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חוק לצמצום השימוש במזומן

-ח"התשע, נכנס לתוקפו חוק לצמצום השימוש במזומן2019בינואר 1ביום 

ונועד לצמצם את , מטיל מגבלות על היקף השימוש במזומן ובשיקיםאשר , 2018

ובפעילות  , העלמות מס, ההון השחור ולסייע במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור
.פלילית אחרת לרבות פשיעה חמורה

החוק מסמן רפורמה של ממש בפיקוח הרגולטורי על המגזר הפרטי והעסקי בכל 

.עסקאות במזומן ובהרגלי הצריכה אליהם מורגל המשק כולוהנוגע לביצוע 

הטלת עיצומים  הפרה של הוראות החוק עלולה לגרור סנקציות משמעותיות של 

(.על אדם פרטי)וקנסות מנהליים ( על עוסק)כספיים 

לפיה עד ליום  , תקופת מעבר לתחולת המגבלות החדשותהחוק קובע 

, לא יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי בשל הפרה של הוראות החוק30.9.2019

.הוראהוחזר והפר את אותה , אלא אם כן קיבל המפר התראה בכתב על ההפרה



(:כאשר שני הצדדים הם פרטיים)עסקאות בין אנשים פרטיים 
 מגבלהאין -או פחות 50,000שערכה בעסקה

 50,000ניתן לשלם במזומן עד -50,000שערכה עולה על בעסקה

לפי הנמוך, מהיקף העסקה10%או עד 

(:כאשר לפחות אחד מהצדדים הוא עסק)עסקאות עם עסקים 
 מגבלהאין -או פחות 11,000שערכה בעסקה

 11,000ניתן לשלם במזומן עד -11,000שערכה עולה על בעסקה

הנמוךלפי , מהיקף העסקה10%או עד 
 55,000יוכל לשלם לעוסק במזומן סכום של עד תייר

:מתנות במזומן
50,000-החוק אוסר על מתן או קבלת מתנה במזומן בסכום הגבוה מ

:או הלוואה במזומן, תרומה, שכר עבודה
תרומה או הלוואה במזומן  , החוק אוסר על מתן או קבלת שכר עבודה

11,000-בסכום הגבוה מ

עיקרי  

המגבלות



:העברות המזומן בין קרובי משפחה
למעט תשלום במזומן  ,  אין הגבלות על שימוש במזומן בין קרובי משפחה

עבודה כאמור לעילעבור שכר 

החוק מגביל באופן ספציפי גם תשלום לעורכי דין ורואי חשבון וקובע כי עורכי  
לכל  11,000דין ורואי חשבון אינם רשאים לקבל מלקוח סכום העולה על 

גם אם לא מדובר על תשלום שכר טרחה* ,שירות עסקי

:2000-ס"התש, ב לחוק איסור הלבנת הון8עסקי בהתאם להגדרתו בסעיף שירות * 

;ן"חכירה לדורות של נדל/מכירה/ קנייה. 1

;מכירה של עסק/קנייה. 2

וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי  , ן"ניירות ערך ונדל, ובכלל זה ניהול כספים, ניהול נכסי הלקוח. 3

;לתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון6-ו4עד 1או באחד מהגופים המנויים בפרטים 

;החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד, קבלה. 4

.עסק או נאמנות לאחר, הקמה או ניהול של תאגיד. 5

עיקרי  

המגבלות
(המשך)



:הגבלת השימוש בשיקים
 שכר  /אוסר על עוסק לקבל או לתת שיק בעבור עסקההחוק

ם מקבל התשלום בשיק נקוב עליו  , מתנה/הלוואה/תרומה/עבודה בלי ששֵׁ

כנסבכנפרע או 

 לתת סוג שיק  ( שאינו עוסק)מטיל איסור דומה גם על אדם פרטי החוק

"(פתוחשיק )"החוק אוסר על עוסק לקבל או לתת , כלומר-לעוסק כאמור 

 אוסר על אדם פרטי לתת לאדם פרטי אחר תשלום בשיק בסכום החוק
בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב 5,000העולה על 

(5,000בסכום העולה על " שיק פתוח"החוק אוסר על מתן , כלומר)

 מגביל כל אדם מהסבת שיק בלי שציין את שמו ומספר זהותו על  החוק
השיק

עיקרי  

המגבלות
(שימוש בשיקים)



לרשות לאיסור הלבנת הון בהתקיים שני התנאים  חובה לדווחעל אזרח ישראלי חלה , ואולם

:הבאים

נתן או קיבל במזומן מתושב יהודה שומרון ועזה שאינו אזרח ישראלי;

שמחירה עולה  , הלוואה/מתנה/תרומה/שכר עבודה/עסקה: התקבול הוא בעבור/התשלום
.50,000על 

מתוך אתר  כאןאתה מוזמן להיעזר במידע הנוסף המצוי , פרטי ואופן הדיווח, לעניין מועדי

ומנחה כיצד יש לבצע דיווח לרשות, הרשות לאיסור הלבנת הון

בשלוש השנים הקרובות אין מגבלה על המשך ביצוע עסקאות  -בשורה התחתונה 

לרבות שכר  )כאשר רק אם סכום העסקה , במזומן עם תושבי יהודה שומרון ועזה

אזרח ישראלי שהוא  , ח במזומן"ש50,000עולה על ( מתנה או הלוואה, תרומה, עבודה

צד לעסקה מחויב לדווח עליה לרשות לאיסור הלבנת הון לפי הקבוע בחוק

יתכן שתהיה הארכה  , בינתיים)שנים 3-החלת ההגבלות על שימוש במזומן תידחה ב

:לגבי( נוספת בהמשך

 שאינו אזרח ישראלי, יהודה שומרון ועזהתושבי;

