληρωµένη και ανταγωνιστική 

τραπεζική εξυπηρέτηση. Και αυτό γιατί η χρηµατοδότηση σε κεφάλαια κίνησης 

ενδιαφέρει πρώτα από όλα το τραπεζικό σύστηµα, για αυτό οι πράκτορες είναι τις 
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πιο πολλές φορές θυγατρικές εταιρείες ή τράπεζες. Με αυτό το τρόπο µπορούν να 

διατηρήσουν τη πελατεία τους δίνοντας σε αυτήν µια ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση 

και µπορούν επίσης έτσι να προσελκύσουν καινούριους πελάτες που ίσως 

χρησιµοποιήσουν και άλλες τραπεζικές εργασίες. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: 

 
 

•  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

 

1.Εξασφάλιση ρευστότητας και συνέπειας 

 

Με τη βοήθεια του factoring η επιχείρηση αποκτά οικονοµική άνεση αφού 

ελευθερώνονται κεφάλαια, δεν επηρεάζεται οικονοµικά η επιχείρηση από µη 

πληρωµές και έτσι αυξάνεται η ρευστότητα. Για αυτό το λόγο ισχυροποιείται η 

θέση που έχει η επιχείρηση στις διαπραγµατεύσεις της µε τους προµηθευτές της. 

Και στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τα ξένα κεφάλαια που τη 

βαρύνουν. Έτσι η επιχείρηση µπορεί να εκµεταλλευτεί την οικονοµική ανεξαρτησία 

που τις παρέχει το factoring και να πάψει να δίνει στους οφειλέτες της εκπτωτικά 

προνόµια. 

 

2.Αποδοτικότητα της επιχείρησης 

 

Το factoring βοηθάει πολύ στην αποδοτικότητα της επιχείρησης. Πρώτα από 

όλα η εισπρακτική διαδικασία που εκτελεί ο πράκτορας επιφέρουν έσοδα στην 

επιχείρηση. Επίσης µε την έλλειψη της ανασφάλειας στην είσπραξη των 

απαιτήσεων διευκολύνεται ο οικονοµικός σχεδιασµός της επιχείρησης. Οι 
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απαιτήσεις µετατρέπονται σε διαθέσιµα κεφάλαια και η σχέση µεταξύ ίδιων και 

ξένων κεφαλαίων αλλάζει και έτσι σίγουρα έχουµε υψηλότερη απόδοση. Η 

επιχείρηση αφού θα συνεργάζεται µε την εταιρεία factoring δεν θα υφίσταται ζηµιές 

από επισφαλείς πελάτες αφού αυτό το έχει αναλάβει ο πράκτορας ο οποίος αντλεί 

πληροφορίες για τη φερεγγυότητα των οφειλετών και τη διαδικασία είσπραξης των 

απαιτήσεων και αυτές τις πληροφορίες µπορεί να τις χρησιµοποιήσει και η ίδια η 

επιχείρηση προς όφελος της βέβαια. Τέλος, το σίγουρο είναι ότι το factoring 

δηµιουργεί µια καλύτερη ηθική πληρωµών εκ µέρους των οφειλετών λόγω της 

αυστηρής τακτικής που ακολουθεί ο πράκτορας. 

 

3.Ασφάλεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

 

Η ασφαλιστική λειτουργία του factoring υποχρεώνει το πράκτορα για την 

είσπραξη των απαιτήσεων και έτσι αναλαµβάνεται και ο συγκεκριµένος κίνδυνος. 

Για αυτό πολλές φορές η ασφάλεια προσφέρει στην επιχείρηση πωλήσεις 

εµπορευµάτων / υπηρεσιών και σε περίπτωση που δεν µπορεί να προβλεφθεί ο 

οικονοµικός κίνδυνος. Το factoring επίσης εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη των 

κινδύνων του προµηθευτή σε περίπτωση µη πληρωµής των απαιτήσεων. 

 

4.Επιχειρηµατική ανεξαρτησία 

 

Ο προµηθευτής απαλείφεται από τα καθήκοντα της λογιστικής 

παρακολούθησης, είσπραξης των απαιτήσεων και έτσι µπορεί να αφοσιωθεί στους 

στόχους της επιχείρησης δηλαδή τη παραγωγή - πώληση  του προϊόντος και τη 

βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το factoring όπως είναι γνωστό 

περιλαµβάνει τη διαχειριστική λειτουργία η οποία µε τη βοήθεια της η επιχείρηση 

δεν χρειάζεται να διατηρεί ιδιαίτερα τµήµατα πίστεως και λογιστικής 

παρακολούθησης και µε αυτό τον τρόπο εξοικονοµεί σηµαντικές δαπάνες. Και 

τέλος ο πράκτορας έχει πιο ακριβείς στατιστικές πληροφορίες για τις συναλλαγές 

και έτσι η επιχείρηση δεν χρειάζεται να ασχολείται µε αυτά τα θέµατα ή και ακόµα 

να ξοδεύει  το κεφάλαιο της σε τέτοιες επενδύσεις. 
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• ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

 

1. Το πρόβληµα του βελουδένιου χειροκτίου 

 

Αυτό το πρόβληµα χαρακτηρίζεται από τη διαδικασία εισπράξεων των 

απαιτήσεων που κάνει ο πράκτορας. Και έτσι είναι δυνατό οι καλές σχέσεις που έχει 

η επιχείρηση µε τους αγοραστές να χαλάσουν και να υπάρξει η απώλεια πελατείας, 

αυτό γίνεται γιατί ο πράκτορας κοιτάει πάνω από όλα το δικό του συµφέρον. 

