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השימוש במזומן וקידום השימוש באמצעי צמצום 

 .תשלום חלופיים
 ועדת לוקר -

 ה"התשע, תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן -
2015 



 מהשימוש הנובעות הבעיות את לבחון במטרה קמה הוועדה•
 להגבלת מדיניות ליישום ודרכים פעולה מתווה ולגבש ,במזומן

   .בישראל תשלום כאמצעי במזומן השימוש

 

 

 להיאבק ,השחור ההון תופעת את לצמצם הייתה הוועדה מטרת•
  מתקדמים תשלום באמצעי שימוש ולעודד הון ובהלבנת בפשיעה
 .בהמשך שיפורט כפי הכל ,ויעילים
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 תשלוםצמצום השימוש במזומן וקידום השימוש באמצעי  –לוקר וועדת 

 
 



 
 תשלוםצמצום השימוש במזומן וקידום השימוש באמצעי  –לוקר וועדת 

 
 :מטרות צמצום השימוש במזומן 

פוטנציאל גביית המס אשר יוביל להרחבת בסיס המס בהתאם מיצוי •
 .הממשלההמקורות שבידי ולהגדלת 

המס על פני עסקים שומרי   מעלימיהיתרון התחרותי של עסקים צמצום •
 .חוק

 .צודקת ושוויונית יותר בפני החוקמערכת מיסוי •

 .אמתהעמקת גביית מס •

 .פשיעההאפשרויות לשימוש בתוצרי צמצום •

 .התופעות של פשיעה חמורה והלבנת הוןהפחתת •
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 תשלוםצמצום השימוש במזומן וקידום השימוש באמצעי  –וועדת לוקר 
 

 משרד ל"מנכ בראשות ,בינמשרדי צוות גיבש לוקר ועדת המלצות את•
 .השחור בהון מלחמה הוא המהלך של המרכזי היעד .לוקר הראל ,מ"רה

 :אשר משה ,המסים רשות מנהל•
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  מהלכים לשורת מצטרף במזומן השימוש צמצום"
  הפשרות חסר במאבקה המסים רשות שמקדמת

  במהלך מדובר .המס וההעלמות השחור בהון
  במזומן האזרחים של הצורך בין המאזן ,מידתי

  היכולת הגבלת לבין יומית-היום בהתנהלותם
  פעילות להסתיר במטרה במזומן להשתמש

 ."המסים מרשות לגיטימית לא מסחרית



 תשלוםצמצום השימוש במזומן וקידום השימוש באמצעי  –וועדת לוקר 
 
 

 :במזומן השימוש הגבלת לגבי המלצה

 גורמים בין בעסקאות סכום יוגבל ,בכנסת החקיקה אישור עם•
 .פרטיים וגורמים עסקיים

  בין לעסקות המקסימלי הסכום ירד החקיקה לאחר שנה•
  .לסכומים יוגבלו פרטיים צדדים בין והן עסקיים גורמים

  ,שהוגדר לסף מעל במזומן עסקות ביצוע על האיסור הפרת•
 .כספי עיצום או מנהלי קנס יוטל שבגינה פלילית לעבירה תחשב
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 ?צמצום השימוש במזומן וקידום השימוש באמצעי תשלום –וועדת לוקר 
 

   :קים'בצ השימוש הגבלת לגבי המלצה

 .אחת מפעם יותר שסוחר ק'צ לפרוע האפשרות תוגבל•

 10,000 עד של לסכום בשיקים השימוש יוגבל החוק אישור עם•
₪ . 

   .₪ 5,000  עד של לסכום ההגבלה תרד שנה כעבור•

  .סכום בכל קים'צ סחור על בעתיד לאסור המליצה הוועדה•

 המוטב שם עליהם מצוין שלא קים'צ קבלת/הוצאת תאסר•

    ."(פתוח ק'צ" "/החלק על ק'צ)"
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 ?צמצום השימוש במזומן וקידום השימוש באמצעי תשלום –וועדת לוקר 
 

 :  השימוש באמצעי תשלום אלקטרונים מתקדמיםהמלצה לקידום 

-מיידי הוועדה גיבשה מתווה להרחבת השימוש בכרטיס חיוב •
וכרטיס נטען מזוהה ולהפחתת העמלות הכרוכות  כרטיס דביט 

