
 
 

 

 2018 בדצמבר 25

 
 

 לקוחות יקרים,

 החוק לצמצום השימוש במזומן הנדון:

 
מטרתו לצמצם , ש("החוקלהלן: ") 2018-צום השימוש במזומן, התשע"ח החוק לצמייכנס לתוקף  1.1.2019ביום 

 .העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור, את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה
 

 וכן חובת תיעוד אמצעי תשלום ותקבול.  המחאות,ובהחוק כולל הגבלות על השימוש במזומן 
 

נבקש להביא לידיעתכם את עיקר המידע הנחוץ לכם לשימושכם היומיומי בעסקאות המבוצעות  בסקירה קצרה זו
 .ו/או בהמחאות במזומן

 
 ?מהן ההגבלות על תשלום במזומן

 
 :)ומנגד, גם חל איסור לקבל( שלםחל איסור ל 1.1.2019החל מיום 

 
  – לעסק .1

 
 .₪ 11,000 סך של עדסכום במזומן  - ₪ 11,000אם מחיר העסקה הנו עד  .1.1

 
לפי , ₪ 11,000ממחיר העסקה או  %10 עד ניתן לשלם במזומן -ומעלה  ₪ 11,001אם מחיר העסקה הנו  .1.2

 (.₪ 11,000ולא ) ₪ 1,200, ניתן לשלם במזומן רק ₪ 12,000, בעסקה של לדוגמה. הנמוך
 

ניתן לקבל תשלום במזומן עד  –עוסק המקבל תשלום מזומן מתייר חוץ במסגרת עסקו  -מקרה מיוחד  .1.3
 .₪ 55,000לסך של 
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  – לאדם פרטי .2
 

 .₪ 50,000 עד סך שלסכום במזומן  - ₪ 50,000אם מחיר העסקה הנו עד  .2.1
 

, שקל ₪ 00050,ממחיר העסקה או  %10 עד ןניתן לשלם במזומ -ומעלה  ₪ 50,001אם מחיר העסקה הנו  .2.2
 (.₪ 50,000)ולא  ₪ 5,200, ניתן לשלם במזומן רק ₪ 52,000, בעסקה של לדוגמה. לפי הנמוך

 
 .₪ 11,000לא ניתן לשלם שכר עבודה במזומן, בסך העולה על  –תשלום שכר עבודה  –מקרה מיוחד  .2.3

 
הנו מעל  המחאהאם סכום ה - אדם פרטילגבי סכום. ביחס לכל  -עוסק ) בלי לציין את שם המוטב –  בהמחאה .3

איסור מתן  שמו ומספר זהותו של המסב. נקיבת . ככל שמדובר בהסבת המחאה, היא טעונה גם את(₪ 5,000
 ההמחאה ללא נקיבת שם המוטב/מסב כאמור חל לא רק על עסקה, אלא גם על תרומה, מתנה והלוואה.

 
וכן הוצאות  ע"מלרבות מ ,שירותנכס/לעסקה הסכימו עליה בעבור התמורה שהצדדים  -משמעו  "מחיר העסקה"

 .בין הצדדים לעסקההנלוות לעסקה שסוכמו 
 

במכירת מספר נכסים, לא יראו את  -אסור לפצל באופן מלאכותי את העסקה או מחיר העסקה!  חשוב לדעת!
ים על מכירתם בעת ובעונה אלא אם כן הוסכם בין הצדדהמחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של עסקה אחת, 

 ,דוגמה: אדם הניגש לחנות ורוכש מספר פריטים יחדיו ומקבל הצעת מחיר כוללת על כל הפריטים שרכשל .תאח
 כל המוצרים יחדיו.  שלהרי ש"מחיר העסקה" כולל את המחירים 

 
 על ידי בעל עסק חובת תיעוד אמצעי התשלום

 
מצעי התקבול והתשלום. הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי לתעד את א חובהעוסק  מטיל עללחוק  29סעיף 