 

 

 

2. Το πρόβληµα της σύγχυσης µε την παροχή πιστώσεως έναντι 

εκχωρήσεως απαιτήσεων 

 

Το factoring έχει µια ιδιαίτερη οµοιότητα µε τη παροχή πιστώσεως έναντι 

εκχωρήσεως απαιτήσεων. Αυτό δηµιουργεί µια σύγχυση που έχει συνέπεια στη 

φήµη της επιχείρησης. Σε αυτή της µορφής χρηµατοδότησης απευθύνεται µια 

επιχείρηση όταν είναι στα τελευταία στάδια της πιστοληπτικής της ικανότητας όπου 

δεν µπορεί να καταφύγει σε οποιοδήποτε τραπεζικό δανεισµό. Για αυτό το λόγο η 

αµφισβήτηση της οικονοµικής της κατάστασης επηρεάζει πολύ αρνητικά τις 

πελατειακές της σχέσεις. 

 

 

3. Το πρόβληµα της εξάρτησης 

 

Η συνεργασία που αναπτύσσεται µεταξύ της εταιρείας factoring και του 

προµηθευτή έχει ως αποτέλεσµα την ισχυρή εξάρτηση µεταξύ τους. Και αυτό γιατί 
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ο πράκτορας είναι πλέον υπεύθυνος για τη ρευστότητα , την αποδοτικότητα, την 

ασφάλεια και την επιχειρηµατική ανεξαρτησία της επιχείρησης. Το πρόβληµα όµως 

δηµιουργείται όταν διακοπεί απότοµα η συνεργασία τους και ειδικότερα µόνο από 

τη µια πλευρά. Η απότοµη αυτή διακοπή τους µπορεί να φέρει αρνητικά 

αποτελέσµατα για την επιχείρηση δηλαδή να επανέρθει στην αρχική της 

κατάσταση. 

 

 

 

 

4. Το πρόβληµα της χρήσης της ρευστότητας 

 

Μια επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει τη ρευστότητα που της 

εξασφαλίζει το factoring όχι ως κεφάλαιο κίνησης αλλά για επενδυτικούς σκοπούς. 

Και αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των δαπανών της και την εκµηδένιση των 

ωφελειών της. Για αυτό πολλές φορές η επιχείρηση οδηγείται σε υπέρ χρέωση, σε 

αύξηση των κινδύνων και σε µείωση του κύκλου εργασιών της. Με αυτά τα 

δεδοµένα ο πράκτορας αναγκάζεται να διακόψει τη συνεργασία του µε την 

επιχείρηση αφού δεν θα έχει πλέον κανένα συµφέρον από αυτή. 

 

 

 

 

5. Το πρόβληµα των επιχειρηµατικών ζηµιών 

 

Όταν µια επιχείρηση παρουσιάζει συνεχόµενες επιχειρηµατικές απώλειες 

και συνεχής µείωση του κύκλου εργασιών της τότε το factoring παρουσιάζεται για 

την ίδια ως ένα δυσβάστακτο βάρος που δεν το αντέχει η οικονοµική κατάσταση 

της επιχείρησης. 
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ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 

FACTORING 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

 

1. Πληροφοριακό δελτίο (αίτηση) συµπληρωµένο 

2. ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί τριών τελευταίων ετών µε πιστοποιητικό 

ελεγκτών και προσάρτηµα 

3. Πρόσφατο δευτεροβάθµιο ισοζύγιο τρέχουσας χρήσης και το αντίστοιχο 

της προηγούµενης χρήσης 

4. Τριτοβάθµια ανάλυση λογαριασµών “33”χρεώστες, “53”πιστωτές και 

“52”τράπεζες 

5. Ισοζύγιο πελατών 

6. Ισοζύγιο προµηθευτών 

7. Κατάσταση ενηλικίωσης πελατών 

8. Business plan (κυρίως σε νεοσύστατες επιχειρήσεις) 

9. Ενοποιηµένο ισολογισµό (εφόσον απαιτείται) 

10. Απολογισµό χρήσεως (εφόσον απαιτείται) 

11. ΦΑΠ (φύλλο ακίνητης περιουσίας) 

12. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 
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13. Πληροφόρηση για πελάτες εσωτερικού βάση του εντύπου 

“πληροφοριακά στοιχεία οφειλέτη” 

  

 

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ FACTORING 

 

 

1. Το ΦΕΚ της ΑΕ και ΕΠΕ στο οποίο δηµοσιεύτηκε η άδεια σύστασης της 

εταιρείας και η έγκριση του καταστατικού της. 

2. Το ισχύον καταστατικό. 

3. Το πιστοποιητικό της αρµόδιας νοµαρχίας για τις τροποποιήσεις του 

καταστατικού. 

