
 

 

כללי בלבד, אינו מתייחס למקרים פרטניים ואינו מהווה תחליף וא מידע המידע המועבר בדיוור זה ה:  הבהרה

או מי מטעמה ההתאחדות מצד הנחיה לייעוץ משפטי. המידע המועבר בדיוור זה אינו מהווה המלצה ו/או 

 .לבצע או שלא לבצע כל פעולה שהיא

 1.1.2019יכנס לתוקף ב  ,2018-התשע"ח, חוק לצמצום השימוש במזומןה? הידעתם

 
 מהו החוק לצמצום השימוש במזומן?

להגביל את . מטרתו 2018מרץ חודש ב כנסתב, התקבל 2018-חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח

 ר.הון השחוכדרך להילחם ב מזומניםהשימוש ב

 11,000ומאותו מועד, ייאסר על תשלום במזומן בעסקאות בשווי  1.1.2019ביום החוק ייכנס לתוקף 

ומעלה ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום  %10ומעלה או סכום בשיעור של  ₪

 ההלוואה, לפי העניין.

 ש"ח, הוא  20,000ת בסך כולל של כך לדוגמה, אם אדם רוכש ממשרד נסיעות שירותי תיירו

 .₪ 2,000-רשאי לשלם במזומן לא יותר מ

  300,000שימו לב, אם אדם רוכש מעוסק )דוגמת סוכנות למכירת רכבים( מכונית שמחירה 

 לחוק(. 1ש"ח )כך לפי סעיף  11,000-ש"ח, הוא רשאי לשלם במזומן לא יותר מ

בסיטואציה בה שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים )והמונח כולל עוסק שלא במסגרת עוד קובע החוק כי 

אם מחיר העסקה עולה עסקו, דוגמת סוכן נסיעות שמוכר רכב או דירה(, לא תבוצע העסקה במזומן 

 .ש"ח 50,000על 

 
 :המחאותהחוק קובע גם הגבלות לשימוש ב

עוסק לא ייתן ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בהמחאה )בלשון החוק "שיק"( בעבור עסקה או כשכר 

ו כנסב, לפי עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע א

 .העניין. איסור מקביל חל על נותן ההמחאה

ש"ח, בעבור עסקה או כשכר עבודה,  5,000אדם שאינו עוסק לא יקבל תשלום בהמחאה העולה על 

כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין. איסור מקביל חל על 

 .נותן ההמחאה

יקבל נסב המחאה מוסבת, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים  לא יסב אדם המחאה ולא

 .בהמחאה

 
 סנקציות על מפירי חוק

 )עיצום כספי שייקבע בהתאם לגובה התשלום במזומן )ויגדל ככל שמדובר בהפרה חוזרת 

  העיצום יוטל ע"י רשות המסים ופרטי המקרה )למעט שם המפר( יפורסמו באתר האינטרנט של

 רשות המסים.

  שנים 3עד  –העושה מעשה מרמה, במטרה להתחמק מאחד האיסורים הקבועים בחוק צפוי לעונש 
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