
 

 
 החוק לצמצום השימוש במזומן

 והשפעתו על עסקים ואנשים פרטיים

 

 עו"ד אורי פוגל

 
 לקוחות וידידים יקרים,

 .2018ייכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן, שאושר על ידי הכנסת בחודש מרץ  1.1.19-ב
החוק נועד לצמצם את ההון השחור ולהקשות על העלמות מס, הלבנת הון ופעילות פלילית. כפי שנפרט 

אם על הוראות החוק הן גורפות וחלות על כל אדם בישראל, בין אם על פעילותו כאדם פרטי ובין  מיד,
. לכן חשוב להכיר את עיקרי החוק ואת השפעתו על התנהלותכם השוטפת במהלך יום פעילותו כעוסק

 העסקים וכן כאנשים פרטיים.
  

הגבלות על  (2) איסור שימוש במזומן מעל לסכומים הקבועים בחוק; (1עיקר החוק עוסק בשלושה נושאים: )
 .לי עסקים לתעד את אמצעי התשלום והתקבולהטלת חובות על בע (3) שימוש בהמחאות "פתוחות";

  
הוא חל גם על תשלום שכר, מתן  –החוק חל על כל עסקה באשר היא, אך לא רק  -חשוב להבהיר 

 הלוואה, מתן תרומה ואף מתן מתנה!
  

  :תחולת החוק

להתחשב במלוא התמורה שנקבעה בין בכדי לבדוק האם מגבלת המזומן חלה על עסקה מסוימת, יש  .1
 הצדדים לעסקה, לרבות מסים כגון מע"מ, מס קנייה וכיוצ"ב ולרבות הוצאות נלוות.

במקרה שעסקה כוללת מספר נכסים הנמכרים בעת ובעונה אחת, לא ניתן לפצל את הנכסים ויש  .2
 ם.להתייחס למחיר הכולל שסוכם עבור כל הנכסים. כך גם בעסקה הכוללת מספר רוכשי

כאשר מדובר בשירות מתמשך )למשל, ריטיינר לעורך דין, דמי שכירות(, ניתן לראות כל תשלום  .3
שמשולם מעת לעת כעסקה נפרדת. אין להסיק מכך שבכל עסקה המבוצעת במספר תשלומים ניתן 
לראות בכל תשלום כעסקה נפרדת. במקרה של תשלום במספר תשלומים עבור שירות חד פעמי, יש 

 תמורה כסך כל התשלומים.לראות את ה
ניסיון לבצע פיצול מלאכותי של עסקאות על מנת שלא להגיע לרף הקבוע בחוק, ייחשב כעבירה  .4

 פלילית אשר דינה מאסר.
המגבלות על שימוש במזומן לא תחולנה על תשלומים בין קרובי משפחה, למעט במקרה של תשלום  .5

 שכר.

 איסור שימוש במזומן
 

ום במזומן בעסקאות בהן התמורה עולה על הסכומים המפורטים להלן ומבחין בין החוק אוסר על ביצוע תשל
  עסקאות המבוצעות בין אנשים פרטיים ובין עסקאות המבוצעות עם/ע"י עוסקים.

  
 :עיקרי המגבלות

 .ש"ח 11,000עד לסך של  -עסקה במזומן המבוצעת במסגרת עסק  •
 .ש"ח 50,000עד לסך של  -קבלת או מתן תשלום במזומן, כששני הצדדים הם פרטיים  •



 
 .ש"ח 11,000עד לסך של  -קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה או הלוואה  •
 .ש"ח 50,000עד לסכום של  -או מתן מתנה במזומן  קבלה •
)לפי ₪  ₪50,000 /  11,000ממחיר העסקה, או  10% -ניתן לשלם חלק קטן בכל עסקה במזומן  •

 הנמוך מבין השניים. –העניין( 
במקום ש"ח 6,000 , יהיה שר האוצר רשאי להפחית את הסכומים הנ"ל, לסך של2020בינואר  •

 ש"ח. 50,000במקום  ש"ח 15,000 ש"ח ולסך של 11,000

 חובת תיעוד אמצעי תשלום 

 ים שקיבל ולכל התשלומים שביצע.החוק מטיל על עוסק חובת תיעוד לאמצעי התשלום לכל התקבול .1
מהו תיעוד מניח את הדעת? ציון אמצעי התשלום בקבלה, בחשבונית מס/קבלה, בספר פידיון יומי,  .2

 בספר תקבולים, בספר קופה ובספר תקבולים תשלומים.
( תשלום 2סוג המטבע; ) –( תשלום במזומן 1פירוט אמצעי התשלום צריך לכלול פרטי זיהוי מלאים: ) .3

סוג הכרטיס, מספרו, שם בעלי  –( אשראי 3; )מספרה, שם הבנק ומספר החשבון –בהמחאה 
כל פרט הדרוש לשם זיהוי  –( בכל צורת תשלום אחרת 4הכרטיס, שם הבנק ומספר החשבון; )

 אמצעי התשלום ומבצעו.

