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ΘΔΜΑ: Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ πεπ. β’ ηηρ παπ. 1 ηος
άπθπος 24 ηος ν.4172/2013, όπωρ αςηέρ ιζσύοςν μεηά ηην ηποποποίηζή ηοςρ με ηην
παπ. 5 ηος άπθπος 115 ηος ν.4549/2018, αναθοπικά με ηη διενέπγεια αποζβέζεων ζε
πεπίπηωζη σπημαηοδοηικήρ μίζθωζηρ
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ.1147/2018 εγθπθιίνπ, κε
ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ λ.4172/2013, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013, φπσο απηέο

ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.4549/2018, θαηά
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη θνξνινγηθέο
απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθπίπηνπλ απφ:
α) ηνλ θχξην ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο εθηφο ηεο πεξίπησζεο β’,
β) ηνλ κηζζσηή, ζε πεξίπησζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.
4308/2014, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λφκν απηφλ.
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2. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ. 4549/2018, απφ
ην θνξνινγηθφ έηνο 2018 θαη εθεμήο θαηαξγείηαη ν φξνο «ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε»
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ηα θξηηήξηα πιήξσζεο απηνχ θαη
παξάιιεια, ζηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 εηζάγεηαη ν φξνο «ρξεκαηνδνηηθή
κίζζσζε» ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4308/2014, ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο ν νξηζκφο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζην θνξνινγηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην κε απηφλ ησλ Δ.Λ.Π.
Δπνκέλσο, γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ 1.1.2018 θαη κεηά, νη
θνξνινγηθέο απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθπίπηνπλ απφ ηνλ κηζζσηή
εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ξεηά ζηνλ λ.
4308/2014.
Ωο εθ ηνχηνπ, ην θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο ζχκβαζεο κίζζσζεο σο
ρξεκαηνδνηηθήο είλαη ην εάλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθνί φξνη, κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Α ηνπ λφκνπ απηνχ. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εξκελεία ηνπ ππφςε
νξηζκνχ έρνπλ εθαξκνγή ηα φζα έρνπλ δηεπθξηληζηεί ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.4308/2014 απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην ππεξεζία (ΔΛΣΔ).
3. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. β’ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013, ρξεζηκνπνηείηαη ν αληίζηνηρνο νξηζκφο ηνπ παξαξηήκαηνο
ηνπ λ.4308/2014, κε βάζε ηνλ νπνίν σο «Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (finance lease)» είλαη ε
κίζζσζε ε νπνία κεηαθέξεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ο ηίηινο ηδηνθηεζίαο κπνξεί
ηειηθά είηε λα κεηαβηβάδεηαη είηε φρη.
Παξαδείγκαηα θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ην ίδην παξάξηεκα, νη νπνίεο κεκνλσκέλα ή ζε
ζπλδπαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεπάγνληαη ηελ θαηάηαμε κηαο κίζζσζεο σο
ρξεκαηνδνηηθήο, είλαη ηα αθφινπζα:
α) Ζ κίζζσζε κεηαβηβάδεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ κηζζσηή
θαηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ.
β) Ο κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα αγνξάο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε ηηκή πνπ
αλακέλεηαη λα είλαη επαξθψο ρακειφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία
άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, έηζη ψζηε, θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, λα ζεσξείηαη
επιφγσο βέβαην φηη ην δηθαίσκα ζα αζθεζεί.
γ) Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εθηείλεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, έζησ θαη αλ ν ηίηινο θπξηφηεηαο δε κεηαβηβάδεηαη.
δ) Καηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ
κηζζσκάησλ, ζηα νπνία δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο ηπρφλ πξνζθεξφκελσλ
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ππεξεζηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, θαιχπηεη νπζησδψο ην ζχλνιν ηεο εχινγεο αμίαο
ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
ε) Σα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εηδηθήο θχζεο, ψζηε κφλνλ ν κηζζσηήο
λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηεί ρσξίο λα απαηηνχληαη ζνβαξέο ηξνπνπνηήζεηο.
Με βάζε ην παξάξηεκα απηφ, ελδείμεηο θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο κεκνλσκέλα ή ζε
ζπλδπαζκφ ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ζπλεπάγνληαη ηελ θαηάηαμε κηαο κίζζσζεο σο
ρξεκαηνδνηηθήο είλαη νη εμήο:
α) Δάλ ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηε κίζζσζε, νη δεκίεο ηνπ
εθκηζζσηή πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αθχξσζε θαιχπηνληαη απφ ην κηζζσηή.
β) Κέξδε θαη δεκίεο απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ππνιείκκαηνο αλήθνπλ
ζην κηζζσηή (γηα παξάδεηγκα κε ηε κνξθή έθπησζεο ηνπ κηζζψκαηνο πνπ ηζνχηαη κε ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξντφληνο ηεο πψιεζεο ζηε ιήμε ηεο κίζζσζεο).