4. Τα ΦΕΚ της ΑΕ και της ΕΠΕ στα οποία δηµοσιεύτηκαν τυχόν 

τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, εφόσον δεν προσκοµίζεται 

κωδικοποιηµένο καταστατικό. 

5. Το ΦΕΚ της ΑΕ και της ΕΠΕ όπου δηµοσιεύονται τα ονόµατα των µελών 

του εν ενεργεία διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το 

ΦΕΚ προσκοµίζεται η σχετική ανακοίνωση της νοµαρχίας. 

6. Το επικυρωµένο αντίγραφο του πρακτικού της γενικής συνέλευσης των 

µετόχων της εταιρείας κατά την οποία εκτελέστηκαν τα µέλη εν ενεργεία του 

διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας. 

7. Το επικυρωµένο αντίγραφο του πρακτικού του διοικητικού συµβουλίου 

µε το οποίο συγκροτήθηκε το σώµα και αποφασίσθηκε ο τρόπος εκπροσώπησης της 

εταιρείας. 

8. Η δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα. 
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9. Το πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου µε το οποίο θα εξουσιοδοτείται 

ο εκπρόσωπος της εταιρείας για την υπογραφή της σύµβασης του factoring. 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟ FACTORING 

1. Τα επικυρωµένα αντίγραφα του καταστατικού της εταιρείας και των 

τυχόν τροποποιήσεων του, µε τη πιστοποίηση του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι 

έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών. 

2. Τα ΦΕΚ της ΑΕ και της ΕΠΕ στα οποία δηµοσιεύθηκαν οι περιλήψεις 

του καταστατικού και οι τυχόν τροποποιήσεις του. 

3. Το πιστοποιητικό για τις τροποποιήσεις του καταστατικού από το αρµόδιο 

Πρωτοδικείο. 

4. Η δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα. 

 

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ FACTORING 

1. Το επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των 

τροποποιήσεων του µε πιστοποίηση του αρµόδιου Πρωτοδικείου περί              

καταχώρησης στα βιβλία των εταιρειών. 

2. Το πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου για τις τροποποιήσεις του 

καταστατικού της εταιρείας. 

3. Η δήλωση του διαχειριστή της εταιρείας σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

• Το πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης από το πρωτοδικείο.  
• Το πιστοποιητικό περί της µη εγέρσεως αιτήσεως πτωχεύσεως από το 

πρωτοδικείο. 
• Το πιστοποιητικό περί της αναγκαστικής διαχείρισης και εκκαθάρισης από 

το πρωτοδικείο. 

 

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ FACTORING 

 

 

Με τη φιλοσοφία να αποσαφηνίσει το θεσµικό πλαίσιο του factoring και να 

δηµιουργήσει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τη λειτουργία τους δηµιουργήθηκε 

ο νόµος 1905/90. Ο νόµος αυτός αποτελείται από 9 άρθρα τα οποία είναι:  

1. Στο άρθρο ένα γίνεται η κατάρτιση της σύµβασης και το περιεχόµενο της 

που περιλαµβάνει την ανάληψη της υποχρέωσης από το πράκτορα και η είσπραξη 

των απαιτήσεων του προµηθευτή. 

2. Στο άρθρο δύο γίνεται η αναγγελία της σύµβασης στον οφειλέτη. 

3. Στο άρθρο τρία γίνεται λόγος για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του 

προµηθευτή απέναντι στο πράκτορα. 

4. Στο άρθρο τέσσερα αναφέρεται ότι οι φορείς της συγκεκριµένης 

δραστηριότητας µπορούν να είναι µόνο οι τράπεζες, ανώνυµες εταιρείες που έχουν 

µόνο τέτοιο σκοπό. Όµως πρέπει οι ΑΕ να καταβάλουν ένα ελάχιστο µετοχικό 

κεφάλαιο και να εκδώσουν ονοµαστικές µετοχές. 

5. Στο άρθρο πέντε γίνεται λόγος ότι η τράπεζα της Ελλάδας έχει τον 

απόλυτο έλεγχο των φορέων η οποία καθορίζει τους συντελεστές φερεγγυότητας, 

ρευστότητας, κινδύνων και επιβάλλει κυρώσεις. 

6. Στο άρθρο έξι δηµιουργείται το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό και η 

επιβολή του φπα στα ακαθάριστα έσοδα των φορέων. 
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7. Στο άρθρο επτά αναφέρεται η εξουσιοδότηση που έχουν οι υπουργοί της 

εθνικής οικονοµίας για να ρυθµίζουν όλες τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του νόµου. 

8. Στο άρθρο οκτώ συµπεριλαµβάνεται στο καθεστώς του φπα όλες οι 

εργασίες που αφορούν τη πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων. 

9. Και τέλος στο άρθρο εννέα γίνεται η χρονική έναρξη της ισχύος του 

νόµου από τη δηµοσίευση του στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως. 

