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Με την κ.υ.α. 86437/3.8.17 επέρχονται τροποποιήσεις στην 45231/20.4.17 απόφαση 
σχετικά με την υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα. 
 
Το εδάφιο 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της 45231/20-04-2017 απόφασης: 

Προϊσχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ' του 

άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α' 240), οι οποίοι 

διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), 

υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής 

με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων 

πληρωμής που 

πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α'του 

άρθρου 62 του ν. 4446/2016, (Α' 240). 

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της περιπτ. γ' του 

άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α' 240), οι οποίοι 

διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), 

υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής 

με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων 

πληρωμής που 

πραγματοποιούν πληρωτές της περιπτ. β' του 

άρθρου 62 του ν. 4446/2016 οι οποίοι ενεργούν 

για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, 

επιχειρηματική ή επαγγελματική τους 

δραστηριότητα. 

 
Η περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της 45231/20-04-2017 απόφασης: 

Προϊσχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 

β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή 

διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια 

ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο που 

αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής 

καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με 

κάρτα. 

β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας 

ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική 

Υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο 

προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών 

πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα. 



 
 
Δείτε την κ.υ.α. 86437/3.8.2017 και την κωδικοποιημένη 45231/20.4.2017 από το 
αρχείο του κόμβου 
 
 
Ουσιαστικά με την μεταβολή της ΚΥΑ αυστηροποιείται η διαδικασία των ελέγχων για την 
υποχρεωτική εφαρμογή των ΡΟS.  
 
Προβλέπεται πλέον ότι οι υπόχρεοι για να μην επιβαρυνθούν από το πρόστιμο που 
προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση που δεν έχουν προμηθευτεί εγκαίρως τα ειδικά 
μηχανήματα θα πρέπει να αποδείξουν εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της 
καταγγελίας ή από την κοινοποίηση ελέγχου ότι πράγματι έχουν θέσει σε εφαρμογή και 
χρησιμοποιούν τα POS για τις συναλλαγές των φορολογούμενων. 
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