Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)
Άρθρο 1
Έννοια
"1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του
άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη
χρήση πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο µαζί, που προορίζεται
αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση του αντισυµβαλλοµένου, παρέχοντας
στον αντισυµβαλλόµενό του συγχρόνως το δικαίωµα είτε να αγοράσει το
πράγµα είτε να ανανεώσει τη µίσθωση για ορισµένο χρόνο. Οι συµβαλλόµενοι
έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωµα αγοράς µπορεί να ασκηθεί και
πριν από τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης.
2. Αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο που
αγόρασε προηγουµένως ο εκµισθωτής από τον µισθωτή. Εξαιρείται η αγορά
ακινήτου από ελεύθερο επαγγελµατία."
*** Οι παρ.1 και 2,όπως είχαν αντικατασταθεί µε το άρθρο 11 Ν.2367/1995
και άρθρ.27 Ν.2682/1999 αντίστοιχα, αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο
1 Ν. 3483/2006,ΦΕΚ Α 169/7-8-2006
3. "Στην έννοια των κινητών πραγµάτων της παρ. 1 περιλαµβάνονται τα
αεροσκάφη και εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήµατα, ενώ στην
έννοια των ακινήτων πραγµάτων συµπεριλαµβάνονται οι αγροτικές εκτάσεις,
οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες µε κτίσµατα µετά του ποσοστού του
γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριµένα κτίσµατα σε σχέση µε τη δοµήσιµη
επιφάνεια του γηπέδου και γενικά τα κτίσµατα η το συγκρότηµα κτισµάτων
µετά των λοιπών εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του γηπέδου που
αναλογεί στα συγκεκριµένα κτίσµατα, σε συνάρτηση µε το εµβαδόν του και τη
συνολική δοµήσιµη επιφάνεια που µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο γήπεδο
και επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδοµικές
διατάξεις ως χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων".
*** Το πρώτο εδάφιο, που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 24 Ν.2520/1997
Α 173,αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.27 Ν.2682/1999, ΦΕΚ Α
16. Ισχύς από 16.11.1998. Η σχετική σύµβαση, καθώς και κάθε τροποποίησή
της
καταρτίζεται
υποχρεωτικά,
στην
περίπτωση
ακινήτων,
µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο, στις δε άλλες περιπτώσεις µε ιδιωτικό έγγραφο.
Οι συµβάσεις αυτές εγγράφονται στα βιβλία µεταγραφών της περιφέρειας του
µισθούµενου ακινήτου και στα µητρώα αεροσκαφών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν για τις µεταβιβάσεις ακινήτων και αεροσκαφών,
αντίστοιχα. Όλες οι συµβάσεις της παραγράφου αυτής καταχωρίζονται,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2, στο βιβλίο του άρθρου 5 του ν.δ/τος
1038/1949 του Πρωτοδικείου Α8ηνών".
***Η παρ.3 προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.2367/1995 (Α
261)
"4. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία θεσπίζονται περιορισµοί ως προς την
υπηκοότητα του ιδιοκτήτη ακινήτων ή κινητών πραγµάτων κάθε είδους, οι
περιορισµοί αυτοί, στην περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, κρίνονται και
στο πρόσωπο του µισθωτή".

***Η παρ.4 προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.2367/1995 (Α
261)
"5. Το ∆ηµόσιο δύναται, µέσω της Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου
(Κ.Ε.∆.), η οποία ενεργεί ως πληρεξούσια του, κατόπιν σχετικής απόφασης
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, να συνάπτει, ως µισθωτής,
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης επί ακινήτων."
*** Η παρ.5 προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρου 16 Ν.3581/2007, ΦΕΚ Α
140/28.6.2007.Με την παρ.2 του αυτού άρθρου και νόµου ορίζεται ότι:"2. Στην
περίπτωση της σύναψης από το ∆ηµόσιο, µέσω της Κ.Ε.∆., των συµβάσεων
της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986, εφαρµόζονται αναλογικά
οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 3, του άρθρου 4, του
άρθρου 10 και της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόµου".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τα άρθρα 11 παρ.1 και 12 Ν.3581/2007 "Πώληση και
ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων του ∆ηµοσίου, µακροχρόνιες και
χρηµατοδοτικές µισθώσεις του ∆ηµοσίου και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α
140,ορίζεται ότι:"1. Η Κ.Ε.∆. έχει τη διαχείριση, επιπλέον των πόρων που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 973/1979, και των
πόρων του ∆ηµοσίου που προβλέπονται κατ` έτος για τη σύναψη συµβάσεων
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, καθώς και συµβάσεων της παραγράφου 5
του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α`)". Αρθ.12 Η Κ.Ε.∆. εκδίδει
κανονισµούς για διαδικασίες που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση των
συµβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, καθώς και
των συµβάσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986".
Άρθρο 2
Εκµισθωτές - Άδεια λειτουργίας
*** Ο τίτλος του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε ως άνω
3483/2006,ΦΕΚ Α 169/7-8-2006.

