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        ΑΓΑ:                                                                      
           ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ             Αζήλα, 25 Ινπλίνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1087176 ΔΞ 2015 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: Β’ 

 

 

 

 

       

 

 

ΘΔΜΑ:  Φορολογική μεηατείριζη ηων μιζθωμάηων ποσ καηαβάλλονηαι ζε εηαιρείες 

ηοσ ν.1665/1986 ζηα πλαίζια ζύμβαζης τρημαηοδοηικής μίζθωζης ακινήηοσ 

ποσ ζσνήθθη πριν ηην 1.1.2014, καηά ηη διάρκεια ηης μεηαβαηικής περιόδοσ 

μέτρι και ηην 31.12.2018. 

 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην 

πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013, νη νπνίεο ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ θνξνινγηθέο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2014 θαη κεηά, ηίζεληαη νη γεληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ έθπησζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013 

νξίδεηαη φηη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο κίζζσζεο σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο, νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθπίπηνπλ 

απφ ηνλ κηζζσηή, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηελ 1.1.2014 θαη κεηά, ελψ 

γηα ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ σο άλσ λφκνπ, ήηνη πξηλ 

ηελ 1.1.2014, νη σο άλσ δηαηάμεηο ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1.1.2019, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 
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ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4223/2013 κε ηηο νπνίεο πξνζηέζεθε παξάγξαθνο ζην 

άξζξν 72 ηνπ λ.4172/2013.  

Δπνκέλσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, νη ζπκβάζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο πνπ είραλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ 1.1.2014 ζα αθνινπζνχλ ηνλ 

θνξνινγηθφ ρεηξηζκφ πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994, 

κε ηηο πξνυπνζέζεηο φκσο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ λέν Κ.Φ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ έθπησζε ησλ 

δαπαλψλ. Γειαδή, ν εθκηζζσηήο, σο θχξηνο ηνπ παγίνπ, ζα εμαθνινπζεί λα δηελεξγεί 

απνζβέζεηο επί ηεο αμίαο απηνχ, ελψ ν κηζζσηήο ζα εθπίπηεη ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιιεη 

ζηνλ εθκηζζσηή (εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηνπ λ. 1665/1986).  

3. Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα αθίλεηα θαη δεδνκέλνπ 

φηη κε ηνλ λέν Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013), δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ε κε έθπησζε ησλ κηζζσκάησλ 

θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ, δηεπθξηλίδεηαη, φηη απηά 

εμαθνινπζνχλ θαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο λα εθπίπηνπλ κε ηνλ σο άλσ πεξηνξηζκφ, εθφζνλ 

βέβαηα πιεξνχληαη θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013. Άιισζηε, 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε (κηζζψηξηα) πξνέβαηλε ζηελ αγνξά ησλ ππφςε 

αθηλήησλ, δελ ζα είρε δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη απνζβέζεηο ζηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ.  

Δπνκέλσο, γηα ζπκβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο αθηλήησλ πνπ ζπλήθζεζαλ 

πξηλ ηελ 1.1.2014 κε εηαηξείεο ηνπ λ.1665/1986, ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 1.1.2014 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο 

πεξηφδνπ, ήηνη κέρξη θαη ηελ 31.12.2018, δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζηελ αμία ηνπ 

νηθνπέδνπ, ελψ ην ππφινηπν πνζφ ησλ κηζζσκάησλ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4172/2013.  

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ησλ αξηζκψλ 2, 3, 6 θαη 7 απηνχ) 

2. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (e-ππεξεζίεο) 

(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) 
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. FL GROUP LTD, Αξηζηνθάλνπο 4, Σ.Κ.152 34, Υαιάλδξη 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκα Β’ (2) 

4. Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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