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Μακροχρόνια Μίσθωση 

Η μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου, το Operating Leasing, είναι μια συμφέρουσα 
πρόταση που αφορά ανεξάρτητους επιχειρηματίες με ένα ή δύο αυτοκίνητα, μικρές 
επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρίες που διαθέτουν στόλο αυτοκινήτων. 

Είναι ένας σύγχρονος και έξυπνος τρόπος να χρησιμοποιείτε ένα αυτοκίνητο που 
πληροί τα προσωπικά σας κριτήρια και ικανοποιεί τις ανάγκες τις επιχείρησή σας, 
πληρώνοντας γι’ αυτό μηνιαία και απολαμβάνοντας πολλαπλά οφέλη. 

Μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου: Γιατί είναι η πιο συμφέρουσα λύση -Σε 
ποιους απευθύνεται, τα πλεονεκτήματα 

Τι είναι η μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου (leasing);  

Η σύναψη συμφωνίας, συνήθως 3 με 4 ετών, για τη χρήση ενός καινούργιου 
αυτοκινήτου που επιθυμείτε. Και γιατί συμφέρει; Γιατί καταρχάς δε δίνετε όλο το 
κεφάλαιο για την αγορά του αυτοκινήτου και γιατί συνοδεύεται από πλήθος 
πλεονεκτημάτων.  

Ποιοι μπορούν να κάνουν μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου;  

Απευθύνεται σε:  

 Ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 
 Ομόρρυθμες εταιρείες 
 Ετερόρρυθμες εταιρείες 
 ΙΚΕ, ΕΠΕ και ΑΕ 

Τα πλεονεκτήματα:  

Στην DRIVE η μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου συνοδεύεται από ένα πακέτο 
παροχών που μπορεί να πείσει και τον πιο... δύσπιστο!  

1. Κρατάτε τα χρήματά σας. Επιλέγετε το καινούργιο αυτοκίνητο που θέλετε να 
οδηγήσετε, όχι αυτό που μπορείτε να αγοράσετε 

2. Κερδίζετε χρόνο και χρήμα, καθώς το μίσθωμα περιλαμβάνει:  

 Το κόστος συντήρησης 
 Το κόστος επισκευής 
 Την αλλαγή ελαστικών 
 Τη μικτή ασφάλιση του οχήματος με απαλλαγή 
 Την θραύση κρυστάλλων 
 Τα τέλη κυκλοφορίας 
 24ωρη Οδική Βοήθεια 
 Όχημα αντικατάστασης σε περίπτωση ατυχήματος/βλάβης/κλοπής. 
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Και τα πλεονεκτήματα δεν σταματούν εδώ. Ο πελάτης μπορεί να αποφασίσει αν 
θέλει να κρατήσει το αυτοκίνητο, ή να το αφήσει και να πάρει ένα νέο, πάλι με την 
ίδια διαδικασία.  

Μακροχρόνια Μίσθωση - Φορολογική αντιμετώπιση και 
Παροχής σε είδος σε στέλεχος 

Χαρακτηριστικά της  Μακροχρόνιας μίσθωσης  

1.       Η μακροχρόνια μίσθωση παρέχεται μόνο από εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων που 
έχουν εκδώσει το ειδικό σήμα για τουριστικές επιχειρήσεις από τον ΕΟΤ  

2.        Απευθύνεται σε εταιρείες - επαγγελματίες,  
3.       Δεν είσαι υποχρεωμένος να κρατήσεις το αυτοκίνητο κατά τη λήξη της σύμβασης. 
4.       Η σύμβαση καλύπτει υπηρεσίες όπως η ασφάλιση του αυτοκινήτου, η συντήρησή 

του, κλπ. 
 

Φορολογική αντιμετώπιση για την επιχείρηση σας. 