 . בשימוש בכרטיסים אלו כתחליף לשימוש במזומן

 ".כרטיסים חכמים"יואץ מעבר המערכת הבנקאית ל•

 לקוח כרטיס דביט לכל הומלץ לחייב את הבנקים להציע •

 . הומלץ לקדם חקיקה לעניין גובה עמלות הבנק•
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 תשלוםצמצום השימוש במזומן וקידום השימוש באמצעי  –וועדת לוקר 
 
 

המלצה להסמכת שר האוצר לקבוע רגולציה בעניין נותני שירותי מטבע 
 (:מים"נש)

מנהל רשות המסים לקבוע כללים והוראות לצורך  הסמכת •
 .המסיםאכיפת איסור השימוש במזומן על ידי רשות 

הממונה על ההגבלים העסקיים לקבוע עמלות צולבות הסמכת •
נפרדות לעסקאות המבוצעות בכרטיס חיוב מיידי ולסוגים 

 .עסקאותשונים של 

הסדרת האפשרות לעשיית שימוש בידי רשות המסים במידע  •
 .טרורשהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון 
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,  תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן
 2015-ה"התשע

 
צמצום  –יצא תזכיר בצירוף הצעת חוק , בעקבות אימוץ המלצות ועדת לוקר

  2015-ה"התשע, השימוש במזומן
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 2015-ה"התשע, לצמצום השימוש במזומןהצעת החוק 
 :  הסוגיות איתן יתמודד החוק 

  כנתח מוגדרת ( (shadow economy"צל כלכלת" או "שחורה כלכלה"•
   .הגולמי המקומי התוצר בנתוני מופיע שאינו הכלכלית מהפעילות

 של החוקית למסגרת מחוץ מתבצעות אשר והכנסות פעילויות כוללת היא•
 .המדינה

  את ומערערת הלאומי ובחוסן החברתית בלכידות פוגעת השחורה הכלכלה•
  .הממשל וסדרי החוק שלטון לגיטימיות

   .האזרחי בנטל בשוויון פוגעת השחורה הכלכלה•
 

 .2015 -ה"התשע, מתוך תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן* 
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 2015-ה"התשע, לצמצום השימוש במזומןהצעת החוק 
 

 :  הסוגיות איתן יתמודד החוק

  במשק האפשרית פגיעתה גם כמו המוצעת הרפורמה של חדשנותה•
  האמצעים בבחינת רבה זהירות לנקוט מחייבים ,בציבור גדולים ובחלקים
 .הננקטים

  ,הדרגתית בצורה יוחלו המוצעים והאיסורים המגבלות כי לוודא יש•
  .ושלב שלב בכל שננקטו הצעדים השלכות בחינת תוך ,ומושכלת מידתית

 מסוים לרף מעל במזומן שימוש על גורף פלילי איסור מהטלת להיזהר יש•
 .חלופיים תשלום אמצעי של זמינותם שנבחנה מבלי

 במזומן לקבל חשבון ורואי דין עורכי על איסור לקבוע מוצע ,היתר בין•
  כהגדרתו ,ללקוח עסקי שירות מתן במסגרת ומעלה ₪ 50,000 של סכום

   .2000-ס"התש ,הון הלבנת איסור לחוק ב8 בסעיף
 .2015 -ה"התשע, תזכיר  חוק לצמצום השימוש במזומן* 
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 2015-ה"התשע, לצמצום השימוש במזומןהצעת החוק 
 

 :הגדרות

 תשלום ,שרות מתן ,נכס מכירת :במזומן השימוש יוגבל שבגינן פעולות•
   .וקנסות חובה תשלומי ,עבודה שכר

   ;השטרות בפקודת כמשמעותם - "נסב"-ו "מסב" ,"הסבה"•

  לחוק 41 בסעיף כמשמעותו חוקי הילך שהם ומעות כסף שטרי - "מזומן"•
 ;חוץ מטבע וכן ישראל בנק
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 2015-ה"התשע, לצמצום השימוש במזומןהצעת החוק 
 :הגדרות 

  סכומים צירוף ולמעט לשיעורין המשולם סכום לרבות - "סכום"•
 .מתמשך שירות קבלת בעד לעת מעת  שמשולמים

 .מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו - "נכס"•

  תשלומי וכן ,עבודה שכר תשלום ,שירות מתן או נכס מכירת - "פעולה"•
 .הדואר ובבנק בנקאי בתאגיד כסף הפקדת למעט ,וקנסות חובה

