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   23.07.2017תאריך:       

 

 לכבוד

 ל/מנהל כספים"מנכ

    ,לכםשלום 

 2017 -חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז הנדון:

"(. החוק החוק)" 2017-פורסם ברשומות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 2017במרץ,  30ביום 

. חוק זה חל על צוע עבודותמסדיר את מועדי התשלום לספקים בגין מכירת טובין, מתן שירותים או בי

 כהגדרתם בחוק.  ועסקיםרשויות המדינה, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות 

על מנת לעמוד על קבלת תשלום  החוק כמובן להכיר את החוק גם כספק של הגופים עליהם חלכדאי 

 .במועד

לרשותכם לכל אנו אלא נציג את עיקריו. הדברים בחוזר זה לא נפרט את כל פרטי החוק מטבע 

 /הבהרה/הרחבה.שאלה

 עיקרי החוק:

 כדלהלן: הינם הגופים עליהם חל החוק ומועדי התשלום  .1

התשלום  -רשויות מדינה, משרדי ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט, מפעל הפיס .א

, אם נקבע בחוזה כי 30מהמועד בו הומצא למזמין החשבון או שוטף +  מיםי 45יועבר 

התקופה לתשלום נספרת מתום החודש שבו הומצא החשבון. בעסקאות לביצוע עבודות 

ימים מהמועד שבו הומצא החשבון  85או בתוך  70הנדסה בנאיות התשלום יהיה שוטף + 

 למזמין.

אלא , 45שוטף +  -או  גוף אחר שהוקם לפי דין מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב, גוף מתוקצב  .ב

קבעו הצדדים באופן מפורש בחוזה מועד אחר לתשלום והדבר נדרש בשל אופייה כן אם 

  המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג.

או איגוד  ועד מקומיעירייה, מועצה מקומית,  כהגדרתה בחוק הפרשנות: רשות מקומית: .ג

   -ם ערי

 .45שוטף +  -תשלומים לספקים מתקציב שוטף  .1

 .80שוטף +  -תשלומים לקבלנים בגין עבודות הנדסה בנאיות  .2

רשאית הרשות לדחות  –אם העסקה ממומנת, כולה או חלקה, באמצעות מימון חיצוני  .3

את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה, שממומן באמצעות המימון החיצוני, עד תום 

 :שמיום קבלת המימון החיצוני, ובלבד  ימי עסקים 10

  נמסרה לספק הודעה בכתב, מאת הרשות המקומית, על שיעור המימון החיצוני

מההיקף הכולל של העסקה והאפשרות לדחות את מועד תשלום החלק היחסי 

מהתמורה שממומן באמצעות מימון חיצוני, לא יאוחר ממועד ההתקשרות, ואם 

 .ועד פרסום המכרזבמ –ההתקשרות נעשית במכרז 

 שלמה כהן

 * עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 פלג רחמן

 נעה חשמונאי

 ליאת לפיד

 יל דגןג

 ערד  -אורטל  גל 

 איתי ציון

 אבידן רם

 יניר שמחה

 יואב שימשי

 מורן קורן

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 אורטל לוי

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 תמר מורד

 רועי כנפו

 דניאל עין דור

 מור איציק

 צרנישי נותקין פול

 מיכל יפרח

 ירן יוסףאל

 רומן צ'רני

 ספיר חזן

 אביטל אופק

 אריאל לוינגר

 ליהי חן

 מור גץ
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 ימים מהיום שבו הומצא החשבון  150-התשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ

 .לרשות המקומית, אף אם היא לא קיבלה את המימון החיצוני

אם מקור המימון החיצוני הוא משרד ממשלתי או רשות מקומית אחרת, הגורם המממן  .4

ימים מיום  60בתוך  ישלם לרשות המקומית שהתקשרה עם ספק, את המימון החיצוני

שבו המציאה הרשות המקומית את החשבון לגורם המממן, אלא אם כן מנכ"ל הגורם 

המממן מצא כי התקיימו נסיבות מיוחדות שבשלהן יש לעכב את התשלום. אי תשלום 

במועד עלול לגרור תוספת הפרשי הצמדה וריבית, וכן תוספת ריבית פיגורים, אותם יישא 

 .הגורם המממן והרשות המקומית תעבירם לספק

או עוסק פטור כהגדרתם בחוק מס ערך  עוסק מורשהמוסד כספי, כהגדרתו בחוק: : עסק .ד

מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו,  :מ"בחוק מע "עוסק"הגדרת ) מוסף, התשל"ו

שוטף + מועד התשלום יהיה  –(ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי

, אלא אם כן קבעו הצדדים באופן מפורש בחוזה מועד אחר לתשלום, והדבר נדרש בשל 45

 . ו שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריגאופייה המיוחד של ההתקשרות א

 :כללי .2

שי הצמדה וריבית ואף תוספת הפר יגרור תוספתאי תשלום במועדים הקבועים קובע כי החוק  -

כדי לגרוע מזכותו של ספק לכל סעד  ל"הנאין בהוראות  ואולם (יום 30בפיגור מעל ) ריםפיגוריבית 

 .תשלום התמורה במועד-אחר שהוא זכאי לו לפי דין בשל אי

 .אלא לטובת הספקחוק הלהתנות על הוראות  ניתןלא  -

בין היתר לצורך )ולפגמים/חסרים בחשבון קובע הוראות שונות באשר לאופן המצאת חשבון החוק  -

 .(המועד לתשלוםד יחושב הקביעה מאיזה מוע

 :תחולה .3

, ולעניין רשויות מקומיות, 30.6.17קרי  –פרסומו תחילתו של החוק היא שלושה חודשים מיום  -

חודשים  4 –ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס  רשויות מדינה, משרדי

 ."יום התחילה"להלן  –או מועד אחר שיקבע על ידי השרים הממונים  (31.7.17) פרסוםמיום ה

 . יום התחילה ואילךמהחוק יחול על חוזה שנכרת  -

 עמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.נשמח ל

  

   

 בכבוד רב,

 

 שלמה כהן ושות', עורכי דין ומגשרים             

 