µε το άρθρο 2 Ν.

1. Α. Συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορούν να συνάπτουν ως
εκµισθωτές µόνο:
(α) οι ανώνυµες εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι οποίες συνιστώνται µε
σκοπό τη διενέργεια εργασιών του άρθρου 1 του νόµου αυτού,
(β) τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της περίπτωσης α` του στοιχείου 1
του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α`), όπως ισχύει, τα οποία έχουν
συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα,
(γ) τα πιστωτικά ιδρύµατα, κατά την παραπάνω έννοια, τα οποία εδρεύουν σε
κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και
εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος ή παρέχουν στην Ελλάδα
διασυνοριακώς υπηρεσίες κατά την έννοια των άρθρων 11 και 13 του ν.
2076/1992, καθώς και πιστωτικά ιδρύµατα, κατά την παραπάνω έννοια, που
εδρεύουν σε τρίτο κράτος και εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω
υποκαταστήµατος,
(δ) τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα κατά την έννοια του στοιχείου 6 του άρθρου 2
του ν. 2076/1992, τα οποία εδρεύουν σε κράτος - µέλος του Ε.Ο.Χ. και

εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος ή παρέχουν στην Ελλάδα
διασυνοριακώς υπηρεσίες, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2076/1992,
(ε) τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, τα οποία εδρεύουν στην αλλοδαπή και
εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος και δεν εµπίπτουν στην
περίπτωση (δ) του παρόντος εδαφίου.
Β. Απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος, που
δηµοσιεύεται στο οικείο τεύχος της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως:
(α) για τη σύσταση και λειτουργία στην Ελλάδα ανωνύµων εταιρειών
χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
(β) για τη µετατροπή υφιστάµενης ανώνυµης εταιρείας σε ανώνυµη εταιρεία
µε σκοπό τη σύναψη συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και
(γ) για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων
αλλοδαπών χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, της περίπτωσης (ε) του εδαφίου Α
της παραγράφου αυτής, προκειµένου να ασκήσουν στην Ελλάδα τη
δραστηριότητα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Γ. Για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας η Τράπεζα της Ελλάδος ζητεί και
αξιολογεί τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται από το
ν. 2076/1992 για την παροχή άδειας λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα. Η
Τράπεζα της Ελλάδος δύναται µε πράξη του ∆ιοικητή της να εξειδικεύει
περαιτέρω τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας και να
καθορίζει, κατά περίπτωση, το είδος των εργασιών που τα υποκαταστήµατα
των αλλοδαπών χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων της περίπτωσης (γ) του εδαφίου
Β της παραγράφου αυτής µπορούν παράλληλα µε τη δραστηριότητα της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης να ασκούν στην Ελλάδα, λαµβανοµένου υπόψη και
του καθεστώτος εποπτείας που ισχύει στη χώρα της έδρας τους. Η Τράπεζα
της Ελλάδος δύναται επίσης µε πράξη του ∆ιοικητή της ή εξουσιοδοτηµένου
από αυτόν οργάνου της να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις µε τις
οποίες οι εταιρείες της περίπτωσης (α) του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής
µπορούν να ασκούν συµπληρωµατικές ή παρεµφερείς δραστηριότητες
παράλληλα µε τη δραστηριότητα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης."
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.2 Ν.3483/2006,ΦΕΚ
Α 169/7-8-2006.
"2. (α) Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση
και τη λειτουργία των ανωνύµων εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή το
ύψος των ιδίων κεφαλαίων, προκειµένου περί ανώνυµης εταιρείας που
µετατρέπεται σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δεν µπορεί να είναι
µικρότερο από το ήµισυ του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου που εκάστοτε
απαιτείται για τη σύσταση πιστωτικών ιδρυµάτων µε τη µορφή ανώνυµης
εταιρείας, κατά την έννοια της περίπτωσης α` του στοιχείου 1 του άρθρου 2
του ν. 2076/1992.
(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2076/1992 αντίστοιχη υποχρέωση
καταβολής κεφαλαίου απαιτείται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και
λειτουργίας στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων αλλοδαπών χρηµατοδοτικών
ιδρυµάτων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
αναλόγως προς τα ισχύοντα για τα εγκαθιστάµενα στην Ελλάδα
υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την παραπάνω έννοια, µε
έδρα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.

