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ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση εγκαταστάσεων διεξαγωγής 

κοινωνικών εκδηλώσεων. 

 

 Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας 

πληροφορούμε τα ακόλουθα: 

 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι 

εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικον. έτος, μεταξύ άλλων, 

από εκμίσθωση ή ιδιοχρησιμοποίηση οικοδομών. 

 2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου ορίζεται ως 

εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις το κέρδος που αποκτάται από την άσκηση 

ατομικής ή εταιρικής επιχείρησης εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ή από την 
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άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα 

ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48. 

 3. Με την Ε. 2312/ΠΟΛ. 25/11.2.1982 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι σε 

περίπτωση εκμίσθωσης επιπλωμένων δωματίων από επιχειρήσεις ή ιδιώτες, αυτοί 

αποκτούν εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (Δ’ κατηγορίας), αν 

ταυτόχρονα με την εκμίσθωση των δωματίων παρέχουν και υπηρεσίες περιποίησης 

των πελατών. Αντίθετα, αν αυτοί εκμισθώνουν τα δωμάτια χωρίς να παρέχουν 

υπηρεσίες ξενοδόχου αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων (Α’ κατηγορίας). 

 4. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν συνάγεται ότι εάν ο ιδιοκτήτης κτήματος 

(π.χ. φυσικό πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 ΚΦΕ) 

εκμισθώνει τούτο σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελμα 

με τη διοργάνωση – διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμων, βαπτίσεων κλπ.) 

και από τους όρους του μεταξύ τους μισθωτηρίου συμβολαίου ή ιδιωτικού 

συμφωνητικού προκύπτει ότι ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα από κοινού με το 

μισθωτή να εξευρίσκει πελάτες ή την επιχείρηση τροφοδοσίας – catering, καθώς και 

να παρέχει από κοινού ή μεμονωμένα με το μισθωτή υπηρεσίες φύλαξης του χώρου, 

παρκαρίσματος και ψυχαγωγίας με σκοπό την άριστη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, 

την αδιάκοπη και αποδοτική εκμετάλλευση του κτήματος και τη διατήρηση της φήμης 

και πελατείας αυτού, ή με βάση τα πραγματικά περιστατικά διαπιστώνονται τα 

παραπάνω, τότε το εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής συνιστά εισόδημα από 

άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (Δ’ κατηγορίας). 

 Αντίθετα, εάν ο ιδιοκτήτης του κτήματος δεν διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει 

τις προαναφερθείσες ή κάθε άλλου είδους υπηρεσίες, τότε αποκτά εισόδημα από 

εκμίσθωση ακινήτων (Α’ κατηγορίας). 

 5. Περαιτέρω, εάν ο ιδιοκτήτης κτήματος εκμισθώνει τούτο σε ιδιώτη, 

προκειμένου ο δεύτερος να πραγματοποιήσει σ’ αυτό κάποια κοινωνική εκδήλωση 

που αφορά τον ίδιο (π.χ. το γάμο του ή τη βάπτιση τέκνου του κλπ.) και όλες οι 

αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης γίνονται από το 

μισθωτή (π.χ. ανεύρεση επιχείρησης τροφοδοσίας – catering κλπ.), χωρίς ο 

ιδιοκτήτης του κτήματος να παράσχει ουδεμία υπηρεσία για την πραγματοποίηση 

αυτής της εκδήλωσης, τότε το εισόδημα που αποκτά ο  ιδιοκτήτης του κτήματος 

συνιστά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων (Α’ κατηγορίας), διαφορετικά συνιστά 

εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (Δ’ κατηγορίας). 
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 6. Εννοείται βέβαια ότι τα παραπάνω, ως ζητήματα πραγματικά, ανάγονται 

στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και σε περίπτωση 

αμφισβήτησης,  στη δικαιοδοσία των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.  

 

                                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                               Ν. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ     
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