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Η ευθύνη του αποχωρούντος ομόρρυθμου εταίρου
για εταιρικά χρέη έναντι του Δημοσίου

Του Αργύρη Αργυριάδη

Η ομόρρυθμη εταιρεία διακρίνεται από μια ιδιαιτερότητα. Την
παράλληλη ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων με την ατομική τους
περιουσία "απεριόριστα και εις ολόκληρον" για τα χρέη της
εταιρείας.

Την ίδια ευθύνη βέβαια έχει και ο ομόρρυθμος εταίρος μιας ετερόρρυθμης εταιρείας. Η
ευθύνη αυτή απορρέει από το νόμο (άρθρο 249 Ν. 4072/2012 και παλαιότερα άρθρο 22
ΕμπΝ) και δεν δύναται να περιοριστεί με οποιαδήποτε καταστατική πρόβλεψη ή
σύμβαση μεταξύ των εταίρων (κάτι που δυστυχώς αγνοούν πολλοί από τους
συναλλασσόμενους). Επιπροσθέτως, η ευθύνη αυτή δεν περιορίζεται ούτε αίρεται εάν ο
ομόρρυθμος εταίρος δεν συμμετέχει ενεργά στην εταιρεία ούτε εξαντλείται στο
ποσοστό συμμετοχής του. Και με 1% να συμμετέχει στην εταιρεία ευθύνεται για το 100%
των οφειλών της.

Ο νομοθέτης επέλεξε τούτο όχι τόσο ως υποκατάστατο του ελλείποντος υποχρεωτικού
κεφαλαίου στις προσωπικές εταιρείες (άλλωστε και η ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί μόνον με
ένα ευρώ εταιρικό κεφάλαιο, αλλά οι εταίροι της δεν ευθύνονται για τα χρέη αυτής) όσο
για να προσδώσει μεγαλύτερη εξασφαλιστική αξία στην ομόρρυθμη εταιρεία και να
προστατεύσει τους συναλλασσόμενους με αυτήν (πιστωτές, προμηθευτές κλπ).

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ευθύνη αυτή δεν απόλλυται με την αποχώρηση του
ομορρύθμου εταίρου. Σύμφωνα με το νόμο, ο αποχωρήσας εταίρος, με οποιονδήποτε
τρόπο και αν αποχώρησε από την εταιρεία (μεταβίβαση της εταιρικής του συμμετοχής,
εκούσια έξοδο ή αποκλεισμό του) ευθύνεται για τα "παλαιά εταιρικά χρέη". Συνεπώς, η
αποχώρησή του δεν συνεπάγεται αυτόθροη άρση της παρακολουθηματικής ευθύνης του.
Η τελευταία συνεχίζει να λειτουργεί συμβιωτικά με την ύπαρξη, διατήρηση και έκταση
του "βασικού" εταιρικού χρέους.

Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της ευθύνης δεν είναι αέναη. Αντιθέτως, υπόκειται σε
ειδική βραχυπρόθεσμη πενταετή παραγραφή (προβλεπόμενη στο άρθρο 269 του Ν.
4072/2012) που εκκινεί χρονικά από τη δημοσίευση της αποχώρησης του ομόρρυθμου
εταίρου στο ΓΕΜΗ. Ο νομοθέτης, καθιερώνοντας απόκλιση από τη γενικώς ισχύουσα
εικοσαετή παραγραφή του ΑΚ θέλησε να "απελευθερώνει" τους εταίρους από το βάρος
των εταιρικών χρεών σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουν να προβούν σε
νέες επενδυτικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Έτσι, η βραχυπρόθεσμη παραγραφή
φέρεται να λειτουργεί "αντισταθμιστικά" στην απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη
των ομόρρυθμων εταίρων που διατηρήθηκε και μετά την αποχώρησή τους από την
εταιρεία (ακόμη και εάν αυτή λύθηκε!)

Ρήγμα στην ανωτέρω "απαλλαγή" δημιουργεί πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων μας
ειδικά για τις οφειλές του αποχωρούντος εταίρου έναντι του δημοσίου. Σύμφωνα με τις
σχετικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, η βραχυπρόθεσμη παραγραφή δεν
ισχύει προκειμένου για δημοσίου δικαίου οφειλές, ήτοι για οφειλές προερχόμενες από
φόρους και πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε βάρος ομόρρυθμης εταιρείας, "ενόψει της
προστασίας σκοπού δημόσιου συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση της
είσπραξης των απαιτήσεων του Δημοσίου και στην ισότιμη συμμετοχή των πολιτών
προς κάλυψη των δημοσιονομικών αναγκών του Κράτους" (βλ. ΔΕφΧαν 191, 192,
194/2018,  ΜΠρΧαλκ 167/2020 πρβλ. ΔΕφΑθ 1739, 1740/2008).

