Κ.Υ.Α. 86437/17 (ΦΕΚ 2881 Β΄, 21-8-2017): Τροποποίηση της αριθμ.
45231/17 (ΦΕΚ-1445 βΒ) κ.υ.α. "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών
με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2881 Β΄ (21-8-2017) η Κοινή Υπουργική Απόγαση
(ΚΥΑ) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υφυπουργού Οικονομικών,
υπ’αριθμ. 86437 - 03/08/2017 και με Θέμα:
«Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κοινής υπουργικής
απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με
το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)».
Η ΚΥΑ 86437/17 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Tις διατάξεις:
1. Των άρθρων 62, 63, 64 και 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
3. Του π.δ. 116/2014 (Β΄ 185), «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας».
4. Του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178/2014 και Α΄ 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών», όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3696), «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
6. Του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα».
Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) απόφασης
1. Το εδάφιο 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«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.»
2. Η περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.45231/20-04-2017
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«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.»
Άρθρο 2
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