  

ΤΟ FACTORING ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

• ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ FACTORING ΧΩΡΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ 

 

Όπως είπαµε στο γνήσιο factoring η επιχείρηση (πωλητής) εκχωρεί τις 

απαιτήσεις της από πωλήσεις στον πράκτορα (τράπεζα ή εταιρεία factoring), ο 

οποίος αναλαµβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς δικαίωµα αναγωγής κατά της 

επιχειρήσεως στις περιπτώσεις που αγοραστές δεν καταβάλουν σε αυτόν τις 

οφειλέτες τους. 

 Η επιχείρηση είναι δυνατό να παρακολουθεί λογιστικά το factoring ως εξής: 

«κατά τη πώληση η πωλούσα επιχείρηση κάνει το γνωστό ηµερολογιακό άρθρο των 

πωλήσεων, δηλαδή χρεώνει το κατάλληλο υπό λογαριασµό του 30 “πελάτες” (30.00 

“πελάτες εσωτερικού”, 30.01 “πελάτες εξωτερικού” κλπ) µε πίστωση του αρµόδιου 

λογαριασµού των πωλήσεων (π.χ. 70 “πωλήσεις εµπορευµάτων”, 71 “πωλήσεις 

προϊόντων” κλπ) και του λογαριασµού ΦΠΑ. Είναι δυνατό η πωλήτρια επιχείρηση 

να µην τηρεί τις αναλυτικές µερίδες των πελατών, εφόσον τη λογιστική 

παρακολούθηση αυτών έχει αναλάβει ο πράκτορας, ο οποίος περιοδικά παραδίνει 

στην επιχείρηση σχετικές αναλυτικές µηχανογραφηµένες καταστάσεις (ισοζύγια 

κλπ)». 
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 Με τις εκχωρούµενες στο πράκτορα απαιτήσεις, η επιχείρηση χρεώνει το 

πράκτορα. Ο λογαριασµός του πράκτορα είναι σκόπιµο να τηρείται ως υπό 

λογαριασµός του 30 “πελάτες” όπως λ.χ. 

30.00          πελάτες εσωτερικού 

30.00.00     τράπεζα χ, λογαριασµός factoring 

30.01          πελάτες εξωτερικού 

30.01.00     τράπεζα χ, λογαριασµός factoring 

 

Με πίστωση του αρµόδιου υπό λογαριασµού του 30 “πελάτες” που είχε 

χρεωθεί µε την ανωτέρω ηµερολογιακή εγγραφή της πώλησης. Ο ανωτέρω 

λογαριασµός του πράκτορα ενδείκνυται να αναλύεται στους ακόλουθους τρείς υπό 

λογαριασµούς: 

 

 

 

30.00.00     τράπεζα χ, λογαριασµός factoring 

30.00.00.00 λογαριασµός απαιτήσεων κατά πελατών εκχωρηµένες µε 

σύµβαση  factoring. 

30.00.00.01  λογαριασµός χρηµατοδοτήσεως 

30.00.00.02  λογαριασµός αµοιβών και εξόδων 

Οι λογαριασµοί αυτοί λειτουργούν ως εξής: 

 

 

30.00.00 

ΧΡΕΩΣΗ: 

Χρεώνεται µε την αξία των εκχωρούµενων τιµολογίων πωλήσεως µε 

πίστωση του αρµόδιου υπό λογαριασµού του 30 πελάτες. 
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ΠΙΣΤΩΣΗ: 

Πιστώνεται µε τα ποσά που ο πράκτορας καταβάλλει στην επιχείρηση, µε 

χρέωση του 30.00.00.01.Με την αξία των τυχόν επιστρεφόµενων ανείσπρακτων 

τιµολογίων, µε χρέωση του αρµόδιου υπό λογαριασµού του 30 πελάτες. 

 

 

• Υπόλοιπο χρεωστικό εµφανίζει το ποσό που οφείλει ο πράκτορας από 
εκχωρηµένες απαιτήσεις. 

 

 

30.00.00.01 

 

ΧΡΕΩΣΗ: 

Χρεώνεται µε τα ποσά που αναγγέλλει ο πράκτορας ότι εισέπραξε από τους 

πελάτες, µε πίστωση του 30.00.00.01 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ: 

Πιστώνεται µε τα ποσά που λαµβάνει η επιχείρηση για χρηµατοδότησή της 

έναντι των απαιτήσεων που εκχωρεί , µε χρέωση του 38 “χρηµατικά διαθέσιµα”. 

Και επίσης µε τις αµοιβές και τις προµήθειες του πράκτορα, µε χρέωση του 

30.00.00.02 

 
• Υπόλοιπο πιστωτικό εµφανίζει το ανεξόφλητο ποσό των 

χρηµατοδοτήσεων που έλαβε η επιχείρηση από το πράκτορα. 

 

 

30.00.02 

 

ΧΡΕΩΣΗ: 
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Χρεώνεται περιοδικά και µεταφέρεται στη πίστωση του 30.00.00.01 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ: 

Πιστώνεται µε την αµοιβή (προµήθειες κλπ) και τα έξοδα που δικαιούται ο 

πράκτορας, µε χρέωση του αρµόδιου υπό λογαριασµού 65, πχ 65.90 “τόκοι και 

έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων µε σύµβαση factoring”. 

