10/1/19

לקוחות נכבדים
ניוזלטר זה נועד לעדכן אתכם באו פן דיסקרטי ומיידי בנושאים "חמים" אשר הכרתם עשויה ליצור עבורכם
יתרונות.
הנכם מוזמנים לבקר באתר הפירמה שכתובתו  .WWW.HOROVITZ-CPA.CO.ILבאתר ניתן להוריד חומר
מקצועי שפורסם על ידי הפירמה והופץ באמצעות חוברות המידע של המשרד ,מבזקים וכו'.

החוק לצמצום השימוש במזומן
ב 1.1.19 -נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן ,התשע"ח,2018-
הקובע הגבלות על תשלום במזומן ,הן על המשלם והן על המקבל.

הגבלות על תשלום או קבלת כסף מזומן:
 .1החוק קובע שבעסקה שמחירה עולה על הסכומים המפורטים
בסעיף  2להלן ,ניתן לשלם או לקבל במזומן רק  10%מסכום
העסקה עד לתקרה של  ,₪ 11,000כנמוך שבהם.
למשל אם סכום העסקה עומד על  ₪ 20,000הסכום המרבי שאפשר
לשלם או לקבל במזומן עומד על  ₪ 2000בלבד.
 .2החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן
לעסקאות בהן מחיר העסקה ,כהגדרתו בחוק ,הוא:
 ₪ 11.000כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק.
 ₪ 50,000כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים.
 ₪ 55,000כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר.
 ₪ 11.000לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה ,תרומה,
או הלוואה ,למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
 ₪ 50,000לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה (חוץ ממתנה
מבן משפחה).
עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן ,מעבר לסכומים
הנקובים לעיל ,כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח ,כהגדרתו בסעיף
8ב לחוק איסור הלבנת הון.
(המשך בעמוד הבא)...

הגבלות על שימוש בשיקים והסבתם:
 .1עוסק לא ייתן ולא יקבל ,במסגרת עסקו ,תשלום בשיק בעבור
עסקה או כשכר עבודה ,כתרומה ,כהלוואה או כמתנה ,בלי ששמו
נקוב בשיק כנפרע או כנסב ,לפי העניין.
 .2אדם שאינו עוסק לא יקבל ולא ייתן לאדם אחר תשלום בשיק
העולה על סך של  ,₪ 5,000בעבור עסקה או כשכר עבודה,
כתרומה ,כהלוואה או כמתנה ,בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או
כנסב ,לפי העניין.
 .3אדם שאינו עוסק לא ייתן לעוסק ,במסגרת עסקו של העוסק,
תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה ,כתרומה ,כהלוואה או
כמתנה ,בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב ,לפי העניין.
 .4אדם לא יסב ולא יקבל שיק מוסב ,מבלי ששמו ומספר זהותו של
המסב נקובים בשיק.

הוראות שעה לעניין תושבי האזור תושב שטחי המועצה
הפלסטינית
במסגרת החוק נקבעה הוראת שעה בתקופה של שלוש שנים ממועד
כניסת החוק לתוקף (קרי עד ליום  ,)1.1.2022לפיה ההגבלות שפורטו לעיל
על השימוש במזומן ושיקים לא יחולו על תושב האזור או תושב שטחי
המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים ,וכן על אזרח ישראלי אשר
נותן להם תשלום במזומן.
אזרח ישראלי חייב לדווח לרשות המוסמכת עד ה 15-בכל חודש ,אם הוא
קיבל או נתן תשלום במזומן לתושב האזור או לתושב שטחי המועצה
הפלסטינית שאינם אזרחי ישראל ,בעבור עסקה שמחירה עולה על
 ,₪ 50,000או בעבור תשלום העולה על הסכום האמור כשכר עבודה,
כתרומה ,כמתנה או כהלוואה.

(המשך בעמוד הבא)...

חובות על רוכש זכות במקרקעין
רוכש זכות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף  73לחוק מיסוי
מקרקעין ,יכלול בהצהרה אחד מאלה:
 .1פרטי אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות.
 .2הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם
ידועים לו .אולם ,הוא יהיה חייב לדווח על פרטי אמצעי התשלום
תוך שישה חודשים ,מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש
או ניתנה לפקודתו.
סנקציות
החוק מטיל סנקציות על עוסק אשר יפר את הוראות החוק.

-

שותפי המשרד בכל סניפינו ,ישמחו להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים
במבזק זה ובכל נושא בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי.

בכבוד רב,
הורוביץ ,אושרת ,מג'ר ,אפלקר ,לוגסי
רואי חשבון
הסוגיות ,הפתרונות והעמדות ,מוצגות במבזק זה באופן כללי בלבד ,ללא התייחסות לכל הנסיבות הספציפיות של
מקרה כלשהו ,ולכן מומלץ בכל מקרה ,לפנות אלינו לקבלת הבהרות ,לפני יישום בפועל של האמור במבזק.
אין ליישם את האמור במבזק זה ,מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

