Αθήνα, 31.01.2017
Αρ. Πρωτ: 4248
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων
πληρωμής με κάρτα, αρχικά με τον καθορισμό ορισμένων κλάδων - δραστηριοτήτων
επιχειρήσεων και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην Ελληνική επικράτεια.
Σε συνέχεια της ανωτέρω ρύθμισης, με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ως άνω νόμου
προβλέπονται μεταξύ άλλων ότι θα καθοριστούν, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι επιχειρηματίες που
υποχρεωτικά θα δέχονται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής βάσει των κύριων ΚΑΔ, η
προθεσμία συμμόρφωσής τους με την προμήθεια των μέσων, οι διαδικασίες και τα
δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στις
Τράπεζες, καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης. Η προβλεπόμενη ΚΥΑ που, δυνητικά και βάσει της εξουσιοδοτικής
διάταξης, μπορεί να ορίσει ως υπόχρεες επιχειρήσεις αποδοχής καρτών όλες τις
επιχειρήσεις της χώρας και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν έχει ακόμη
μέχρι σήμερα εκδοθεί.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του αυτού ως άνω νόμου 4446/2016,
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, από την 1η Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις
που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους
καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο
που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας
αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Σε όσους παραβαίνουν την
υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Συνεπώς, από την 1η Φεβρουαρίου 2017, υπάρχει υποχρέωση από τις επιχειρήσεις
για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής
με κάρτες, σε ευκρινές σημείο στην είσοδο του καταστήματος αλλά και μπροστά
στο ταμείο έκαστου καταστήματος .

Παρακαλούμε και συστήνουμε σε όλους τους συναδέλφους να αναρτήσουν
πινακίδες ενημέρωσης των πελατών τους, είτε δέχονται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,
είτε όχι, προς αποφυγή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου.
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