(γ) Με πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή εξουσιοδοτηµένου
από αυτόν οργάνου µπορεί να ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου."
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.2 Ν.3483/2006,ΦΕΚ
Α 169/7-8-2006.
3. ***Η παρ.3 καταργήθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.2367/1995 (Α
261).
4. Το κατά τις παραγράφους 2 και 3 ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο πρέπει να
είναι ολόκληρο καταβεβληµένο σε µετρητά ή και σε είδος. Για την καταβολή
αυτήν εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρίες.
5. Οι µετοχές των ανώνυµων εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι
ονοµαστικές.
6. Ελεγκτές των ανώνυµων εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης ορίζονται
µέλη του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών.
"7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις επιχειρήσεις του
άρθρου αυτού και µπορεί να ζητεί από αυτές οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία.
Για την έννοια και το περιεχόµενο της εποπτείας, περιλαµβανοµένης της
δυνατότητας της Τράπεζας της Ελλάδος να θέτει γενικούς ή ειδικούς ανά
επιχείρηση κανόνες, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 2076/1992, που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύµατα, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 14 του ίδιου νόµου". (Σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του
νόµου αυτού, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλει τις προβλεπόµενες
στο άρθρο 55Α του Καταστατικού της κυρώσεις, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 19 και 22 του ν. 2076/1992)."
*** Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.5 άρθρ.2 Ν.3483/2006,ΦΕΚ
Α 169/7-8-2006,το δε τελευταίο εδάφιο αυτής ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 92
παρ. α` περ.8 Ν.3601/2007,ΦΕΚ Α 178/18.2007.
"8. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανακαλεί ή και να αναστέλλει
προσωρινώς άδεια λειτουργίας που έχει χορηγήσει σε εταιρεία
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή σε υποκατάστηµα χρηµατοδοτικού ιδρύµατος
τρίτου κράτους, κατ` ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 2076/1992, όπως
ισχύει. Με πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή
εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου µπορεί να εξειδικεύονται οι
προϋποθέσεις και οι όροι ανάκλησης ή προσωρινής αναστολής της πιο πάνω
άδειας."
*** Η παρ.8 προστέθηκε µε την παρ.6 άρθρ.2 Ν.3483/2006,ΦΕΚ Α 169/7-82006.
Άρθρο 3
∆ιάρκεια χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Μεταβίβαση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
"1. Η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι πάντοτε ορισµένη και δεν
µπορεί να συµφωνηθεί µικρότερη από τρία (3) έτη για τα κινητά, πέντε (5) έτη