 

 
• Λογαριασµός εξισωµένος 

 

Εάν η επιχείρηση, έναντι των απαιτήσεων της, λαµβάνει από τους πελάτες 

της γραµµάτια στην ονοµαστική αξία των οποίων περιλαµβάνονται και τόκοι, τα 

γραµµάτια αυτά παραδίνονται στη τράπεζα, η οποία καταχωρεί στα έσοδα της τους 

τόκους, εφόσον αυτή καταβάλλει στην επιχείρηση την αξία των τιµολογίων κατά 

την εκχώρηση των απαιτήσεων σε αυτή. 

Την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (3% επί του συνόλου των ετήσιων 

ακαθάριστων εσόδων τους από το factoring) διενεργεί ο πράκτορας, αφού αυτός 

φέρει το πιστωτικό κίνδυνο. 

Η πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 6 του 

νόµου 1905/90 εκπίπτεται φορολογικά και το σωρευτικό πιστωτικό υπόλοιπο αυτής 

δεν µπορεί να υπερβεί το ½ του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. 

Ο νόµος εσφαλµένα ονοµάζει τη πρόβλεψη αυτή “αφορολόγητο αποθεµατικό”.   

 

 

• ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ FACTORING ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ 

 

Στη µορφή αυτή του factoring ο πιστωτικός κίνδυνος παραµένει στην 

επιχείρηση. Συνεπώς η απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις δεν βαρύνουν το 

πράκτορα αλλά τη πωλήτρια επιχείρηση. Ο πράκτορας απλώς αναλαµβάνει τη 

διαχείριση και τη χρηµατοδότηση της πωλήτριας επιχείρησης. 
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Η λογιστική παρακολούθηση του factoring της µορφής αυτής µπορεί να 

είναι παρόµοια µε τη λογιστική παρακολούθηση που καθιερώνει το ΕΓΛΣ για τα 

δάνεια µε εγγύηση γραµµατίων, δηλαδή: 

 

«Οι µεταβιβαζόµενες στον πράκτορα σε ενέχυρο απαιτήσεις µε την 

εξουσιοδότηση είσπραξης τους και µε τη συµφωνία το προϊόν είσπραξης να 

ανάγεται σε µείωση δανείου που ο πράκτορας χορήγησε στην επιχείρηση 

καταχωρούνται σε αρµόδιους υπό λογαριασµούς του 30 “πελάτες” » όπως: 

 

30.00          πελάτες εσωτερικού  

30.00.90     απαιτήσεις κατά πελατών στη τράπεζα σε εγγύηση χορηγήσεών 

της. 

   

 

30.00.90 

 

Ο λογαριασµός 30.00.90 λειτουργεί ως εξής: 

 

ΧΡΕΩΣΗ: 

Χρεώνεται µε την αξία των µεταβιβαζόµενων τιµολογίων σε εγγύηση, µε 

πίστωση των λογαριασµών των πελατών. 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ: 

Πιστώνεται µε τα ποσά που η τράπεζα εισπράττει από τους πελάτες , µε 

χρέωση του επόµενου λογαριασµού. Και µε την αξία των τιµολογίων που ο 

πράκτορας επιστρέφει στην επιχείρηση ανείσπρακτα, µε χρέωση του λογαριασµού 

του πελάτη. 

«Οι χρηµατοδοτήσεις που η επιχείρηση λαµβάνει από το πράκτορα έναντι 

της αξίας των µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων είναι δυνατό να παρακολουθούνται σε 
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κατάλληλο υπό λογαριασµό του 52 “τράπεζες-λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων 

απαιτήσεων”, όπως πχ στον 52.90 “δάνεια έναντι απαιτήσεων εκχωρηµένων µε 

factoring” ο οποίος είναι δυνατό να λειτουργεί ως εξής: 

 

52.90 

ΧΡΕΩΣΗ: 

Χρεώνεται µε τα ποσά που η τράπεζα αναγγέλλει στην επιχείρηση ότι 

εισέπραξε από τους πελάτες, µε πίστωση του 30.00.90 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ: 

Πιστώνεται µε τα χρηµατικά ποσά που εισπράττει από τη τράπεζα έναντι της 

αξίας των εκχωρηµένων τιµολογίων. Και µε τις αµοιβές και τα έξοδα της τράπεζας, 

µε χρέωση του αρµόδιου υπό λογαριασµού του 65, όπως πχ του 65.90 “τόκοι και 

έξοδα εισπρακτικών απαιτήσεων µε σύµβαση factoring”. 

 

• Το δικαίωµα διενέργειας πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις σε αυτή τη 
µορφή factoring (µε δικαίωµα αναγωγής) πρέπει να έχει η πωλήτρια επιχείρηση 
γιατί αυτή φέρει το πιστωτικό κίνδυνο. 

 
 
 

• ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ FACTORING ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

Είναι δυνατό η επιχείρηση να µην εκχωρεί τις απαιτήσεις της στο πράκτορα 

αλλά απλώς να τον εξουσιοδοτεί για την είσπραξή τους. 

