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8.20113חוזר מסים   
 החוק לצמצום השימוש במזומן

 פורסם חוזר רשות המסים 

 

 שלום לכולם,

, במזומן השימוש לצמצום לגבי החוק 17/2018רשות המסים פרסמה את חוזר 

 השחור ההון את לצמצם ומטרתו 2018החוק נחקק במרץ . 2018-התשע"ח

 הון הלבנת, מס העלמות ,חמורה פשיעה לרבות, פלילית בפעילות במאבק ולסייע

 .טרור ומימון

 

 אמצעי תיעוד חובת וכן ובשקים במזומן השימוש על היתר, הגבלות כולל, בין החוק

 נקודתיות הבחנות אדם, תוך כל על גורף באופן חלות ותקבול. ההגבלות תשלום

 ת עסקי" ללקוח.שירו" מתן בעת ועו"ד רו"חתייר,  ,עוסק שאינו עוסק, אדם :על

 וכן לסיווגם בהתאם, החוק מפרי על מנהלי קנס או כספי עיצום יוטל כי נקבע בחוק

 כמפורט בחוזר. והכל, מרמה מעשי בשל מאסר עונשי

 

(, פרט לנושאים מסוימים "יום התחילה") 2019בינואר  1תחילתו של החוק ביום 

  :על לא יחולואולם הוא , 2019ביולי  1שתחילתם ביום 

 או שירות לקבלת מתמשכות עסקאות ועסקאות, למעט הלוואה הסכמי על( 1)
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 ;התחילה יום ערב שכירות, שנכרתו זכות של מכר

 רישיון בעל או הדואר בנקאי, בנק תאגיד אצל למשמרת שהופקדו שיקים על( 2)

 . 2019ביולי  1לפני ואשראי,  פיקדון שירותי למתן

 

 לפי הפרה בשל מנהלי קנס או כספי עיצום יוטל לא 2019בספטמבר  30 ליום עד

 אותה את והפר וחזר, ההפרה על בכתב התראה קיבל המפר כן אם, אלא החוק

 .הוראה

 

כמו כן, נקבעו הוראות מעבר באשר להטלת סנקציות, לגבי עוסק שעיסוקו מתן 

 אשראי ללא ריבית )גמ"ח( ולגבי תושבי יהודה שומרון ועזה.

 

 לחצו כאן – רשות המסיםחוזר צפייה בל

 לחצו כאן – צפייה בחוקל

 

 למידע ופרטים נוספים:

  Deloitte, המס, דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית, חטיבת, רו"ח ועו"ד דני גבאי

 03-6085532טל': 

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת 

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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