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 08.04.2018תאריך: 

 

 לכבוד

 בדוא"ל            מזכיר הקיבוץ/מנהל כספים/מנהל עיסקי

 

    ,שלום לכם

 2018-לצמצום השימוש במזומן, התשע"חחוק  הנדון:

. "(החוק"להלן: ) 2018-התשע"חלצמצום השימוש במזומן, חוק ה ברשומותפורסם , 2018במרץ,  18ביום 

נועד להגביל את השימוש במזומנים ובשיקים . החוק 2019בינואר,  1החוק עתיד להיכנס לתוקף בתאריך 

סחירים, כחלק מהמלחמה בהון השחור, בפשיעה ובהלבנת ההון ובמטרה לאפשר שימוש באמצעי 

ו וכן על עסקאות בין אנשים עסקאות של עוסק במסגרת עסקחוק חל על ה. תשלום מתקדמים ויעילים

 פרטיים. החוק חל גם על עסקאות עם תיירים וכן על תשלום שכר עבודה, תרומה, הלוואה ומתנה.

כדאי כמובן להכיר את החוק גם כבעלים של חברות ועסקים שונים וגם כמי שמבצעים עסקאות פרטיות 

 על בסיס יומי.

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

 שאלה/הבהרה/הרחבה.

 להלן עיקרי החוק:

 הגדרות .1

 .מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר - עוסק

 .מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו - עסקה

 מבין אלה: הנמוךסכום המשולם או הניתן במזומן, לפי העניין, למעט סכום  - תשלום במזומן

ה או מסכום ההלוואה, ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומ 10%סכום בשיעור של  .א

 לפי העניין.

הגבלת שימוש " –להלן  2)ראו סעיף  לפי העניין₪,  55,000או ₪  11,000סכום העולה על  .ב

 .("במזומן

בות מס ערך לרהנכס או השירות,  התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור - מחיר העסקה

עסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות. , וכן הוצאות הנלוות לומוסף, מס קנייה ובל

  –לעניין זה נקבע 

 שולם שלא במזומן אלא בשווה כסף.אין הבדל אם חלק מהתמורה  .א

במכירת כמה נכסים, לא יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של עסקה אחת, אלא  .ב

 .ם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחתאם כן הוסכ

בעסקה מתמשכת לקבלת שירות יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי מעת לעת, כמחיר  .ג

 העסקה.

במכר של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, ולא לשיעורין, יראו כל תשלום שיש לשלם  .ד

 כמחיר העסקה.

 שלמה כהן

 * עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 פלג רחמן

 נעה חשמונאי

 ליאת לפיד

 גיל דגן

 ערד  -אורטל  גל 

 אבידן רם

 יואב שימשי

 מורן קורן

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 אורטל לוי

 גלעד אוברמן

 ד חזןדו

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 רועי כנפו

 דניאל עין דור

 מור איציק

 שי נותקין 

 מיכל יפרח

 אלירן יוסף

 רומן צ'רני

 ספיר חזן

 אביטל אופק

 אריאל לוינגר

 ליהי חן

 מור גץ

 ירון זיגלר

 

 * נוטריון 
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משיכה, העברה או המרה של מזומן, לא יראו את בעסקה שנושאה הוא מזומן, ובכלל זה הפקדה,  .ה

 סכום המזומן כחלק ממחיר העסקה.

 הגבלת שימוש במזומן .2

סכום במידה ו₪.  11,000החוק אוסר על בעל עסק לקבל או לתת תשלום במזומן בסכום העולה על  .א

 10%תשלום במזומן בסכום העולה על  או לקבל חל איסור לתת ₪, 11,000על העסקה עולה 

 .הנמוך מביניהם₪,  11,000או סכום העולה על  העסקה ממחיר

במידה . ₪ 55,000החוק אוסר על בעל עסק לקבל או לתת תשלום במזומן לתייר בסכום העולה על  .ב

 10%תשלום במזומן בסכום העולה על  או לקבל לתתחל איסור ₪,  55,000וסכום העסקה עולה על 

