
Κοινωνία κληρονόμων 

 

ην δέθαην θεθάιαην ηνπ Κιεξνλνκηθνύ Δηθαίνπ ηνπ Α.Κ. κε ηίηιν "ρέζε πεξηζζνηέξσλ 

θιεξνλόκσλ" νξίδεηαη όηη: "Αξζ. 1884. Κνηλσλία. Αλ νη θιεξνλόκνη είλαη πεξηζζόηεξνη, ε 

θιεξνλνκία γίλεηαη θνηλή θαηά ην ιόγν ηεο κεξίδαο ηνπ θαζελόο. Αλ δελ νξίδεη 

δηαθνξεηηθά ν λόκνο, ζηελ θνηλσλία κεηαμύ ησλ ζπγθιεξνλόκσλ εθαξκόδνληαη νη γεληθέο 

δηαηάμεηο γηα ηελ θνηλσλία". "Αξζ. 1886. Δηάζεζε κεξίδαο. Κάζε ζπγθιεξνλόκνο κπνξεί λα 

δηαζέζεη ηε κεξίδα ηνπ ζηελ θιεξνλνκία ή ζε θάζε αληηθείκελν ηεο". Από ην ζπλδπαζκό 

ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ κε ηηο πεξί θνηλσλίαο δηαηάμεηο ηνπ ηδίνπ σο άλσ Κώδηθα (άξζξα 

785 – 792) ζπλάγεηαη όηη νζάθηο κεηαμύ ησλ θιεξνλνκηαίσλ αληηθεηκέλσλ πεξηιακβάλεηαη 

αηνκηθή επηρείξεζε, απηή, λννπκέλεο σο ζύλνιν πξαγκάησλ, δηθαησκάησλ, αϋισλ 

αγαζώλ ή πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπσο ε πειαηεία, ε εκπνξηθή θήκε, ε πίζηε, ε 

θαιή πνξεία ηεο επηρεηξήζεσο θάηη πνπ νξγαλώζεθαλ ζε νηθνλνκηθή ελόηεηα από ηνλ 

επηρεηξεκαηία (Α.Π. 519/1989), θαζίζηαηαη θνηλή θαηά ην ιόγν ηεο κεξίδαο εθάζηνπ 

θιεξνλόκνπ, αλ δε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά ν λόκνο, ζηε θνηλσλία κεηαμύ ησλ 

ζπγθιεξνλόκσλ εθαξκόδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηελ θνηλσλία. ύκθσλα δε κε ηηο 

δηαηάμεηο πεξί θνηλσλίαο ε δηνίθεζε ηνπ θνηλνύ σο ηνηαύηεο ελλννπκέλεο θάζε πξάμεο 

δηαρεηξίζεσο ε νπνία γίλεηαη πξνο ην ζπκθέξνλ πάλησλ ησλ θνηλσλώλ αλήθεη θαη` αξρήλ 

ζε όινπο καδί ηνπο θνηλσλνύο (άξζξν 788 Α.Κ.) ζε πεξίπησζε όκσο κε επηηεύμεσο 

νκνθσλίαο ν ηξόπνο ηεο ηαθηηθήο δηνίθεζεο (άξζ. 789 Α.Κ.) ε νπνία έρεη ζηελόηεξν 

πεξηερόκελν από ηνλ όξν "Δηνίθεζε" ηνπ άξζ. 788 Α.Κ. θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ θνηλσλώλ ε νπνία όκσο νθείιεη λα θηλείηαη εληόο ησλ πιαηζίσλ ηεο 

θαιήο πίζηεο θαη λα κε ζίγεη ηα δεδηθαηνινγεκέλα ζπκθέξνληα ησλ ινηπώλ θνηλσλώλ. 

Καη` εμαίξεζε νπζηώδεο κεηαβνιή ηνπ θνηλνύ αληηθεηκέλνπ ε νπνία πθίζηαηαη όηαλ 

κεηαβάιιεηαη νπζηαζηηθά ε θύζε, ε κνξθή θαη ν νηθνλνκηθόο πξννξηζκόο ηνπ θνηλνύ 

αληηθεηκέλνπ δελ δύλαηαη λα απνθαζηζζεί νύηε από ηελ πιεηνςεθία ησλ θνηλσλώλ νύηε 

λα επηδησρζεί κε αγσγή (άξζ. 792 εδ. Α.Κ).  

Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνξνινγηθνύ δηθαίνπ (άξζξν 2 παξ. 4 ηνπ λ. 2238/94 "Κύξσζε ηνπ 

Κώδηθα Φνξνινγίαο Εηζνδήκαηνο", άξζξν 31 λ. 2515/97 θαη άξζξν 36 λ. 2859/00) 

ζπλάγεηαη όηη νη θιεξνλόκνη αηνκηθήο επηρείξεζεο δύλαηαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηεο θνηλήο επηρείξεζεο κε ηε κνξθή ηεο θνηλσλίαο αζηηθνύ δηθαίνπ ε 

νπνία θαίηνη δελ θέθηεηαη λνκηθή πξνζσπηθόηεηα αλαγλσξίδεηαη σο ππνθείκελν θόξνπ 

εηζνδήκαηνο (άξζξ. 2 παξ. 4 λ. 2238/94) θαη ππνβάιιεη ζην όλνκα ηεο δήισζε θόξνπ 

εηζνδήκαηνο (άξζ. 64 λ. 2238/94). Γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία (αλαβίσζε) ηεο επηρείξεζεο 

νη θνηλσλνί νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ. θνηλή δήισζε ελάξμεσο 

εξγαζηώλ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε βνύιεζε ηνπο, όπσο αζθήζνπλ ζην όλνκα ηεο 

θνηλσλίαο θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε ε νπνία πξνο ηνλ ζθνπό απηό ζα ελεξγεί 

θνξνινγεηέεο πξάμεηο.  



Καηά ζπλέπεηαλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσλίαο θιεξνλόκσλ, ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

ζσξεπηηθά ηα εμήο: α) κεηαβίβαζε όιεο ηεο επηρείξεζεο β) δηαηήξεζε ηνπ ηδίνπ 

αληηθεηκέλνπ γ) θαζνιηθή αλάιεςε όισλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ δ) ηήξεζε 

όισλ ησλ θνξνινγηθώλ σο άλσ ππνρξεώζεσλ. Επηζεκαίλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

3 ηεο ππ΄ αξηζκόλ  0.18808/Οηθ.3.3073 απόθαζεο «Δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή 

εξγαδνκέλσλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απαζρνινύλ 20−49 άηνκα, εληόο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο» (ΠΡΟΚΛΗΗ Γ΄) «Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επηρεηξήζεηο, νπνηαζδήπνηε 

λνκηθήο κνξθήο, ζε όινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (εθηόο ησλ ηνκέσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επόκελε παξάγξαθν), νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο αίηεζήο ηνπο, ζα πξέπεη: Α1. Να απαζρνινύλ 20−49 άηνκα Α2. Να βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλεο θαη λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Ειιεληθή Επηθξάηεηα, Α3. Να έρνπλ θάλεη 

έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο πξηλ από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008».  

 


