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Θέμα: Υποχρεωτική Αναγραφή – Ενημέρωση για την Αποδοχή Μέσων
Πληρωμής με Κάρτα
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. Απώτερος στόχος είναι η
τροφοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων με πλήρη και ολοκληρωμένα στοιχεία που αφορούν τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, μέσω στοιχείων που θα
μεταβιβάζονται από τους παρόχους πληρωμών, δηλαδή -ως επί το πλείστοντις Τράπεζες.
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.
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Δεδομένων αυτών, από την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2017, υπάρχει
υποχρέωση από τις επιχειρήσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών
σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτες. Για την αποφυγή
εκπλήξεων και αχρείαστων προστίμων σε αυτήν την δύσκολη εποχή,
συστήνουμε σε όλους τους συναδέλφους να αναρτήσουν πινακίδες
ενημέρωσης των πελατών τους, είτε δέχονται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,
είτε όχι.
Θυμίζουμε τέλος ότι, με το άρθρο 62 παρ. ιη΄ του παραπάνω νόμου,
θεσπίστηκε ο «Επαγγελματικός Λογαριασμός» των επιχειρήσεων, μέσω του
οποίου θα διενεργούνται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που αφορούν
αποκλειστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του κατόχου.
Ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα πρέπει –πριν να είναι πλέον αργά για
χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας- να θωρακιστεί θεσμικά, να
προστατευθεί από τις κατασχέσεις και να αποτελέσει τροφοδότη των
υποχρεώσεων της επιχείρησης, από όπου θα καταβάλλονται οι οφειλές προς
το δημόσιο, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι μισθοί των εργαζομένων, τα ενοίκια
και όλες οι λοιπές υποχρεώσεις, η κάλυψη των οποίων κρατάει την επιχείρηση
στην ζωή.
Θα παρακολουθούμε
μέσω της ΕΣΕΕ τα σχετικά θέματα και θα σας
ενημερώνουμε τόσο για την έκδοση της σχετικής ως άνω Κοινής Υπουργικής
Απόφασης που θα καθορίσει τους τελικούς υπόχρεους ηλεκτρονικών
πληρωμών ΚΑΔ, όσο και για τις εξελίξεις σχετικά με τον επαγγελματικό
λογαριασμό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Πιτσάβας Γεώργιος

Τσούλης Ιωάννης
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