Η λογιστική αντιµετώπιση του factoring της µορφής αυτής µπορεί να είναι 

παράλληλη µε τη λογιστική αντιµετώπιση που καθιερώνει το ΕΓΛΣ για τα 

γραµµάτια που απαιτούνται στις τράπεζες για είσπραξη (λογαριασµοί 31.01 και 

31.08). Έτσι , η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το εξεταζόµενο 

factoring ως εξής: 
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«Οι µεταβιβαζόµενες στο πράκτορα για είσπραξη απαιτήσεις 

καταχωρούνται σε αρµόδιους υπό λογαριασµούς του 30 “πελάτες”» όπως: 

 

30.00         πελάτες εσωτερικού  

 

30.00.91    απαιτήσεις κατά πελατών στη τράπεζα για είσπραξη µε σύµβαση 

factoring 

 

30.00.91 

 

Ο λογαριασµός 30.00.91λειτουργεί ως εξής: 

 

ΧΡΕΩΣΗ: 

Χρεώνεται µε την αξία των µεταβιβαζόµενων τιµολογίων για είσπραξη, µε 

πίστωση των λογαριασµών πελατών. 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ: 

Πιστώνεται µε τα ποσά που ο πράκτορας εισπράττει από τους πελάτες, µε 

χρέωση του επόµενου λογαριασµού. Και µε την αξία των τιµολογίων που 

επιστρέφονται ανείσπρακτα στην επιχείρηση, µε χρέωση του υπό λογαριασµού του 

πελάτη. 

 

 

«Ο λογαριασµός του πράκτορα τηρείται ως υπό λογαριασµός του 33.95 

“λοιποί χρεώστες διάφοροι” λχ 33.95.90 “πράκτορας χ, τρεχούµενος λογαριασµός 

factoring” ή εφόσον ο πράκτορας είναι τράπεζα ως υπό λογαριασµός του 38 
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“χρηµατικά διαθέσιµα” µπορεί να είναι 38.90.00 “τράπεζα χ, τρεχούµενος 

λογαριασµός factoring” που λειτουργεί ως εξής: 

 

38.90.00 

 

ΧΡΕΩΣΗ: 

Χρεώνεται µε τα ποσά που η τράπεζα αναγγέλλει στην επιχείρηση ότι 

εισέπραξε από τους πελάτες, µε πίστωση του 30.00.91 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ: 

Πιστώνεται µε τα χρηµατικά ποσά που η επιχείρηση αναλαµβάνει από τη 

τράπεζα, µε χρέωση του 38.00 “ταµείο” ή άλλου αρµόδιου λογαριασµού. Και µε τις 

αµοιβές και τα έξοδα της τράπεζας, µε χρέωση αρµόδιου υπό λογαριασµού του 65, 

όπως του 65.90 ”τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων µε σύµβαση factoring”. 

 

• ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ FACTORING 

 

Είναι δυνατό η µορφή αυτή του factoring να συνίσταται απλώς στην 

προεξόφληση των απαιτήσεων της επιχείρησης. Η λογιστική αντιµετώπιση του 

factoring της µορφής αυτής µπορεί να είναι παρόµοια µε τη λογιστική που ορίζει το 

ΕΓΛΣ για τα προεξοφλούµενα γραµµάτια εισπρακτέα. Έτσι, η λογιστική 

παρακολούθηση των προεξοφληµένων τιµολογίων είναι δυνατό να γίνεται ως εξής: 

38.00(χ)          ταµείο 

38.03(χ)          καταθέσεις όψεως 

38.03.00(χ)     τράπεζα χ  

65.02(χ)          προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών (προεξόφληµα) 

                   30.00(π)          πελάτες εσωτερικού (αξία τιµολογίου) 

                   30.00.90(π)     απαιτήσεις προεξοφληµένες µε σύµβαση factoring 
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                                       (αντίθετος λογαριασµός) 

Ο αντίθετος λογαριασµός 30.00.90 χρεώνεται, µε πίστωση του αρµόδιου υπό 

λογαριασµού του 30 “πελάτες” υπό τον οποίο τηρούνται οι ατοµικοί λογαριασµοί 

των πελατών, όταν η τράπεζα ειδοποιήσει την επιχείρηση ότι εισπράχθηκε η 

απαίτηση κατά του πελάτη. 

 

 

Σε περίπτωση που η τράπεζα επιστρέψει ανείσπρακτο τιµολόγιο πελάτη, 

σύµφωνα µε τη σύµβαση factoring, γίνεται η εγγραφή: 

 

 

30.00(χ)            πελάτες εσωτερικού   (αξία τιµολογίου) 

30.00.90(χ)         απαιτήσεις προεξοφληµένες µε σύµβαση factoring 

                           38.03(π)            καταθέσεις όψεως  (αξία τιµολογίου) 

                           38.03.00(π)       τράπεζα χ 

 

 

• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING 

 

Η χρηµατοοικονοµική σηµασία του γνήσιου factoring εκφράζεται µε τη 

βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής δοµής της επιχείρησης που χρησιµοποιεί το 

θεσµό αυτό. Συγκεκριµένα η προσφυγή στο πλήρες ή γνήσιο factoring όπου, όπως 

είπαµε το πιστωτικό κίνδυνο αναλαµβάνει ο factor επηρεάζει θετικά τη διαµόρφωση 

ορισµένων σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών δεικτών που λαµβάνονται ιδιαίτερα 