Έκπτωση δαπανών σύμφωνα με τον 4172/2013 

Με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) ο οποίος ισχύει από 
1/1/2014 αλλάζει το φορολογικό τοπίο των επιχειρηματικών δαπανών καθώς ότι ίσχυε 
με βάση το άρθρο 31 του ν. 2238/1994, δεν ισχύει πλέον 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 εκπίπτουν όλες οι επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες : 

 Πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχείρησης και αποτελούν 
συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε πώς το 
συμφέρον της επιχείρησης δεν μπορεί να το κρίνει ο ελεγκτής και η 
συγκεκριμένη διάταξη παρουσιάζει μία επικίνδυνη υποκειμενικότητα καθώς ο 
ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει ότι μία δαπάνη δεν είναι προς το συμφέρον της 
επιχείρησης και να την προσθέσει στις λογιστικές διαφορές. Ελπίζουμε ότι ο 
νομοθέτης αναφέρεται σε μη νόμιμες δαπάνες για τις οποίες ,προφανώς , έχει 
δικαιοδοσία ο ελεγκτής. 

 Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της δεν κρίνεται κατώτερη 
ή ανώτερη της αγοραίας αξίας. Η αξία της συναλλαγής δεν πρέπει να είναι 
υποτιμολογημένη ή υπερτιμολογημένη με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η 
Φορολογική Διοίκηση. 

 Εγγράφονται στα βιβλία της περιόδου που πραγματοποιούνται και 
αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Οποιαδήποτε εγγραφή (ακόμα 
κι αν είναι πραγματική) η οποία δεν συνοδεύεται από κατάλληλα 
δικαιολογητικά (άρθρο 2, παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.) δεν αναγνωρίζεται. 

 
Έτσι δίνετε η ευχέρεια στην επιχείρηση να κρίνει εάν θα ασκήσει το δικαίωμα 
έκπτωσης μίας δαπάνης βάσει κάποιων γενικών κανόνων.  



4 

 

 

Κατά την άποψή μας, η απόκτηση του αυτοκινήτου με leasing, ή μακροχρόνια 
μίσθωση (λειτουργική μίσθωση), στο πλαίσιο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, ισχυροποιεί την συσχέτιση των εξόδων του με αυτήν και 
επομένως δικαιολογεί με μεγαλύτερη ασφάλεια την καταχώριση των δαπανών 
στα βιβλία της επιχείρησης. 

 

Ως προς τον ΦΠΑ, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ και ε της 
παρ. 4, του άρθρου 30, ο ΦΠΑ που επιβαρύνει έξοδα μετακίνησης για το προσωπικό 
ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, 
συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας γενικά των επιβατικών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων,  δεν εκπίπτει από τον φόρο των εκροών της 

αντίστοιχης περιόδου. Συνεπώς, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον 
οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες αυτές αλλά καταχωρούνται ως έξοδα για τις 
εταιρείες.  

Τα παραπάνω ισχύουν και για την περίπτωση του leasing (ή μακροχρόνια μίσθωση) 
ως προς τον ΦΠΑ για επιβατικά οχήματα. 

Στα επαγγελματικά οχήματα εκπίπτει και ο ΦΠΑ. 

 

Φορολογική αντιμετώπιση αμοιβής στελέχους με παροχή χρήσης ΕΙΧ [1] (ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΕ ΕΙΔΟΣ) 

Παραχώρηση ενός εταιρικού οχήματος, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός 
φορολογικού έτου 

Σύμφωνα με την παράγραφο παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 καθώς και την 
μεταγενέστερη εγκύκλιο ΠΟΛ.1045/2017 ορίζεται, ότι η αξία της παραχώρησης ενός 
οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, 
υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος 
ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με 
οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα. 

- Σε περίπτωση χρήσης εταιρικού οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο του 
έτους (νέα πρόσληψη, αποχώρηση εργαζόμενου κτλ.), η αξία της παροχής 
υπολογίζεται αναλογικά με το χρονικό διάστημα (μήνες) χρησιμοποίησής της. Η 
διάρκεια χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου από εργαζόμενο, για διάστημα άνω των 15 
ημερολογιακών ημερών λογίζεται ως μήνας. 

- Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του 
ενός πρόσωπα. 

file:///S:/Files/CUSTOMERS%20FILES/01%20Î£Î¤Î�Î�Î§Î�Î�Î�%20Î�Î�Î�Î¡Î�Î©Î�%20Î Î�Î�Î�Î¤Î©Î�%20Î�%20Î�Î�Î¤Î�Î�Î�Î¡Î�Î�Î£/Î¦Î¿Ï�Î¿Î»Î¿Î³Î¹ÎºÎ®%20Î±Î½Ï�Î¹Î¼ÎµÏ�Ï�Ï�Î¹Ï�Î·%20Î Î�Î¡Î�Î§Î�%20Î�Î§%20Î£Î�%20Î£Î¤Î�Î�Î�Î§Î�%202.docx%23_ftn1
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25861
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Συνεπώς, εάν ένα όχημα έχει παραχωρηθεί ταυτόχρονα σε δύο υπαλλήλους/ 
εταίρους/μετόχους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εντός του έτους, τότε το ποσό της 
παροχής που προκύπτει θα συμπεριληφθεί στις αποδοχές κάθε ενός ξεχωριστά, 
χωρίς να γίνει επιμερισμός αυτού. 

- Η αξία της παροχής σε είδος μειώνεται από το τρίτο έτος κυκλοφορίας του 
οχήματος και μετά (παλαιότητα που προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του 
διεθνώς) και σύμφωνα με την κλίμακα που ορίζει η διάταξη. 

Τα οχήματα με ημερομηνία κυκλοφορίας έως και 2 έτη πριν από το κρινόμενο έτος 
δεν θα έχουν καμία μείωση στο ποσό της παροχής σε είδος, π.χ. αν το έτος 
κυκλοφορίας είναι το 2014, τότε μέχρι και το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για τις 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθούν το 2017) δεν θα υπάρχει 
μείωση. 
 
Συνεπώς, για να υπάρξει μείωση της παροχής, λόγω παλαιότητας τα έτη 
κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και δε λαμβάνονται υπόψη 
ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ αυτών (π.χ. μήνες). 

Κλίμακα υπολογισμού της παροχής 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κλίμακα υπολογισμού της παροχής από 
παραχώρηση εταιρικού οχήματος, όπως έχει οριστεί στην παρ.1 του άρθρου 99 του 
ν.4446/2016 
  

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Λιανική Τιμή Πώλησης οχήματος, 
προ Φόρων (ΛΤΠΦ) 

Ποσοστό επί της 
Λιανικής Τιμής 
Πώλησης προ 
Φόρων (ΛΤΠΦ) 

Μείωση της αξίας βάσει παλαιότητας 

0-2 έτη 3-5 έτη 6-9 έτη άνω τα 10 έτη 

0,00-12.000,00 4% 

0% 10% 25% 50% 
από 12.001,00 έως 17.000,00 7% 
από 17.001,00 έως 20.000,00 14% 
από 20.001,00 έως 25.000,00 18% 
από 25.001,00 και άνω 22% 

 
Με βάση την οριζόμενη κλίμακα από την παρ.1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016, η 
αξία της παραχώρησης ενός οχήματος υπολογίζεται ως ποσοστό στο σύνολο της 
ΛΤΠΦ και όχι κλιμακωτά, ξεκινώντας από το πρώτο κλιμάκιο με ΛΤΠΦ οχήματος 
έως 12.000 ευρώ και καταλήγοντας στην ανώτερη κλίμακα με ΛΤΠΦ άνω των 25.001 
ευρώ. Άλλωστε αυτό συνέβαινε και σε προγενέστερες αντίστοιχες διατάξεις ( περ. 
στ’ άρθρο 45 του ν.2238/1994). 

Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
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Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματος κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, 
είναι η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην 
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς 
αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) 
εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση 
Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων» που χορηγείται σχετικά από 
τους τελευταίους. 

Σε περίπτωση που ο επίσημος αντιπρόσωπος/διανομέας δεν δύναται να χορηγήσει 
τη σχετική βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα 
οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, μη 
συνυπολογιζομένων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί. 