για τα αεροσκάφη και δέκα (10) έτη για τα ακίνητα. Αν συµφωνηθεί µικρότερη,
ισχύει για την ως άνω καθοριζόµενη ελάχιστη διάρκεια".
***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.6 του άρθρου 11 του Ν.
2367/1995 (Α 261).
2. Αν λυθεί η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης πριν από τη λήξη της και
συναφθεί νέα σύµβαση για το ίδιο πράγµα µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων,
ο χρόνος που πέρασε έως τη λύση της αρχικής σύβασης συνυπολογίζεται
στον απαιτούµενο κατά την προηγούµενη παράγραφο ελάχιστο χρόνο για τη
νέα σύµβαση.
3. Σε περίπτωση αγοράς του µισθίου πριν από την πάροδο τριετίας από την
έναρξη της µίσθωσης, ο µισθωτής έχει υποχρέωση να καταβάλει τα ποσά για
φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων που θα
όφειλε να έχει καταβάλει αν κατά το χρόνο σύναψης της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης είχε αγοράσει το µίσθιο.
4. Ο µισθωτής µπορεί να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
από τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε τρίτο µε έγγραφη συναίνεση
της εκµισθώτριας εταιρείας.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 4 Ν.3483/2006,ΦΕΚ Α 169/7-8-2006,
ορίζεται ότι: "Στις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 6 του ν. 1665/1986 η
αναφορά στις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταλαµβάνει όλους τους
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου εκµισθωτές".
Άρθρο 4.
Τύπος - ∆ηµοσιότητα
Ενέργεια έναντι τρίτων
1. Η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταρτίζεται εγγράφως.
2. Οι δικαιοπραξίες της παρ. 1 καταχωρίζονται στο βιβλίο του άρθρου 5 του
ν.δ. 1038/1949 (ΦΕΚ 179) του πρωτοδικείου της κατοικίας ή της έδρας του
µισθωτή και του Πρωτοδικείου Αθηνών. Από την καταχώριση αυτήν τα
δικαιώµατα του µισθωτή από τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
αντιτάσσονται κατά παντός τρίτου και τρίτοι δεν µπορούν έως τη λήξη της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης να αποκτήσουν µε οποιονδήποτε τρόπο κυριότητα
ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα πάνω στο πράγµα. Οι διατάξεις για την
καλόπιστη κτήση κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος από µη
κύριο, για το τεκµήριο κυριότητας κατά το άρθρο 1110 του αστικού κώδικα και
για την τακτική χρησικτησία, καθώς επίσης οι διατάξεις των άρθρων 1057 και
1058 του αστικού κώδικα και του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4112/1929 δεν
εφαρµόζονται.
3. Αν ο µισθωτής πτωχεύσει, λύεται η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και
η εταιρία του άρθρου 2 έχει δικαίωµα, χωρίς κανέναν περιορισµό, να αναλάβει
το πράγµα.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 4 Ν.3483/2006,ΦΕΚ Α 169/7-8-2006,ορίζεται
ότι: "Στις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 6 του ν. 1665/1986 η αναφορά στις
εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταλαµβάνει όλους τους κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου εκµισθωτές".

Άρθρο 5
Ασφάλιση
Ο µισθωτής οφείλει να διατηρεί ασφαλισµένο το πράγµα κατά του κινδύνου
τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσής του σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης."
*** Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.3
Ν.3483/2006,ΦΕΚ Α 169/7-8-2006 .
Άρθρο 6.
Φορολογικές απαλλαγές και άλλες συναφείς ρυθµίσεις.
1. Εκτός από το φόρο εισοδήµατος και το φόρο προστιθέµενης αξίας,
απαλλάσσονται από οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώµατα
υπέρ του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου και γενικώς
τρίτων, είτε αυτά επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Ελλάδα είτε
µεταγενέστερα:
α) Οι συµβάσεις µε τις οποίες περιέρχονται στις κατά το άρθρο 2 εταιρίες, είτε
κατά κυριότητα είτε κατά κατοχή, "κινητά" "πράγµατα" που πρόκειται να
αποτελέσουν αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε εξαίρεση τα κάθε
είδους µεταφορικά µέσα. Η εισαγωγή των κινητών τα οποία αφορά το εδάφιο
αυτό υπάγεται στο Κοινό Εξωτερικό ∆ασµολόγιο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
*** Η λέξη "κινητά" αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.7 του άρθρου 11 του
Ν.2367/1995 (Α 261).
*** Η λέξη "κινητά" προστέθηκε µε την παρ.10 άρθρ.27 Ν.2682/1999, ΦΕΚ Α
16. Ισχύς από 16.11.1998.
β) Οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που καταρτίζουν οι κατά το
άρθρο 2 εταιρίες.
γ) Οι συµβάσεις εκχώρησης δικαιωµάτων ή αναδοχής υποχρεώσεων από
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
δ) Τα µισθώµατα από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που
καταβάλλονται στις κατά το άρθρο 2 εταιρείες και τα παραστατικά είσπραξής
τους.
ε) Το τίµηµα της πώλησης του πράγµατος από την εταιρεία χρηµατοδοτικής
µίσθωσης στο µισθωτή.
2. Τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων ενώπιον των οποίων καταρτίζονται
οι συµβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 περιορίζονται στα
κατώτατα όρια των δικαιωµάτων τους που ισχύουν για τις συµβάσεις δανείων
ή πιστώσεων από τράπεζες επενδύσεων για παραγωγικές επενδύσεις. "Τα
ανωτέρω καταβλητέα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων καθορίζονται στις
πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχµές. Με αποφάσεις των Υπουργών
∆ικαιοσύνης και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας το ανωτέρω ποσό
µπορεί να αναπροσαρµόζεται".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 11 του Ν.
2367/1995 (Α 261).
3. Σε περίπτωση εγγραφής προσηµείωσης ή σύστασης υποθήκης ή ενέχυρου
για την εξασφάλιση απαιτήσεων των εταιρειών αυτού του νόµου από

συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης και από συµβάσεις της παραγράφου 6,
καθώς επίσης και εξάλειψης των βαρών αυτών, εφαρµόζεται η διάταξη του
εδαφίου γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93). Η
εκχώρηση απαιτήσεων των εταιριών αυτού του νόµου για την εξασφάλιση
απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις που τους παρέχονται απαλλάσσεται από
κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση.
4. Τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής στις εταιρείες αυτού του νόµου
για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του από συµβάσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες του και εκπίπτονται από τα
ακαθάριστα έσοδά του. "Παραλλήλως ισχύει η διάταξη της περίπτωσης β` της
παρ. 1 του άρθρου31 του ν. 2238/1994".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.9 του άρθρου 11 του Ν.
2367/1995 (Α 261).
"Ο εκτοκισµός των οφειλόµενων εν καθυστερήσει τόκων υπερηµερίας
τωνµισ8ωµάτων χρηµατοδοτικών µισθώσεων και των λοιπών απαιτήσεων,
που απορρέουν από σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, γίνεται σύµφωνα
µε την 289/30.10.1980 απόφαση της Ν.Ε. (ΦΕΚ 269 Α`)".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 11 του Ν.
2367/1995 (Α 261).
"5. Προκειµένου για συµ8άσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, που συνάπτονται
από 1/1/1998, η εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης ενεργεί αποσβέσεις για τα
κινητά πράγµατα, αλλά και για τα ακίνητα πλην οικοπέδων σε ίσα µέρη
ανάλογα µε τα έτη διάρκειας της σύµβασης".
*** Η παρ.5 όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ.11 άρθρ.11 Ν.
2367/1995,αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.27
Ν.2682/1999, ΦΕΚ Α 16. Ισχύς από 16.11.1998.
6. Οι συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρείες αυτού του νόµου από
ανώνυµες τραπεζικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό ή από ξένους προµηθευτές ,καθώς και οι συµβάσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ των τελευταίων και των εταιρειών αυτού
του νόµου, τα παρεπόµενα σύµφωνα, η εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων
και των σχετικών τόκων, προµηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων, όπως και η
καταβολή των µισθωµάτων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά,
κράτηση, δικαίωµα ή γενικότερα επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου, νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου και τρίτων, ανεξάρτητα αν οι συµβάσεις αυτές
συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 17 του Ν. 1914/1990 (Α` 178) ορίζεται: "Η
αληθής έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν.
1665/1986 και του άρθρου 54 του ν. 1731/1987 είναι ότι οι απαλλαγές από
εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, που ορίζονται από τα άρθρα αυτά, δεν
αφορούν τις εισφορές του ν. 128/1975". (7. Για τις υποχρεώσεις από δάνεια ή
πιστώσεις της παραγράφου 6, καθώς και για τα µισθώµατα που οφείλουν σε
συνάλλαγµα οι κατά το άρθρο 2 εταιρείες από συµβάσεις µε τις οποίες αυτές
µίσθωσαν από το εξωτερικό κινητά πράγµατα για χρηµατοδοτική
υπεκµίσθωση στην Ελλάδα, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4494/1966 (ΦΕΚ 9).