 נמוך מביניהם.ה₪,  55,000או סכום העולה  על  ממחיר העסקה

 50,000החוק אוסר על אדם שאינו עוסק לשלם במזומן או לקבל תשלום במזומן בסכום העולה על  .ג

 ממחיר עסקה, הנמוך מביניהם. 10%או בסכום העולה על ₪ 

במקרים של תשלום שכר עבודה, ₪  11,000החוק אוסר על תשלום במזומן בסכום העולה על  .ד

 ₪. 50,000התקרה היא עד הלוואה או תרומה. במקרה של מתנה 

הוראות אלו לא יחולו על תשלום בין בני משפחה, למעט תשלום על שכר עבודה בין בני משפחה.  .ה

 כמו כן, הוראות אלו לא יחולו על רשויות המדינה כדוגמת מס הכנסה או הוצאה לפועל.

 הגבלת שימוש בשיקים .3

החוק אוסר על בעל עסק לקבל או לתת תשלום בשיק, במסגרת עסקו, בעבור עסקה, שכר עבודה,  .ו

 תרומה, הלוואה או מתנה בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.

בעבור עסקה, שכר ₪  5,000החוק אוסר על אדם שאינו עוסק לקבל או לתת שיק בסכום העולה על  .ז

 הלוואה או מתנה בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין. עבודה, תרומה,

לא יסב אדם שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים לפי החוק,  .ח

 .בשיק

 צום כספייע .4

כספי הוא אמצעי על פי החוק, ניתן להטיל עיצום כספי בגין הפרתו. לצורך ההבנה, עיצום  .א

להטיל קנס כספי  שהוסמכה לכך, ולטורי בהליך המנהלי, המעניק סמכות לעובד ברשות מנהליתרג

כך העיצום הכספי שונה מקנס בהליך פלילי  .בסכומים גבוהים על מי שמפר את הוראות החוק

 .רישום פלילי ואחרי גורר לאמלווה בקלון חברתי הכרוך בהרשעה בפלילים, ו וא אינושה

ו על ידי עוסק תגרור הטלת עיצום כספי, בעוד שהפרתו על ידי מי שאינו עוסק החוק קובע כי הפרת .ב

 תגרור הטלת קנס.

₪  25,000הוא עד  במזומן . אם התשלוםבמקרה של הפרה מדורגים החוק קובע שיעורי קנסות .ג

מהסכום ששולם בפועל במזומן. אם התשלום במזומן הוא  15%יושת על מבצע העסקה קנס של 

 –  ₪ 50,000ל מעעסקה  במקרה של .20%יהיה הקנס בשיעור של , ₪ 50,000-25,000בהיקף של 

 .30%יהיה הקנס בשיעור של 
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במקרה של הפרה חוזרת, ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום  .ד

 הכספי הראשון.

 הוראות שונות .5

רשאי שר האוצר לקבוע  החוק קובע כי לצורך הגדלת השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים, .א

כללים לחיוב עוסקים )למעט עוסק פטור( בהתקנת אמצעי המשמש לקריאת כרטיסי חיוב או 

לסליקת אמצעי חיוב אלקטרוני אחר בבית העסק. כללים כאמור טרם נקבעו, ואולם יש להיות 

 מודעים כי חובה שכזו עשויה לחול בעתיד על עסקים שונים.

בה על עוסק לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או בנוסף קובע החוק כי חלה חו .ב

 קיבל תקבול.

 תחולה

 . 2019בינואר,  1החוק ייכנס לתוקף החל מתאריך  .א

₪  6,000-, רשאי שר האוצר להוריד את תקרות התשלום שנקבעו בחוק ל2020בינואר,  1החל מיום  .ב

סק על רכישת רכב. במצב זה, סכום לפי העניין. זאת למעט תשלום של אדם שאינו עו₪,  15,000ו

 ₪. 50,000התשלום במזומן יישאר 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

  

   

 בכבוד רב,

 

  שלמה כהן ושות', עורכי דין ומגשרים             