 מפרטות את הדרישות הטכניות לביצוע אותו תיעוד. 1973חשבונאות(, התשל"ג 
 

. כי מעבר לפנקסי הנהלת החשבונות, יש לציין בקבלה/חשבונית מס את אמצעי התקבול ,יצוין באופן עקרוני בלבד
 פירוט אמצעי התשלום יכלול את הפרטים הבאים:

 .סוג המטבע מזומן:  (1)
 .מספרו, שם הבנק ומספר החשבון עליו נמשך שיק:  (2)
 .סוג, מספר כרטיס, שם בעל הכרטיס, שם הבנק ומספר חשבון אשראי:  (3)
 כל הפרטים הנדרשים לשם זיהוי אמצעי התשלום ומשלמו. אחר:  (4)

 
 חוק?הסנקציות בגין הפרת הוראות המהן 

 
  .מאסרו , קנסות עונשיים,סוגי סנקציות: עיצום כספי שלושההחוק מטיל 

 
, ואילו הקנסות העונשיים מכוונים לאדם שאינו עוסק )ומפאת אריכות הדברים, לא וסקיםעל ע חלהעיצום הכספי 

יצוע המתייחס להיבטים מסוימים של ב)עונש המאסר  נוכל לסקור את מנגנוני הקנסות הללו בסקירה זו(.
  .1על כל מי שעובר את העבירות הרלבנטיות, ללא סייג חל (העבירות

 
  סנקציות הרלבנטיות אליו.בהקשר זה חשוב לדעת: העבירה על החוק היא של שני הצדדים, וכל אחד מהם חשוף ל

 
 

                                                      

 בגדר הסנקציות השונות, ישנן גם אבחנות ספציפיות לגבי עורכי דין ורואי חשבון המעניקים שירות עסקי ללקוחותיהם. 1
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, (החוק , מעבר לסכום שמותר על פינגזר מסכום ההפרה )הסכום המשולם או ניתן במזומן - העיצום הכספי .1

 כאשר:
  מהסכום; 15%, העיצום הוא ₪ 25,000סכום הפרה של עד ל .1.1
 מהסכום;  20%העיצום הוא  - ₪ 25,000-50,000 בסכומי הפרה שבין .1.2
 מהסכום.  30%העיצום הוא  - ₪ 50,000בסכומי הפרה שמעל  .1.3

 
 3,000ותר לשלם רק בעוד שהיה מ ,₪ 20,000ושולם לעוסק במזומן  ₪ 30,000לדוגמה, אם מחיר העסקה הוא 

 , הריממחיר העסקה, לפי הנמוך( 10%או  ₪ 11,000)היות שלפי החוק מותר לשלם במזומן עד  במזומן ₪
 .₪ 2,550, כלומר ₪ 17,000 -מ 15%סכום העיצום הכספי יהיה לפיכך, . ₪ 17,000סכום ההפרה יהיה ש

 
האיסורים שבחוק )פיצול מלאכותי של  במטרה לחמוק מאחדפעולות שהנן במקרים של מרמה,  - עונש מאסר .2

 .( שנים3מאסר של שלוש ) עונש הנוה עסקה או רישום פרטים כוזבים במסמך(,

 

 שמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה נוספת. נ

 

 ,בכבוד רב

 

 וקסלר ברגמן ושות',  עורכי דין

 

 

 

 

, ואף עשויים ליפול בו טעויות שמטבע הדברים אינו מקיף את כל יריעת העניינים הנדונים בו בלבד, כללי ומתומצתאינפורמטיבי,  מידע הוא זו מידע באגרת הכלול

עליו, אלא ליטול יעוץ משפטי פרטני לגבי כל  להסתמך ועל כן אין משפטי, ייעוץ או משפטית דעת . מידע זה אינו יכול להוות חוותהנובעות מתימצות דברי החוק

זו מהווה פרשנות ראשונית בלבד של דבר החקיקה החדש, ולפיכך ייתכן כי זה יתפרש באופן שונה על ידי בית המשפט  מקרה. יש להדגיש כי האמור באגרת

 לוקסלר ברגמן ושות'. שמורות הזכויות המוסמך. כל

 