υπόψη τόσο κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και γενικώς της 

οικονοµικής κατάστασης µιας επιχειρηµατικής µονάδας από τράπεζες κλπ, όσο και 

κατά τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµικής διαχείρισης της.  Για 

την αποσαφήνιση του θέµατος έστω το ακόλουθο παράδειγµα: 
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Η συνοπτική εικόνα του ισολογισµού της εταιρείας Ω πριν από τη 

συνεργασία της µε το factor Ψ (τράπεζα Ψ) έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                       ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΠΑΓΙΑ                 300.000                    Ι∆ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                          150.000 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ    150.000                   ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ   210.000 

ΠΕΛΑΤΕΣ            140.000                   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                          110.000  

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ        10.000                     ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ    130.000 

                              600.000                                                                          600.000 

 

 

      Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 1.200.000 

Η Ω υπογράφει µε µία εταιρεία factoring σύµβαση που προβλέπει, µεταξύ 

άλλων, ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τη τελευταία και χορήγηση 

προκαταβολών µε ποσοστό 70% έναντι των αγοραζόµενων τιµολογιακών 

απαιτήσεων. Στα πλαίσια της εφαρµογής της σύµβασης αυτής η Ω εκχωρεί τις 

τιµολογιακές απαιτήσεις της εταιρείας που έχουν ύψος 150.000, στο factor που της 

χορηγεί προκαταβολή 105.000. Η Ω χρησιµοποιεί το ποσό της προκαταβολής για 

την εξόφληση ορισµένων προµηθευτών της. Μετά τις πράξεις αυτές µε βάση τα όσα 

παραπάνω εκθέσαµε για τη φύση του γνήσιου factoring, η η εικόνα του 

ισολογισµού της Ω διαµορφώνεται ως εξής: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (FACTORING) 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΠΑΓΙΑ                                         300.000              Ι∆ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ       150.000 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                            150.000             ΜΑΚΡ. ∆ΑΝΕΙΟ          210.000 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ FACTOR    35.000              ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ         5.000 

(140.000-105.000)                                                 ΒΡΑΧ. ∆ΑΝΕΙΟ            130.000 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ                                10.000 

                                                    495.000                                                     495.000 

Ας δούµε τώρα τις επιπτώσεις που έχει το factoring στους βασικούς 

χρηµατοδοτικούς δείκτες: 

 

ΠΡΙΝ ΤΟ FACTORING ΜΕΤΑ ΤΟ FACTORING 

(Α) ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ/ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ    

.=10.000/(110.000+130.000)=4,17%            10.000/(5.000+130.000)=7,40% 

∆ιαπιστώνεται σηµαντική βελτίωση του δείκτη αυτού δηλαδή της 

ικανότητας της επιχείρησης να εξοφλήσει άµεσα ένα µέρος των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων. 

 

 

(Β)∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 =150.000/450.000=33,3                                                         

150.000/345.000=43,47% 
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Και ο δείκτης αυτός σηµειώνει αισθητή βελτίωση λόγω της µείωσης των 

ξένων κεφαλαίων. Έτσι η επιχείρηση σε σχετικούς όρους, διαθέτει µετά το factoring 

ευρύτερη κεφαλαιακή βάση. 

 

 

Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥΛ 

 

Σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του ΕΣΥΛ οι εκχωρούµενες στις τράπεζες για 

είσπραξη κλπ µε σύµβαση factoring απαιτήσεις του λογαριασµού 30 “πελάτες”, 

µεταφέρονται από τους λογαριασµούς 30.00-30.03 σε νέους αντίστοιχους 

δευτεροβάθµιους, όπως στους: 30.80 “πελάτες εσωτερικού εκχωρηθέντες µε 

σύµβαση factoring”, 30.81 “πελάτες εξωτερικού εκχωρηθέντες µε σύµβαση 

factoring”, 30.82 “πελάτες ελληνικού δηµοσίου εκχωρηθείς µε σύµβαση factoring”, 

30.83 “πελάτες Ν.Π.∆.∆ και δηµόσιες επιχειρήσεις εκχωρηθέντες µε σύµβαση 

factoring”. Για τη λειτουργία των λογαριασµών αυτών εφαρµόζονται τα 

προβλεπόµενα στη παράγραφο 2.2.301 του Γ.Λ.Σ. για τους λογαριασµούς 30.00-

30.03. Η αµοιβή της τράπεζας και τα λοιπά έξοδα της (όπως προµήθειες, τόκοι για 

προκαταβολές έναντι στην επιχείρηση) καταχωρούνται στο νέο – δηµιουργούµενο 

δευτεροβάθµιο λογαριασµό 65.90 “τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων µε 

σύµβαση factoring”. Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουµε ότι µε κατάλληλη ανάλυση 

των 30.8Χ, αν θέλουµε µπορούµε να παρακολουθήσουµε και κατά factor, όπως και 

κατά πελάτη φυσικά. Παρακάτω φαίνεται που ανήκουν οι πιο πάνω λογαριασµοί 

και ένα µικρό παράδειγµα. Έτσι:                  