Η ανωτέρω θέση της νομολογίας προφανώς δεν είναι αναντίλεκτη. Καταρχάς
παραγνωρίζει την ανάγκη για ταχεία εκκαθάριση των εμπορικών σχέσεων. Και τέτοια
είναι η ευθύνη από τη συμμετοχή σε μια ομόρρυθμη εταιρεία. Εξάλλου, ουδόλως ο
"σκοπός δημοσίου συμφέροντος" άνευ περαιτέρω εξειδίκευσης δύναται να εισάγει
άνιση μεταχείριση μεταξύ των πιστωτών (δηλαδή άλλος ο χρόνος παραγραφής της
αξίωσης ενός ιδιώτη και άλλος του δημοσίου) ούτε η επιλογή ειδικότερης και
βραχύβιας παραγραφής υπονομεύει την ανάγκη κάλυψης των δημοσιονομικών αναγκών
του κράτους, τη στιγμή που το τελευταίο δύναται εντός της πενταετίας από την
αποχώρηση ενός ομορρύθμου εταίρου να προβεί σε πλήρη έλεγχο και καταλογισμό
οποιαδήποτε οφειλής, ιδίως σήμερα που η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα άμεσης και
έγκαιρης πληροφόρησης του ελεγκτικού μηχανισμού τόσο για το γεγονός της
αποχώρησης ενός ομόρρυθμου εταίρου όσο και για πιθανή παραβατικότητά του σε
σχέση με τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω νομολογία φαίνεται να παραγνωρίζει το "ειδικότερον"
της διάταξης του άρθρου 269 του Ν. 4072/2012 που κατισχύει των γενικότερων
διατάξεων. Άλλωστε, εάν ο νομοθέτης ήθελε εξαίρεση για τις "δημοσίου δικαίου
οφειλές" στον κανόνα της παραγραφής που θέσπισε θα έπρεπε να κάνει ρητή αναφορά.
Αντιθέτως, η γενική αναφορά περί παραγραφής των "αξιώσεων κατά των εταίρων για
εταιρικά χρέη" (ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το άρθρο 64 ΕμπΝ που στο
παρελθόν μιλούσε μόνον "για αγωγές των εταιρικών δανειστών κατά των εταίρων") δεν
δίνει περιθώρια καλόπιστων παρερμηνειών. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα η νομολογία των
διοικητικών δικαστηρίων θα ακολουθήσει την εύλογη γραμματική αλλά και τελολογική
ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.

* Ο κ. Αργύρης Αργυριάδης είναι  Δικηγόρος  Παρ’ Αρείω Πάγω – Φορολογικός
Σύμβουλος 
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ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ

10:53 Η Δαμασκός διαρρηγνύει τις διπλωματικές σχέσεις με το Κίεβο

10:51 Ουκρανία: Αναβολή των πληρωμών εξωτερικού χρέους για 24 μήνες

10:35 Γερμανία: Άνοδος των τιμών παραγωγού 32,7% τον Ιούνιο

10:34 Φωτιά στην Πεντέλη: Τρεις ασθενείς με εγκαύματα στο Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς"

10:29 ΥΠΕΞ: Η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής υπενθυμίζει την κατάφωρη παραβίασης
του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία

10:29 Ανοδικές τάσεις στα ευρωχρηματιστήρια, με οδηγό την πιθανότητα απεμπλοκής για σιτηρά και
αέριο

10:20 ASML: Αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη, υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για τα έσοδα στη χρήση

10:19 Φωτιά στην Πεντέλη: Μέχρι 113 χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου - Ορατός ο καπνός από Κύθηρα και
δυτικά της Κρήτης

10:15 Ψήφισμα ΔΣΑ: "Το κοινό περί δικαίου αίσθημα δεν μπορεί να προδικάζει το αποτέλεσμα της
δικαστικής κρίσης"

10:10 Ηνωμένο Βασίλειο: Σε νέο υψηλό 40 ετών ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  00:02 20/07

Έπιασα πάτο... Και τώρα;
"Η αποτυχία είναι μια παράκαμψη… Ούτε αδιέξοδο είναι, ούτε μονοπάτι!"