Εξαίρεση παραχώρησης οχημάτων από την έννοια της παροχής σε είδος 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016, από τις διατάξεις του 
παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για 
επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 
12.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο 
προϋποθέσεις για να ισχύει η εξαίρεση. 

Διευκρινίζεται ότι η χρήση ενός οχήματος για επαγγελματικούς σκοπούς αφορά 
τις εξής περιπτώσεις: 

α) Τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, 
τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή 
μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και 
χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα 
αν τα οχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του 
ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παροχή σε είδος 
η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των οχημάτων που παρέχονται 
στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές 
πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη), 

β) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας 
αυτοκινήτων, 
 
γ) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus), 

δ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) 
για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους, 

ε) Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης 
(service) οχημάτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων, 

στ) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές 
εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την 
μεταφορά VIPS ή προσωπικού, 

Συνεπώς, αν ένα όχημα εκ των ανωτέρω περιπτώσεων α' έως στ', έχει 
παραχωρηθεί για χρήση σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο επιχείρησης αλλά έχει 
ΛΤΠΦ άνω των 12.000 ευρώ, τότε δεν θα υφίσταται καμία απαλλαγή. 
 
Αλλαγές που επήλθαν με τις νέες διατάξεις 

α) Η αξία παραχώρησης ενός οχήματος, δεν προκύπτει πλέον από τις δαπάνες με τις 
οποίες επιβαρύνεται και καταχωρεί στα βιβλία της η επιχείρηση που κατέχει ή 
μισθώνει το όχημα αλλά από την Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων του οχήματος, 
μειωμένη με συντελεστές παλαιότητας 

β) Καταργείται η δυνατότητα η αξία παραχώρησης οχήματος, να επιμερίζεται σε 
περισσότερα του ενός πρόσωπα. 

γ) Οι νέες διατάξεις εστιάζουν πρωτίστως στην αξία του οχήματος που παρέχεται 
από τις επιχειρήσεις στους εργαζόμενους ή μετόχους και δευτερευόντως στον 
σκοπό χρησιμοποίησης τους. 

Συγκεκριμένα, ενώ οι προηγούμενες διατάξεις (ΠΟΛ.1219/6.10.2014) εξαιρούσαν 
ανεξάρτητα από της αξίας τους, τα οχήματα τα οποία παραχωρούνταν σε πρόσωπα 
των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του 
εργοδότη (π.χ. πωλητές) και χρησιμοποιούνταν, για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα του εργοδότη, με τις νέες διατάξεις, η αξία των οχημάτων αυτών, τα 
οποία παραχωρούνται ονομαστικά, σε εργαζόμενους, για να εξαιρεθεί από την 
έννοια παροχή σε είδος, θα πρέπει να είναι μικρότερη των 12.000,00. 
 
δ) Η παροχή σε είδος η οποία σύμφωνα με την ΠΟΛ.1045/2017 από 01.01.2016 
υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 όπως 
αυτές ισχύουν και όχι ως ποσοστό επί του πραγματικού κόστους του οχήματος, δεν 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πραγματικής δαπάνης του οχήματος 
για την παραχωρούσα επιχείρηση αλλά μόνο για τον υπολογισμό του τεκμαρτού 
εισοδήματος για τον χρήστη του. 

Οι πραγματικές δαπάνες της επιχείρησης, που αφορούν στο κόστος του οχήματος 
και περιλαμβάνουν αποσβέσεις, κόστη επισκευής και συντήρησης, τέλη 
κυκλοφορίας, καύσιμα, διόδια καθώς και το σχετικό κόστος σε περίπτωση μίσθωσης 
ή χρηματοοικονομικής μίσθωσης, κλπ. εκπίπτουν στο σύνολό τους (100%) με βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 (προϋποθέσεις περιπτώσεων α', β', και 
γ') και τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο, κατά 
περίπτωση. 
 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19644
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25861
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21009