         

30.00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

65.90 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ FACTORING  

ΕΞΟ∆Α 

30.83 ΠΕΛΑΤΕΣ Ν.Π.∆.∆ ΚΑΙ 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
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ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

FACTORING 

30.80 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

FACTORING 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

30.81 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

FACTORING 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

30.82 ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ∆ΗΜΟΣΙΟ 

ΕΚΧΩΡΗΘΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

FACTORING 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Χ  Π 

1 30.00  1.000 

30.80 1.000  

2 38.03 900  

30.80  900 

3 65.90 100  

30.80  100 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ FACTORING 

 

Η επιχείρηση “ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΕ” εµπορεύεται είδη διατροφής σε 

αλυσίδες λιανικής πώλησης. Η µέση τιµολογιακή αξία των εµπορευµάτων αυτών 

κυµαίνεται στα 100.000 ευρώ µηνιαίως ενώ παρέχει, κατά µέσο όρο, 120 ηµέρες 

πίστωση στους πελάτες/οφειλέτες της. 

Μετά από ενηµέρωση της για τις παροχές υπηρεσιών που µπορεί να 

προσφέρει η EFG FACTORS ΑΕΠΕΑ, αποφάσισε να εκχωρήσει ένα µέρος των 

απαιτήσεων των πελατών/οφειλετών της. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η 

εξής: Αποστολή του πελατολόγιο που ήθελε να εντάξει στη διαδικασία του 

factoring και έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών/οφειλετών, καθώς 

και της εµπορικής τους συµπεριφοράς σε εύρος χρόνου από την EFG FACTORS 

ΑΕΠΕΑ. Με την έγκριση της συνεργασίας η “ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΕ” εκχώρησε στην 

EFG FACTORS ΑΕΠΕΑ τα τιµολόγια των πελατών/οφειλετών (από την 

ηµεροµηνία αυτή και έπειτα). Μέσα σε 24 ώρες η επιχείρηση έχει ήδη λάβει 

προκαταβολή για τις απαιτήσεις αυτές και αποπλήρωσε άµεσα το προµηθευτή της, 

µε αποτέλεσµα να κερδίσει σηµαντική έκπτωση. 

Η EFG FACTORS ΑΕΠΕΑ οφείλει πλέον, για λογαριασµό της 

“ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΕ” να διαχειριστεί και να εισπράξει (στη συµφωνηµένη 

ηµεροµηνία) τα τιµολόγια αυτά καθώς και κάθε άλλο µελλοντικό τιµολόγιο των 

πελατών/οφειλετών αυτών. Να σηµειωθεί ότι ενώ ο αγοραστής του εξωτερικού 

βρέθηκε σε οικονοµική αδυναµία να αποπληρώσει τη τιµολογηµένη αξία στη 

“ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΕ” η επιχείρηση εισέπραξε τη συνολική αξία στο ακέραιο από 

τη EFG FACTORS ΑΕΠΕΑ. 

Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας θεσµός του factoring, συµβάλλει στην 

ενίσχυση των µικροµεσαίων και µεταποιητικών επιχειρήσεων και επιτρέπει την 

ορθολογικότερη διοίκηση τους, τη χρηµατοδότηση τους, την ασφάλιση των 

απαιτήσεων του προµηθευτή, την ενίσχυση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά. 

Με την εφαρµογή του factoring ο βαθµός ρευστότητας της επιχείρησης 

αυξάνει µε αποτέλεσµα η επιχείρηση να είναι ακόµα πιο ανταγωνιστική.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1) ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) 

Μια σύγχρονη µορφή χρηµατοδότησης 

Εκδόσεις  

ΑΘΗΝΑ 1992 

2) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Leasing 

Χρηµατοδοτική Μίσθωση 

Υποδιεύθυνση εκπαίδευσης προσωπικού 

3) ΣΠΥΡΟΥ ∆. ΨΥΧΟΜΑΝΗ 

Μια σύγχρονη µορφή χρηµατοδότησης (FACTORING) 

Εκδόσεις ΣΑΚΟΥΛΑ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

4) Internet 

- www.alphabank.gr 

- www.emporikibank.gr 

- www.cyprousbank.gr 

- www.atebank.gr 

- www.eurobank.gr 

- www.piraeus-leasing.gr 

- www.leasing.gr 
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5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                     Τράπεζες και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αγορές, 

                     Προϊόντα, κίνδυνοι. 

                     Εκδόσεις  ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε 

                     ΑΘΗΝΑ  

6) ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                     Leasing, Factoring, Forfraiting, Franchising, venture,  

                     Capital η λειτουργία των σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών 

                     Θεσµών στη χώρα µας. 

                     Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε 

                     ΑΘΗΝΑ 

7) ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

                    Η δηµοσιότητα στο Leasing, στο Factoring και στο 

                    Πλασµατικό ενέχυρο. 

                    Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤ. 

                    ΑΘΗΝΑ 

8) ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                   Νέες µορφές συµβάσεως της σύγχρονης οικονοµίας 

                   Leasing, Factoring, Forfraiting, Franchising. 

                   Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤ. 

                   ΑΘΗΝΑ 

 

                 

 

 