  00:02 18/07

Τουρκία: Πέραν των σκιών
Για ποιο λόγο δεν προβάλλονται συντατεγμένα τα φθαρτά υλικά
οικοδόμησης και οι κακοτεχνίες της σύγχρονης Τουρκίας;

  01:13 16/07

Είναι η ψηφιακή δικαιοσύνη πανάκεια;
Με έργα που σύντομα θα υποβληθούν στη διαδικασία του διαγωνισμού
επισπεύδεται η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης.

  00:03 15/07

Εκλογές στον χρόνο τους, όλοι στις δουλειές τους
Ήδη τόνοι μελανιού έχουν χυθεί γύρω από το θέμα του χρόνου των
επόμενων εκλογών.

  00:08 14/07

Η ενεργειακή κρίση επιτείνει το πρόβλημα της
ενεργειακής φτώχειας σε Ευρώπη και Ελλάδα
Ο επόμενος χειμώνας αναμένεται εξαιρετικά δύσκολος όσον αφορά στο
ενεργειακό μέτωπο.

  00:03 14/07

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Βεντάλια δυνατοτήτων
"Θα πετάξουμε τον νόμο στα σκουπίδια", ήταν η κορωνίδα της κριτικής
του κ. Νίκου Φίλη κατά του νέου νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ.

  00:04 13/07

Οι "Φύλακες Άγγελοι" του Ελπίς, όπως πάντα, ξεχωρίζουν!
Το Ελπίς δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, γιατί απλά, το προσωπικό του έχει
αλλάξει επίπεδο, έχοντας προ πολλού ξεπεράσει τη μετριότητα του
συστήματος.

  00:03 12/07

Ανάγκη ισχυρής πλειοψηφίας στις επόμενες εκλογές
Βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί η στήριξη
της κοινωνίας, που τα τελευταία χρόνια απειλείται από ποικίλες
εξωγενείς κρίσεις.

  00:03 11/07

Ανίεροι εναγκαλισμοί: Τέσσερις ιστορίες αβάσταχτης
μιντιακής ιλαρότητας
Μικρές ιστορίες που δεν έχουν καμιά σχέση με τη σημερινή γιγάντωση
του ρόλου της τηλεοπτικής και της εν γένει ηλεκτρονικής
δημοσιογραφίας.

  00:03 08/07

Η διάδοση των κριτηρίων ESG και ο ρόλος των ειδικών
εργαλείων αξιολόγησης
Ισως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι το 80% της αξίας μια επιχείρησης
συνδέεται με τα μη χρηματοικονομικά και άυλα στοιχεία της.

  00:03 08/07

Τιμές ρεύματος: Δεν φταίει μόνο ο πόλεμος
Από τον Μάϊο του '21 η ανοδική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου
ήταν εμφανής και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία η κατάσταση
εκτροχιάστηκε.

Διαβάστε τη πολιτική απορρήτου

Εγγραφείτε δωρεάν στο
καθημερινό newsletter

του Capital.gr

Γράψτε το e-mail σας

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Όταν οι ευρωπαϊκές κυρώσεις
τεθούν σε πλήρη ισχύ, μπροστά μας
θα εξελίσσεται το φαινόμενο
"Αγόραζε στη φήμη και πούλα στην
είδηση".

Πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου;Πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου;
Αργήσατε!Αργήσατε!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαβάστε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σάββατο 16 Ιουλ 2022
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Ενσωμάτωση Προβολή στο Twitter

Tweet από το χρήστη  @capitalgr

4λ

Ουκρανία: Αναβολή των πληρωμών εξωτερικού 
χρέους για 24 μήνες capital.gr/story/3648323 
  

 

capital.gr
@capitalgr

Ουκρανία: Αναβολή των πληρωμών εξωτε…
Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης στο Κ…

capital.gr

Έπιασα πάτο... Και τώρα; Φωτιά στην Πεντέλη: 'Μάχη' με
πύρινα μέτωπα σε Παλλήνη,
Διώνη, Ανθούσα και Γέρακα -
Καίγονται σπίτια

Γιατί το 'θηρίο' του πληθωρισμού
θα μείνει για χρόνια εκτός
ελέγχου - και θα αλλάξει τη ζωή
μας

Ανοδικές τάσεις στα
ευρωχρηματιστήρια, με οδηγό
την πιθανότητα απεμπλοκής για
σιτηρά και αέριο

Παρασκευόπουλος: Χυδαία και
δόλια ψεύδη ότι ευθύνεται ο
νόμος μου για την απελευθέρωση
Λιγνάδη

Πύρινη κόλαση στην Αττική:
Καίγονται σπίτια - Μάχη με τις
φλόγες σε Παλλήνη, Ντράφι,
Ανθούσα και...