 .השטרות לפקודת 73 בסעיף כמשמעותו - "שיק"•

 .מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו - "שירות"•

  נוסעים להמחאות גם "מזומן" הגדרת להרחבת האפשרות תיבחן החוק הצעת הכנת במהלך*

 .בנקאיות והמחאות

  אפשרות למנוע מנת על זאת ,לשיעורין המשולם סכום לרבות הוא "סכום" כי לקבוע מוצע *

   .בתשלומים פעולות ביצוע באמצעות המגבלות מן להימנע
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 2015-ה"התשע, תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן
 :הגבלות על השימוש במזומן ושיקים 

  חדשים שקלים 10,000 על העולה סכום של וקבלה תשלום על איסור•
  שכר בעד תשלום או שירות מתן ,נכס למכירת בפעולה עוסק ידי על במזומן
 .עבודה

  ידי על במזומן חדשים שקלים 50,000 על העולה סכום קבלת על איסור•
 .כאמור בעסקו פעולה עבור עוסק שאינו אדם

  על במזומן חדשים שקלים 10,000 על העולה סכום של תשלום על איסור•
 .עוסק הוא הסכום מקבל כאשר ,כאמור פעולה עבור ,עוסק שאינו אדם ידי

  על במזומן חדשים שקלים 50,000 על העולה סכום של תשלום על איסור•
 .עוסק אינו הסכום מקבל כאשר ,כאמור פעולה עבור ,עוסק שאינו אדם ידי

  ,מתמשך שירות קבלת בעד לעת מעת שמשולמים סכומים צירוף זו מהגדרה להחריג מוצע *
 .התשלומים להפרדת הצדקה ישנה אלה שבמקרים כיוון
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 2015-ה"התשע, תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן
 

 :ושיקים במזומןעל השימוש הגבלות 

 :כדלקמן סחירים בשיקים שימוש על מגבלות לקבוע מוצע•

 או הנפרע שם בהם מצוין שלא שיקים של וקבלה הוצאה על איסור–
   .העניין לפי ,הנסב

  גבי על המסב של זהות ומספר שם ציון ללא שיקים הסבת על איסור–
 .השיק

  בו צוין לא אשר שיק יפרעו לא הדואר ובנק בנקאי תאגיד כי לקבוע מוצע•
  בו צוינו שלא חדשים שקלים 10,000 על עולה שסכומו שיק וכן ,הנפרע שם

  הוסב אשר שיק או ,שלהם הזהות מספרי או והנסבים המסבים של שמות
 .חדשים שקלים 10,000 על עולה וסכומו אחת מפעם יותר
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 2015-ה"התשע, תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן
 

 .עיצומים כספיים -סנקציות

 

 

 למגמה ובהתאם ,ההרתעה ויכולת האכיפה ביצוע את לשפר מנת על•
 מוצע ,בישראל שונות פיקוח רשויות בידי החלופית האכיפה בתחום

 עוסק על כספי עיצום של מנהלית סנקציה להטיל המנהל את להסמיך
 .שנקבעה למגבלה בניגוד במזומן סכום שקיבל
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 2015-ה"התשע, תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן
 

 :עונשין

  עבירה תהיה עוסק אינו אשר אדם ידי על המגבלות הפרת כי לקבוע מוצע•
 :אלו בשיעורים קנס הוא עונשה אשר פלילית

מהסכום שלגביו נעברה העבירה ובלבד שגובה הקנס לא יעלה על פי עשרים מן  35%–
, פעולהעבור  אדם קיבלאם , 1977-ז"לחוק העונשין התשל( 4()א)61הקבוע בסעיף 

 .העולה על הסכום הקבוע במזומןסכום 

מהסכום שלגביו נעברה העבירה ובלבד שגובה הקנס לא יעלה על פי עשרים מן  35%–
מבלי ששם   שיק אדם קיבלאם , 1977-ז"לחוק העונשין התשל( 4()א)61הקבוע בסעיף 

 .הנפרע או שם הנסב נקוב על פני השיק

מהסכום שלגביו נעברה העבירה ובלבד שגובה הקנס לא יעלה על פי עשרים מן  25%–
, פעולהעבור  אדם שילםאם  1977-ז"התשל, לחוק העונשין( 4()א)61הקבוע בסעיף 

 .העולה על הסכום הקבוע במזומןסכום 
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 2015-ה"התשע, תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן
 

 :המשך, עונשין
שלגביו נעברה העבירה ובלבד שגובה הקנס לא יעלה על פי עשרים מן  מהסכום  25%  –

