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 13.06.2022תאריך: 

 לכבוד 
 

 לקוחות המשרד 
 

 א.ג.נ., 
 
 

 חוק לצמצום השימוש במזומן הפחתת תקרות הסכומים ב חוזר בדבר  הנדון:  
 

 
בדבר חוק לצמצום השימוש במזומן )מצ"ב ומסומן כנספח א'(,    11.4.2018מיום    משרדנו   בהמשך לחוזר  .1

 לעניין הפחתת סכומי התקרות בחוק.    להלן עדכון לחוזר 
 

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת את הצו של שר האוצר בעניין הפחתת  אישרה    27.10.2021ביום   .2
 )להלן: "החוק"(.   תקרת הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן 

 
 יופחתו תקרות הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן כדלקמן:   1.8.2022החל מיום  עפ"י הצו   .3

 ₪.   ₪11,000 במקום    6,000הסכום המירבי שיותר לתשלום אצל עוסק יעמוד על   . א 

₪, למעט,    ₪50,000 במקום    15,000הסכום המירבי שיותר לתשלום בין אנשים פרטיים יעמוד על   . ב 
 ₪.    50,000בעת רכישת רכב ע"י אדם פרטי שם התקרה תעמוד על  

בנוסף, אושר כי יוטלו קנסות מנהליים בגין הפרת החוק ע"י אנשים פרטיים. הקנסות המנהליים יהוו   .4
 פרה של החוק שמהווה עבירה פלילית.  חלופה להגשת כתב אישום בגין ה 

 שיעורי הקנסות המנהליים: להלן   .5

 . ₪10%, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על    25,000עד    שיק מוסב ב שיק או  ב מזומן,  ב תשלום   . א 

₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על    50,000עד  ₪    25,000- מ שיק מוסב  ב שיק או  ב מזומן,  ב תשלום   . ב 
15% . 

 . ₪25%, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על    50,000  מעל שיק מוסב  ב שיק או  ב מזומן,  ב תשלום   . ג 

₪, שיעור הקנס המנהלי   ₪8,500 עד    6,000תשלום במזומן עבור שכר עבודה מסכום של של מקבל   . ד 
 . 5%יעמוד על  

 )*( שיק או שיק מוסב שאינם עומדים בהוראות כמפורט בתוספת השנייה לחוק. 
 

סכום   .6 עבירה  לאותה  לסכום הקנס המנהלי הקבוע  בנוסף  יוטל  חוזרת  בעבירה מנהלית  כי  עוד  נקבע 
שנתיים מהעבירה   נעברה תוך  כאשר  כחוזרת  עבירה מנהלית תיחשב  לקנס המנהלי הראשון.  השווה 

 הקודמת.  

תשלום  לא יוטל קנס מנהלי על עובר עבירה של קבלת    1.8.2022בנוסף, נקבע כי במשך שנתיים מיום   .7
₪ אלא אם נשלחה לו התראה שלפיה אם יעבור את העבירה    8,500שכר עבודה במזומן בסכום של עד  

 פעם נוספת יוטל עליו קנס מנהלי בשל אותה העבירה.  

 

 

 

 בכבוד רב,  

 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון  