 מתושב יהודה שומרון ועזה שאינו  /המקבל תשלום במזומן לתושב/ישראלי הנותןאזרח
.אזרח ישראלי

הקלות ביחס לעסקאות המבוצעות עם  
תושבי יהודה שומרון ועזה

https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/News/Pages/CashDeclaration.aspx


סנקציות במקרה של הפרה

או קנס מנהלי  ( במקרה של עוסק)החוק קובע כי יוטל עיצום כספי 

על מי שהפר אותו בהתאם לסיווגו ואף קובע ( במקרה של אדם פרטי)

מרמה  עונשי מאסר בשל מעשי 

אחוזים מגובה הסכום  30-15גובה העיצומים שיוטלו על עוסק נע בין 
החוקששולם במזומן או בשיק בניגוד להוראות 

לרבות , שאינו עוסק)גובה הקנס המנהלי במקרה שהמפר הוא אדם פרטי 
ייקבע בהמשך בתקנות אשר יותקנו בעתיד הקרוב( תייר



המבוצעת מול  11,000עולה על מלון נחשב עוסק ועל כן בכל עסקה שערכה 

10%או עד 11,000ניתן לשלם במזומן עד -עוסק אחר או מול אדם פרטי 

הנמוךלפי , מהיקף העסקה

במזומן55,000עד ( או לשלם)בעסקאות מול תיירים ניתן לקבל 

התמורה משולמת בתשלומים יהיה המחיר הכולל  בהן בעסקאות " מחיר עסקה"

(.  מ ותשלומים נלווים אחרים"כולל מע)של כל התשלומים 
.לא ניתן להפריד בין תשלום מקדמה לתשלום יתר מחיר העסקה, לעניין זה

במקרה שהיו תוספות לעסקה מקורית ששולמה במזומן ובהתאם  " מחיר העסקה"

.ייגזר מהמחיר הסופי לאחר התוספות, למגבלות החוק

,  לא יוטל עיצום כספי על הסכום שכבר שולם במזומן בעסקה המקורית, ואולם

במחיר העסקה והבחינה לגבי ההפרה תהיה רק לפי יתר  " הגידול"טרם 

.התשלומים

השפעות ייחודיות על ענף המלונאות

בעסקה לאספקת סחורה על פני תקופה יהא המחיר עבור העסקה  " מחיר עסקה"

ולא הסכום בכל חשבונית, הכוללת המקורית



וצריכת  , במלון" אקסטרות"לא ניתן להפריד באופן מלאכותי תשלום עבור 

השירותים הנוספים היא חלק ממחיר העסקה כולה

;לא ניתן להפריד באופן מלאכותי בין תשלומים עבור עסקה אחת

לקוח שהזמין מספר לילות לשלם עבור כל לילה בנפרד ללא ניתן לאפשר , למשל

(:בכל סכום)שימוש בשיקים 

חל )רק אם שם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב -מתן או קבלת שיק 

"(שיק פתוח"איסור על מתן 
רק אם שמו ומספר תעודת זהותו של המסב  הסבת שיק או קבלת שיק מוסב 

נקובים בשיק

השפעות ייחודיות על ענף המלונאות
(המשך)

אולם החוק יחול על רכיב הרווח בעסקת  , אין הגבלות על המרת מזומן במזומן

החוק יחול על  , כלומר אם שער החליפין בפועל גבוה מהשער היציג)החלפנות 
(11,000רכיב הרווח אם הוא גבוה מ



דוגמאות מענף המלונאות

לקוח מעוניין לשלם  

במזומן עבור שירותי  

ספא שקיבל במלון 

בנפרד מהתשלום עבור  

השהות

עובד שכיר של 

המלון מקבל שכר 
13,000עבודה בסך 

במזומן

לקוח שהתארח במלון  

, מבקש לשלם במזומן

עבור השהייה  , כמתנה

של כל משפחתו

המלון מתקשר  

בעסקה עם ספק  

חיצוני של משקאות 

ומעוניין לשלם לו על  

רבעוני/בסיס חודשי

לקוח מזמין אירוע במלון 

ומעוניין לשלם בנפרד  
במזומן את המקדמה



ד"עו, סמדר רון
ניתן ליצור קשר במייל 

!תודה

לא,יישומוואופן,שונותוסוגיותשאלותהמעורר,חדשניחקיקהבדברעוסקזהעדכון.עליולהסתמךואיןמשפטיייעוץאומשפטיתדעתחוותמהווהאינו,הנדונותהסוגיותשלשלםאומלאניתוחמהווהאינוהוא.בלבדותמציתיכללימידעלספקנועדזובמצגתהאמור*

אוהמשפטבתיעמדתתהיהמהלחזותבאפשרותנואין.שלהןיחידהפרשנותלהוותמתיימרתאינהלעילהמובאתהפרשנותאך,החוקאת,הנוכחיותבנסיבות,הבנתנואתמשקףלעילהאמור.זהראשוניבשלבידועיםאינם,להוראותיושתינתןהפרשנותשכןכל

.לעילמהאמורשונהתהאפרשנותםכיויתכןהאמוריםלנושאיםבנוגעהשונותהרשויות


