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ΘEMA: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης 

Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 

240)». 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη:  

Α) Tις διατάξεις  

1. Των άρθρων 62 έως 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 ισχύουν. 

2. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

3. Του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178/2014 και Α΄ 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομικών», όπως ισχύει. 

4. Του π.δ. 116/2014 (Α΄185) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει. 
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5. Του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα». 

Β) Την υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

και Ανάπτυξης και Οικονομικών. 

Γ) 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». 

Δ) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Άρθρο 1 

 Μετά το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ.45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης προστίθεται νέο άρθρο 5α ως 

εξής: 

«Άρθρο 5α 

Διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών 

που τηρούνται στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν.3862/2010. 

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της παρ.1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.45231/20.04.2017 

(Β΄1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης 

υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς 

Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των 

διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 

ΑΑΔΕ. 

2. Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι  αποδέχονται συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα 

πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, 

καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του 

Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή 

επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.  

3. Συναλλαγές που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική 

δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/226
http://www.aade.gr/
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3862/2010 ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω Επαγγελματικού 

Λογαριασμού, που έχει δηλωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.1. 

4.  Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή IBAN και επιβεβαιώνονται 

από  τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν.3862/2010. Σε περίπτωση μη 

επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του. 

5. Δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους 

πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των 

Λογαριασμών. 

6. Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των 

Επαγγελματικών Λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές της παρ. 2 

(όπως ορίζονται και στο άρθρο 1 της ΠΟΛ.1005/2017) διενεργούνται σε πλέον του 

ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς. 

7. Οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/ και 

να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση 

τροποποίησης. 

8. Η ΑΑΔΕ δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους Επαγγελματικούς 

Λογαριασμούς για την υλοποίηση του άρθρου 16 του ν.4172/2013, όπως ισχύει.» 

Άρθρο 2 

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 
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