γ) Ο κηζζσηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαηείλεη ηε κίζζσζε κε κίζζσκα ζεκαληηθά
ρακειφηεξν απφ ηα ηξέρνληα κηζζψκαηα ηεο αγνξάο.
4. Γεδνκέλνπ φηη ε παξαπνκπή ζηνλ λ.4308/2014 αθνξά κφλν ζηελ έλλνηα ηεο
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο απνζβέζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε
νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013 θαη φρη ε σθέιηκε
δηάξθεηα δσήο ηνπ παγίνπ, φπσο απηή ελδερνκέλσο εθηηκάηαη θάζε θνξά απφ ηελ
επηρείξεζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, φπνπ δελ
κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ κηζζσηή θαη ε δηάξθεηά ηεο
είλαη κηθξφηεξε ηνπ ρξφλνπ απφζβεζεο ηνπ παγίνπ, ην ηπρφλ αλαπφζβεζην ππφινηπφ ηεο
θαηά ηνλ ρξφλν ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα κεηαθέξεηαη ζσξεπηηθά ζηα θνξνινγηθά
απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ιήμεο ηεο κίζζσζεο.
Γηα παξάδεηγκα, έζησ ζχκβαζε καθξνρξφληαο κίζζσζεο εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ δηάξθεηαο 3 εηψλ ν νπνίνο θαηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο επηζηέθεηαη
ζηνλ εθκηζζσηή. Γεδνκέλνπ φηη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο ηνπ παγίνπ κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4172/2013 είλαη 20% (5 έηε), ην αλαπφζβεζην
ππφινηπν ησλ δχν (2) ελαπνκελφλησλ εηψλ κεηαθέξεηαη ζσξεπηηθά ζηα θνξνινγηθά
απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ιήμεο ηεο κίζζσζεο.
5. Με βάζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κίζζσζε ραξαθηεξίδεηαη
σο ρξεκαηνδνηηθή, νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ κηζζσηή, παξά ην γεγνλφο φηη
δελ είλαη ν θχξηνο ηνπ παγίνπ, θαη φρη απφ ηνλ εθκηζζσηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν κηζζσηήο
αλαγλσξίδεη ην κίζζην σο πεξηνπζηαθφ ηνπ ζηνηρείν, πηζηψλνληαο αληίζηνηρα ηζφπνζε
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ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ην πάγην αληηκεησπίδεηαη σο πάγην θπξηφηεηαο ηνπ
(ηδηφθηεην). Όζνλ αθνξά ζηνλ εθκηζζσηή, απηφο ζα εκθαλίδεη σο απαίηεζή ηνπ έλαληη ηνπ
κηζζσηή ηελ αγνξαία αμία ηνπ παγίνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο κίζζσζεο σο ηνθνρξενιπηηθνχ δαλείνπ γίλεηαη
γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ λ.4308/2014 θαη ζπλεπψο γηα ην κέξνο ηνπ κηζζψκαηνο
πνπ αλαινγεί σο ηφθνο δελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α
ηνπ λ.4308/2014 γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ζχκβαζεο σο ρξεκαηνδνηηθήο, νη θνξνινγηθέο
απνζβέζεηο ζα δηελεξγνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή: α) ζε πεξίπησζε πνπ απηφο είλαη
εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηνπ λ.1665/1986 ζε ίζα κέξε αλάινγα κε ηα έηε
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη β)
ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
λ.4172/2013.
6. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο η’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ
λ.4308/2014 νξίδεηαη φηη νη πνιχ κηθξέο νληφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2(γ) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
ίδηνπ λφκνπ αληηκεησπίδνπλ ινγηζηηθά φιεο ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο, ζχκθσλα κε ηε
θνξνινγηθή λνκνζεζία.
Ωο εθ ηνχηνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4308/2014 θαη ηνπ
λ.4172/2013, γηα ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο έρνπλ εθαξκνγή ηα
αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηεο παξνχζαο.
7. Όια φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ηζρχνπλ απφ ηελ 1.1.2018 θαη κεηά, θαηά ξεηή
δηαηχπσζε ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.4549/2018 θαη φπσο
δηεπθξηλίζζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1147/2018 νη ππφςε δηαηάμεηο ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ
ζπλάπηνληαη απφ 1.1.2018 θαη κεηά. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ πνπ
έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ 1.1.2018 θαη νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ 1.1.2018,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013, φπσο απηέο ίζρπαλ θαηά ηνλ
ρξφλν ζχλαςεο ηεο αξρηθήο κίζζσζεο.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)
2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο
3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Δ΄
(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄,
ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ θαη Γ.Δ.ΜΖ., Πι. Κάληγγνο, 101 81,
Αζήλα
3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7, 105 62, Αζήλα
4. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
5. Γξαθείν θαο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
6. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
7. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ
4. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ, Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄
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