
 

 

 2018בדצמבר  18

 

 לקוח יקר,

 

 2018 –חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח 

 
. מטרת "(החוק)להלן: " 2018 –נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח  01/01/19החל מיום 

וש באמצעי תשלום מתקדמים ויעילים, באמצעות להיאבק בפשיעה ובהלבנת ההון ולאפשר שימ החוק היא

 .ובשקיםעל שימוש במזומן הטלת הגבלות 
 

יצוין כי החוק מבחין בין מצאנו לנכון להביא בפניך את עיקרי החוק ולהסביר את ההתנהגות הנדרשת ממך. 

הן סקירה זו תתמקד בהגבלות המרכזיות שהחוק מטיל על עוסקים, עוסקים לבין אנשים פרטיים, אולם 

 במזומן והן באשר לשימוש בשקים והסבתם. באשר לתשלום 

 

 מהי עסקה?
 

הינו התמורה שהצדדים לעסקה  מחיר עסקה הינה מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו. עסקה

, לא יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של עסקה אחת, במכירת מספר נכסיםהסכימו עליה. 

רים מספר עסקת מכר בה נמכעוד יצוין כי  אלא אם כן הוסכם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחת.

מוצרים והסחורה מסופקת ללקוח מעת לעת מהווה עסקה אחת ומחיר עסקה אחד, ואין לראות בכל משיכת 

 סחורה כעסקה נפרדת.

 

אדם רוכש מספר פריטים בחנות רהיטים ומקבל הצעת מחיר בגין כלל הפריטים שרכש. הרי  - דוגמא 

אם כל הסחורה מסופקת ללקוח במועד אחד , בין ש"מחיר העסקה" כולל את המחירים של המוצרים יחדיו

. לעומת זאת, במצב בו אדם מגיע מעת לעת לחנות ובמצע בכל פעם בנפרד רכישת או במספר מועדים שונים

 פריט, כל רכישה תחשב עסקה.
 

כותי של עסקה למספר עסקאות, במטרה להתחמק ממגבלת הוראות החוק, מהווה איודגש כי פיצול מל

 מוטל עונש מאסר.  מעשה מרמה אשר בגינו

 

 על תשלום במזומן:מרכזיות הגבלות 
 

המבוצעות במסגרת בעסקאות )או קבלת מזומן( , החוק מגביל תשלום במזומן עוסק הוא צד לעסקהכאשר 

 10%שכר עבודה. בעסקאות אלו ניתן יהיה לשלם רק בעד , לרבות תשלום ₪ 11,000שסכומן עולה על עסקו 

 . ₪ 11,000במזומן ולכל היותר עד לסך  משווי העסקה
 

 

 

 

 



 

 

 

 

הלקוח רוצה לשלם סכום מסוים במזומן. במעמד ביצוע ההזמנה  .₪ 000120,מחיר העסקה הוא  - דוגמא

, סכום עולה על הסכום המקסימלי ₪ 12,000משווי העסקה הינו  10%, שכן ₪ 11,000התשלום במזומן יהיה 

 המותר לתשלום במזומן. 
 

בין עוסק לתייר, חלה הגבלה על תשלום במזומן )או קבלת מזומן( בעסקאות שסכומן בעסקה המתבצעת 

 .₪ 55,000עולה על 
 

מתן תרומה או הלוואה במזומן )למעט הלוואה שניתנת ע"י החוק מטיל הגבלות נוספות על תשלום במזומן ב

כי  יצוין .₪ 50,000העולה על מתן מתנה במזומן בסכום בוכן  ₪ 11,000מפוקח( בסכום העולה על  גוף פיננס

המדינה אינן חלות בין קרובי משפחה, למעט בעניין שכר עבודה, וכן על רשויות על תשלום במזומן גבלות הה

 .(ייקבעו בצוש)
 

ההגבלה תחול כשמחיר העסקה  הגבלה הסוג הפעולה עליה חלה  התשלום במזומן בוצע עבור

 -גבוה מ

 ₪ 11,000 לתת ולקבל עסקה במסגרת העסק

 ₪ 55,000 לקבל עסקה עם תייר במסגרת עסק

שכר עבודה, תרומה, והלוואה )למעט 

 הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח(

 ₪ 11,000 לתת ולקבל

 ₪ 50,000 לתת ולקבל מתנה

 

 על שימוש בשקים והסבתם:מרכזיות הגבלות 
 

החוק אוסר על העוסק לקבל או לתת, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעסקאות בהן עוסק הוא צד לעסקה, 

מבלי ששמו של מקבל השיק נקוב על השיק, ללא או שכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה,  עסקהבגין 

 נוגד כעת את החוק.הדבר  –ללא שם מלקוח אם עד היום ניתן היה לקבל שיק תלות בשאלת גובה הסכום.  
 

בשיק, למעט  נים פרטי המסבקבלת שיק מוסב במקרה בו לא מצוי על הסבת שיק ועל כמו כן, החוק אוסר

 מקרים בהם הנסב הוא תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון או אשראי. 
 

הפרה כשסכום השיק  סוג הפעולה עליה חלה ההגבלה  התשלום בשיק בוצע עבור

 -גבוה מ

 הלוואה, מתנה , תרומה,ר עבודהעסקה, שכ

השיק נקוב  במסגרת העסק, בלי ששם מקבל

 ןכנסב, לפי העניי כנפרע אובשיק 

 כל סכום לתת ולקבל

בלי  להסב שיק ולקבל שיק מוסב, כל פעולה

המסב  ששמו ומספר זהותו של

 נקובים בשיק.

 כל סכום

 



 

 

 

 :סנקציות
 

פלילית הפרת הוראות החוק ע"י עוסק עשויה לגרור להטלת עיצום כספי אשר תשלומו לא גורע מהאחריות ה

  החוק.הנובעת מהפרת הוראות 

 

וניתן בכל  וח(ללק בלות המונפקותערכת הנהלת החשבונות )באמצעות הקהואיל והעסקאות מתועדות במ

אנו ממליצים שלא לסטות כהוא  -בביקורת המתבצעת לאחר מספר שנים גם  –זמן נתון לאתר את הקבלות 

 זה מהוראות החוק.

 

אתם מוזמנים ליצור קשר  –אין באמור במסמך זה ייעוץ משפטי וכל מקרה ידון לגופו. בכל שאלה או בעיה 

 ולהתייעץ עם משרדינו.

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 גיא קונפורטי, עו"ד )רו"ח(               


