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 Αριθμ . Πρωτ .: 774 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 ΣΛΟΤ 774/2017

ΘΕΜΑ:

Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Έχουµε περιπτώσεις εταιρειών που µισθώνουν ακίνητα για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, πολλές φορές περισσότερα από 30 χρόνια.
Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1073/31-03-2015 στο άρθρο 2 παράγραφος β, αναφέρεται ότι φορολογικές αποσβέσεις εκπίπτουν από τον µισθωτή σε
περίπτωση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης. Θεωρώντας δεδοµένο ότι πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 3α,
θέλω να µου απαντήσετε αν µπορεί ο εκµισθωτής να εκπέσει αποσβέσεις επί της αξίας του ακινήτου.

Επίσης θέλω να µου απαντήσετε αν πρέπει το ακίνητο να εµφανιστεί στο ενεργητικό της επιχείρησης, λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 24 του
4172/2013 αναφέρεται σε "αποσβέσεις στοιχείων του ενεργητικού", διότι στις περιπτώσεις µίσθωσης το ακίνητο δεν εµφανίζεται στο
ενεργητικό της επιχείρησης. Η λογιστική οδηγία του ΕΛΤΕ για τον 4308/2014 δίνει απάντηση σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις ακινήτων, εδώ δεν
έχουµε χρηµατοδοτική µίσθωση, διότι ο µισθωτής είναι πιθανό να αγοράσει το ακίνητο στην λήξη της µίσθωσης και τα µισθώµατα ανέρχονται
στο 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου χωρίς όµως να γνωρίζουµε αν τελικά θα αγοράσει ο µισθωτής.

Επίσης απαντήστε µου σε περίπτωση που διενεργήσουµε αποσβέσεις µε βάση τον συντελεστή 4%, πάνω σε ποιό ποσό θα υπολογιστεί η
απόσβεση, λαµβάνοντας υπόψη ότι η µίσθωση γίνεται από ιδιώτη και δεν προσδιορίζεται µε κάποιον τρόπο η αξία ή η τιµή κόστους του
ακινήτου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τόσο ο N.4308/2014, όσο και ο N.4172/2013, γενικά προβλέπουν τον ίδιο χειρισµό αναφορικά µε τα πάγια που αποκτώνται µέσω
χρηµατοδοτικών µισθώσεων από 01.01.2014 και µετά.

Συγκεκριµένα αν η µίσθωση χαρακτηρίζεται ως χρηµατοδοτική βάσει των κριτηρίων που τίθενται από τους προαναφερθέντες νόµους, το πάγιο
εµφανίζεται στον ισολογισµό του µισθωτή (ενοικιαστή) και υπόκειται σε απόσβεση από αυτόν. Ο εν λόγω χειρισµός ισχύει ανεξάρτητα του τι θα
γίνει στο τέλος της µίσθωσης, δηλαδή ο χαρακτηρισµός της µίσθωσης και η ένταξή της για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς γίνεται στην
έναρξη βάσει των σχετικών προϋποθέσεων της νοµοθεσίας.

Με βάση τη σχετική νοµοθεσία η αναγνώριση του παγίου από τον µισθωτή γίνεται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας του παγίου και
παρούσας αξίας των µελλοντικών µισθωµάτων. Ως επιτόκιο για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας των µελλοντικών µισθωµάτων
λαµβάνεται το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού του µισθωτή. Από τις εν λόγω αξίες επιλέγεται η µικρότερη, το πάγιο αναγνωρίζεται µε αυτή και
επί αυτής εφαρµόζεται ο συντελεστής απόσβεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
 ΤΑ ΜΕΛΗ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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