מבלי  , שיקבאמצעות  שילםאם , 1977-ז"לחוק העונשין התשל( 4()א)61הקבוע בסעיף 
 .ששם הנפרע או שם הנסב נקוב על פני השיק

מהסכום שלגביו נעברה ובלבד שגובה הקנס לא יעלה על פי עשרים מן הקבוע   25%–
מבלי   שיקסכום באמצעות  שילםאם , 1977-ז"לחוק העונשין התשל( 4()א)61בסעיף 

 .השיקששמו ומספר זהותו רשומים על 

  כעבירת תוגדר לחוק 22 'ס לפי המרמה עבירת כי לקבוע מוצע•
 שעה הוראת במסגרת וזאת הון הלבנת איסור חוק לפי מקור

   .החוק של תחילתו ממועד שנתיים של לתקופה
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 2015-ה"התשע, תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן
 

 :סמכויות פיקוח ואכיפה

  יהיו אשר עובדים המסים רשות מנהל ימנה זה חוק הוראות ביצוע לצורך•
 .זה בפרק כאמור ואכיפה פיקוח סמכויות להם

  לעניין ,4 בסעיף המוצעות להגבלות הנוגע בכל והאכיפה הפיקוח סמכויות•
  והמפקח ישראל בנק בידי יהיו ,הבנקאיים התאגידים בידי שיקים פירעון

  להם הנתונות בסמכויות שימוש לעשות רשאים הם כך ולשם ,הבנקים על
 . דין כל לפי

  אופייה לאור ,21 סעיף לפי מרמה לעבירת ביחס כי לקבוע מוצע עוד•
  סמכויות ,לכך במיוחד שהוסמך המסים רשות לעובד יהיו ,וחומרתה

  לחוק (ב)23 סעיף הוראות יחולו כאמור לעיכוב אדם סירב אם וכי ,עיכוב
 .המחויבים בשינויים ,(מעצרים-אכיפה סמכויות) הפלילי הדין סדר
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 2015-ה"התשע, תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן
 

 :שונות

  השר כי לקבוע מוצע ,אלקטרוניים תשלום באמצעי השימוש הגדלת לצורך•
 .כאמור תשלום אמצעי בהחזקת ,עוסק לחיוב כללים לקבוע רשאי יהיה

 הטלת ולאפשר פלילית אחריות לקבוע מוצע אלו הוראות קיום לצורך•
 .הממונה לקביעת בניגוד צולבת עמלה של גבייה או תשלום בגין עיצום

  הקטנת באמצעות ,חלופיים תשלום באמצעי השימוש את לעודד מנת על•
 העסקיים ההגבלים על הממונה את להסמיך מוצע בהם השימוש עלות

   .מיידי חיוב בכרטיס בעסקאות הצולבת העמלה שיעורי את לקבוע

 
  החיוב כרטיס את הסולק מהגוף גוֵבה לצרכן חיוב כרטיס המנפיק שגוף תשלום היא צולבת עמלה *

   .רכישה ביצע ,החיוב כרטיס בעל ,הצרכן שבו העסק בית עבור

  תיאום מנגנון תשמש ולא יעיל בשיעור תיקבע הצולבת שהעמלה לכך תביא כאמור הממונה הסמכת *
 .העסק בית עמלות להעלאת יביא יום של שבסופו תחרותי-אנטי
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 2015-ה"התשע, תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן
 

 :השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה

 במספר כלכלית פעילות על השלכות קיימות במזומן השימוש להגבלת•
  הדיווח את לשפר צפויה במזומן השימוש הגבלת ,ראשית .מישורים
  מרחב צמצום תוך בישראל הגבייה יעילות את ולשפר המס לרשויות

   .המס להעלמות האפשרויות

  לשימוש ,מנגד אך ,כלכלית לפשיעה התמריץ את להקטין עשויה זו הגבלה•
  כרוך שאינו ,פשוט באופן עסקאות ביצוע ביכולת חשוב תפקיד במזומן

  .ומגבלות תפעול בעיות ,בעמלות

  באמצעים השימוש הגברת באמצעות מענה לכך נותן החוק תזכיר•
 .מאוד נמוכה להיות אמורה שעלותם להפעלה פשוטים אלקטרוניים
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 (ח"רו) ד"עו ,יניב סיימון

 דין עורכי משרד 'ושות ברון

 35 קומה מרובע בניין ,עזריאלי

 אביב תל

 03-6068282 :טל

 052-3701370 :נייד

 03-6068281 :פקס

 Simon@Barone-law.co.il :אימייל
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