Ο γάμος και τα πουρνάρια! Ουκρανία: Αναβολή των
πληρωμών εξωτερικού χρέους
για 24 μήνες

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
για την ενεργειακή επάρκεια -
Ανησυχία στην Ευρώπη για
διακοπή ροής...

Μύλοι Αλλατίνη: Ο
πλειστηριασμός το κλειδί για την
τύχη του ιστορικού εργοστασίου
της Θεσσαλονίκης

Ο κόσμος ξαναμοιράζεται... Επιτέλους, ένας οδικός χάρτης
για την ενεργειακή κρίση της
Ευρώπης

Κίνα: Οι ΗΠΑ 'προκαλούν
κινδύνους ασφάλειας' στο Στενό
της Ταϊβάν

Γιατί ματαιώνεται η
δημοσιοποίηση της λίστας
οφειλετών της εφορίας

Εμείς, ο Λιγνάδης και το 'κοινό
αίσθημα'

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Φωτιά στην Πεντέλη: Οι συμβουλέςΦωτιά στην Πεντέλη: Οι συμβουλές
των πνευμονολόγωντων πνευμονολόγων

Κένταυρος: Η βασική διαφοράΚένταυρος: Η βασική διαφορά
από τις προηγούμενεςαπό τις προηγούμενες
παραλλαγές και ταπαραλλαγές και τα
συμπτώματασυμπτώματα

Πόνος στην πλάτη: ΤαΠόνος στην πλάτη: Τα
συμπτώματα, τα αίτια, ησυμπτώματα, τα αίτια, η

πρόληψηπρόληψη

O ψηφιακός
μετασχηματισμός των
ΜμΕ περνάει από το
Vodafone Business και
το πρόγραμμα
"Ψηφιακά Εργαλεία
ΜμΕ"

Ποιες είναι οι ολοκληρωμένες
ψηφιακές λύσεις της Vodafone
και πώς υποστηρίζει πλήρως
την διαδικασία της επιδότησης
από το Ταμείο Ανάκαμψης &
Ανθεκτικότητας.

Συστάσεις της ΕΕΤΤ
προς τους καταναλωτές
για τη χρήση κινητών
στις καλοκαιρινές
διακοπές
Δώδεκα χρηστικές συμβουλές,
για να μιλούν και να
σερφάρουν ξέγνοιαστα και με
ασφάλεια στις καλοκαιρινές
διακοπές.

Η COSMOTE συμβάλλει
στη ψηφιακή μετάβαση
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
Τα ψηφιακά εργαλεία & οι
υποδομές μπορούν να
εξασφαλίσουν την ευημερία
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.

Αυτό είναι το
ανανεωμένο Kia XCeed -
το GT-Line με 204
ίππους
Νέα εμφάνιση, υβριδική και
plug-in έκδοση και κορυφαίο
το GT-Line με 204 ίππους

Tesla: Αποχώρησε
κορυφαίο στέλεχος
εξέλιξης αυτόνομης
οδήγησης
Ο Andrej Karpathy έκανε
γνωστή την αποχώρησή του
από την Tesla, καθώς
βρισκόταν σε πολύμηνη άδεια,
που σχετίζονταν με την
αξιοπιστία του συστήματος
αυτόνομης οδήγησης Autopilot

Πωλείται αυτή η πολύ
σπάνια BMW 2002
Targa
Σηκωθείτε από ντιβάνια,
καναπέδες και ανοίξτε
μπαούλα της γιαγιάς με λίρες
γιατί αυτή η BMW πωλείται
και δεν γίνεται να την χάσετε

Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνειςΤα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνεις
με τα γυαλιά ηλίουμε τα γυαλιά ηλίου

Αυτά τα 10 νησιά έχουν τιςΑυτά τα 10 νησιά έχουν τις
κορυφαίες παραλίες τουκορυφαίες παραλίες του

πλανήτηπλανήτη

Οι σπουδαίες ισομετρικέςΟι σπουδαίες ισομετρικές
ασκήσειςασκήσεις

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Αποκλειστική Συνεργασία

Αναζήτηση Μετοχής ή Είδησης     €ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 10:56 813,76 +0,95% +7,65  Τζίρος: 4,09 εκ.

  DAX 13.356,04 +0,36%   CAC 6.227,73 +0,43%   Dow Jones 31.827,00 +2,43%   Nikkei 27.680,26 +2,67%  EUR / USD 1,02291  EUR / CHF 0,99160
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