Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας/διαθέτω επιχείρηση. Η χρήση της υπηρεσίας FREEPOS καλύπτει
την επιχείρησή μου ως προς την υποχρέωση που θεσπίζει ο Ν.4446/2016 για την αποδοχή μέσων
πληρωμής με κάρτα; Καλύπτομαι σε περίπτωση ελέγχου;
Ναι, η υπηρεσία μας σας καλύπτει πλήρως, για τους ακόλουθους λόγους:
Mε το Ν.4446/2016 (άρθρο 65) επιβάλλεται σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και
επιτηδευματίες με τους προβλεπόμενους στην ΚΥΑ 45231/20-4-2017 Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), η υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμές με μέσα πληρωμής με κάρτα.
Από το άρθρο 62 του ίδιου νόμου, ως «μέσο πληρωμής με κάρτα» νοείται «οποιοδήποτε μέσο
πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης), κινητού
τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης τεχνολογικής συσκευής που περιλαμβάνει την
κατάλληλη εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στον πληρωτή να κινήσει
πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη), η οποία δεν αποτελεί μεταφορά
πίστωσης ή άμεση χρέωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012.»
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αποδοχή πληρωμών με μέσα πληρωμής με κάρτα από τον υπόχρεο δεν
προϋποθέτει αποκλειστικά και κατ’ ανάγκη την απόκτηση και εγκατάσταση παραδοσιακής συσκευής
τερματικού (POS). Αντίθετα, βάσει του νομοθετικού αυτού καθεστώτος, ο υπόχρεος (επιχείρηση ή
ελεύθερος επαγγελματίας) δύναται να επιλέξει την εφαρμογή/ τεχνολογική λύση (ακόμα και άϋλη /
ηλεκτρονική) που τον εξυπηρετεί, αρκεί να εξασφαλίζεται στους καταναλωτές με τους οποίους
συναλλάσσεται η δυνατότητα να πληρώσουν με μέσα πληρωμής με κάρτα.
Το FREEPOS είναι μια καινοτόμα ηλεκτρονική εφαρμογή, διαθέσιμη τόσο από ηλεκτρονικό
υπολογιστή (μέσω του web page freepos.gr) όσο και από κινητό τηλέφωνο μέσω του αντίστοιχου app,
με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη της να αποδέχεται πληρωμές με κάρτα.
Συνεπώς, η χρήση της υπηρεσίας FREEPOS από τον υπόχρεο (επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία)
είναι καθ’ όλα συμβατή με τις προδιαγραφές του Ν. 4446/2016 και κατ’ επέκταση σύννομη στο
σύνολό της.
Τεκμηρίωση σε περίπτωση ελέγχου: Εφόσον είστε επαγγελματίας ή διαθέτετε επιχείρηση και έχετε
εγγραφεί στην Υπηρεσία FREEPOS, έχοντας καταβάλει την προβλεπόμενη συνδρομή (μηνιαία ή
ετήσια), μπορείτε οποτεδήποτε μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του προσωπικού σας
λογαριασμού στην Υπηρεσία, να εκτυπώσετε βεβαίωση σχετικά με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία
FREEPOS και τη δυνατότητά σας για αποδοχή πληρωμών με κάρτες βάσει Ν. 4446/2016. Σε κάθε
περίπτωση, συστήνεται να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα με την εγγραφή σας στην υπηρεσία FREEPOS
και με χρήση του ίδιου e-mail και κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε στην υπηρεσία, επαγγελματικό
λογαριασμό VIVA WALLET (www.vivawallet.com) στον οποίο θα εξαργυρώνετε τους κωδικούς που θα
λαμβάνετε από τη χρέωση καρτών μέσω της υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση να τηρείτε τα
αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά – αποδεικτικά των συναλλαγών σας, στο πλαίσιο των οποίων
χρεώσατε τις κάρτες.
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