*** Η παράγραφος 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι παράγραφοι 8,9,10,11 και 12
αναριθµήθηκαν σε 7,8,9,10 και 11 αντίστοιχα µε την παρ.2 άρθρ.3
Ν.3483/2006,ΦΕΚ Α 169/7-8-2006.
7 (8). Για τον υπολογισµό των καθαρών κερδών των εταιρειών αυτού του
νόµου επιτρέπεται να ενεργείται για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεών τους
έκπτωση έως 2% 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. (9 -10).
***Οι παρ.9 και 10 του άρθρου 6 καταργήθηκαν από 31.7.1990 µε το άρθρο
19 παρ.2 του Ν.1892/1990 (Α`101).
8 " (9). Απαλλάσσονται από, τυχόν, φόρο αυτοµάτου υπερτιµήµατος, που θα
επιβληθεί, καθώς και από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων :
α) η µεταβίβαση ακινήτου από την εκµισθώτρια εταιρία προς το µισθωτή κατά
τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
β) η εξαγορά του µισθίου ακινήτου πριν οπό τη λήξη της σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης από το µισθωτή, σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
"γ) Οι συµβάσεις αγοράς ακινήτων από εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης
µε σκοπό τη χρηµατοδοτική µίσθωση του πωλητή του ακινήτου ο οποίος
αποκτά την ιδιότητα του χρηµατοδοτικού µισθωτή. Εξαιρούνται οι συµβάσεις
αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι εξωχώρια εταιρεία. Αν
το µίσθιο αγορασθεί πριν από την πάροδο τριετίας από την έναρξη της
µίσθωσης ή ο µισθωτής µεταβιβάσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις από
τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε τρίτο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόµου αυτού, ή το ακίνητο παραµείνει
στην κυριότητα της εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης λόγω µη εξόφλησης
του συµφωνηθέντος τιµήµατος ή µεταβιβασθεί από αυτή σε τρίτο, αίρεται η
χορηγηθείσα ως άνω απαλλαγή. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται
εφάπαξ ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου κατά το χρόνο άρσης
της απαλλαγής, εκτός αν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου ή στο
δηλωθέν τίµηµα κατά το χρόνο χορήγησης αυτής είναι µεγαλύτερος οπότε
καταβάλλεται ο µεγαλύτερος αυτός φόρος. Η οικεία δήλωση υποβάλλεται
εντός δίµηνης ανατρεπτικής προθεσµίας από το χρόνο άρσης της
απαλλαγής."
*** Η περ. γ΄ προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρ.26 Ν.3091/2002,ΦΕΚ Α
330/24.12.2002.
9 (10). Αν ο µισθωτής αποβιώσει, οι καθολικοί διάδοχοί του µπορούν να
υπεισέλθουν στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της συµβάσεως
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, εφόσον, προκειµένου περί ακινήτου για
επαγγελµατική ή επιχειρηµατική χρήση, συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι
προϋποθέσεις σύναψης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και υπό τον όρο της
καταβολής από αυτούς του φόρου κληρονοµιάς, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Προκειµένου περί ακινήτου για επαγγελµατική ή επιχειρηµατική
χρήση, σε περίπτωση που οι καθολικοί διάδοχοι δεν συγκεντρώνουν στο
πρόσωπό τους τις προϋποθέσεις σύναψης σύµβασης χρηµατοδοτικής

µίσθωσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις για
χρηµατοδοτικής µίσθωσης πριν από τη λήξη.

τη

λύση

της

συµβάσεως

10 (11). Οι διατάξεις των νόµων περί προστασίας της επαγγελµατικής στέγης
δεν ισχύουν προκειµένου περί χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων".
***Οι παρ.9-11 προστέθηκαν µε την παρ.12 του άρθρου 11 του Ν.2367/1995
(Α 261) "(12-14).
***Οι παρ.12-14 προστέθηκαν µε την παρ.13 του άρθρου 11 του
Ν.2367/1995 (Α 261),η οποία όµως στη συνέχεια καταργήθηκε µε την παρ.2
άρθρ.10 Ν. 2515/1997 Α 154/25.7.1997.
11 "(12). Η αξία των ακινήτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους οι εταιρίες του
άρθρου 2 και αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν
λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.
2214/1994 (ΦΕΚ 75Α`).
*** Η παρ.12 προστέθηκε µε την παρ.5 άρθρ.27 Ν.2682/1999, ΦΕΚ Α 16.
Ισχύς από 16.11.1998.
*** Η παράγραφος 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι παράγραφοι 8,9,10,11 και 12
αναριθµήθηκαν σε 7,8,9,10 και 11 αντίστοιχα µε την παρ.2 άρθρ.3
Ν.3483/2006,ΦΕΚ Α 169/7-8-2006.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρ.4 Ν.3483/2006,ΦΕΚ Α 169/7-8-2006,ορίζεται
ότι: "Στις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 6 του ν. 1665/1986 η αναφορά στις
εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταλαµβάνει όλους τους κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου εκµισθωτές".
Άρθρο 7
Προεδρικά διατάγµατα
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µπορεί να ρυθµίζεται η υποχρέωση
των µισθωτών να εµφανίζουν στις δηµοσιευόµενες λογιστικές καταστάσεις
στοιχεία σχετικά µε τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις, καθώς και κάθε
λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των άρθρων 4 έως 6 του νόµου
αυτού."
*** Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρ.5 Ν.3483/2006, ΦΕΚ Α
169/7-8-2006.
Άρθρο 8.
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