   
 

 הגבלות על שימוש בהמחאות:

 
החוק אינו מגביל את השימוש בהמחאות כאמצעי תשלום, אך אוסר על מתן "שיק פתוח", שאינו כולל את שם 

 מקבל ההמחאה.

עבור עסקה, שכר עבודה, תרומה,  -בכל סכום שהוא  -עוסק לא יקבל ולא ישלם תשלום בהמחאה  .1
 ו הלוואה, מבלי ששם הנפרע )או מי שלטובתו הוסבה ההמחאה( מצוין בהמחאה.מתנה א

עוסק לא יסב המחאה ולא יקבל המחאה מוסבת, מבלי ששם המסב ומספר הזהות שלו מצוין  .2
 בהמחאה.

 5,000אדם פרטי לא יקבל המחאה עבור עסקה, שכר, הלוואה, מתנה או תרומה, בסכום העולה על  .3
גבי ההמחאה, כמקבל ההמחאה, ולא ייתן המחאה כאמור מבלי ששם  מבלי ששמו מצוין על₪, 

 מקבל ההמחאה מצוין על גביה.
 מבלי ששם העוסק מצוין על גבי ההמחאה. –בכל סכום שהוא  –אדם פרטי לא ייתן לעוסק המחאה  .4
מבלי ששם המסב ומספר  -בכל סכום שהוא  –אדם פרטי לא יסב המחאה ולא יקבל המחאה מוסבת  .5

 וין על גבי ההמחאה.זהותו מצ

 מגבלות על עסקאות נדל"ן

 
 עסקאות נדל"ן מקבלות התייחסות מיוחדת בחוק, על מנת למנוע שימוש במזומן.



 
רוכש נכס מקרקעין יהיה חייב בעת הדיווח על הרכישה לרשות המסים, לציין את אמצעי התשלום  .1

 אמצעי.בהם הוא ישלם את התמורה, תוך פירוט הסכומים שישולמו באמצעות כל 
רוכש שאמצעי התשלום לא יהיו ידועים לו במועד הדיווח, יוכל לבחור באפשרות לדיווח דחוי על  .2

 עד שישה חודשים ממועד קבלת החזקה בנכס. –אמצעי התשלום 
מאחר שדיווח עסקאות נעשה כיום בצורה מקוונת, לא יהיה ניתן להתקדם בדיווח ללא בחירה באחת  .3

באפשרות הראשונה לא יהיה ניתן להתקדם ללא פירוט  מן האפשרויות הנ"ל ובמקרה של בחירה
 אמצעי התשלום.

 לא יקבל אישור מס רכישה ולא יוכל להשלים את רישום העסקה בטאבו. –רוכש שלא ידווח כאמור  .4

 עונשים

 
החוק מטיל עונשים כבדים על מי שיפר את הוראות החוק ומעניק לרשות המסים ולרשויות האכיפה סמכויות 

עיצומים וקנסות מינהליים ואף הגשת כתבי אישום. סכומי הקנסות שניתן להטיל על מפרי  אכיפה, הטלת
   החוק ייקבעו בהתאם לסכום המזומן בו נעשה שימוש בניגוד לחוק.

מהסכום שלגביו  30% לבין 15% בין על עוסק יוטלו עיצומים כספיים, בשיעורים לא מבוטלים, שינועו  .1
   בוצעה הפרה.

 ים יוטלו קנסות מינהליים, בסכומים שטרם נקבעו.על אנשים פרטי .2
מהווה עבירה פלילית,  –פיצול עסקאות או רישום פרטים כוזבים  –כאמור לעיל, ניסיון מרמה  .3

 .שנות מאסר 3 שדינה

 :לסיכום
להגבלת השימוש במזומן ובהמחאות תהיה השפעה ישירה על התנהלות אנשים ועוסקים בעסקאות שוטפות, 

 ם להתאים עצמם לדרישות החוק.ותחייב עסקי
אנו ממליצים לעסקים ואף לאנשים פרטיים, להתייעץ עמנו על המגבלות החדשות, על מנת להיערך בהקדם 

 לכניסתן לתוקף.
  

  משפטי פרטני. המידע הכלול בדוא"ל זה הוא כללי ואינו תחליף לייעוץ
 

 למידע נוסף ולכל שאלה:
 03-6088300טל': 

 uri.fogel@gcl-law.co.il :דוא"ל
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