
 
 

 

 

 2022  ביולי 28  | המס  חטיבת ישראל  | 
 

 

 16.2022חוזר מסים 
הפחתת הסכומים המותרים לשימוש במזומן  

 2022באוגוסט  1החל מיום 
 

 

 שלום לכולם.ן, 

צו אשר יקטין את   וקפו , יכנס לת2022לאוגוסט   1כי החל מתאריך  הרינו לעדכנכם.ן
תקרת הסכומים המותרים לשימוש במזומן, במסגרת חוק צמצום השימוש במזומן,  

   ").החוק"(להלן:    2018-התשע"ח 

 הפחתת התקרות הינה כדלקמן:  .1
ש"ח: בכך, הסכום המירבי במזומן   6,000-ש"ח ל 11,000-הפחתה מ .1.1

שיותר לתשלום על ידי עוסק במסגרת עסקו (תשומת לב כי תקרת  
הסכום המירבי ביחס לעסקת מכירה לתייר שונה מהאמור), מתן תשלום  

במזומן לעוסק על ידי אדם שאינו עוסק וכן מתן או קבלה של תשלום  
שביחס לשכר עבודה, כאשר הסכום עולה  שכר עבודה (תשומת לב לכך  

ש"ח לא ניתן לשלם/לקבל במזומן החל מהשקל הראשון),   6,000על 
 ש"ח;  6,000יעמוד על תרומה או הלוואה (למעט מספר חריגים) 

ש"ח: כך שהסכום המירבי במזומן   15,000  -ש"ח ל   50,000 -הפחתה מ .1.2
קה בין  שניתן לקבל בעבור עסקה בידי אדם שאינו עוסק, בעבור עס

אנשים פרטיים (למעט ביחס לתשלום של רכישת כלי רכב בידי אדם  
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ש"ח), וכן הסכום המירבי ביחס   50,000פרטי שישאר בסך של 
 ש"ח.   15,000יעמוד על למתן/קבלת תשלום במזומן כמתנה, 

החל מיום   בקשר עם ביצוע עסקה, לעוסקים ביחסותכם, להלן תקרות הסכומים  י לנוח
1.8.2022 : 

ש"ח, עוסק יהא רשאי   6,000ר העסקה (כהגדרתו בחוק) הינו עד אם מחי  •
 .לשלם במזומן את מלוא הסכום/לקבל 

ש"ח, עוסק יהא רשאי לקבל/לשלם במזומן   6,000אם מחיר העסקה עולה על  •
 ש"ח.  6,000ממחיר העסקה או  10%מבין:  הנמוך  את

(כהגדרתו בחוק)   תייר בידיתקרת הסכום המירבי במזומן ביחס לעסקת רכישה  •
 :מעוסק עודכנה גם כן, ובהתאם

o  ש"ח, עוסק יהא רשאי לקבל מהתייר   40,000אם מחיר העסקה הוא עד
ש"ח שהתאפשר    55,000את מלוא הסכום במזומן (וזאת לעומת סך של 

 ;) לכןקודם  
o  ש"ח, הסכום המירבי שהעוסק יהא   40,000אם מחיר העסקה עולה על

ש"ח (במקום   40,000מבין:  הנמוך מהתייר יהארשאי לקבל במזומן 
 .ממחיר העסקה  10%ש"ח כאמור) או  55,000

מטרת הצו הינה להגשים את תכלית החוק למאבק בהון שחור, באמצעות קביעת  
תקרות נמוכות יותר לביצוע תשלומים במזומן וזאת לאור השינויים הטכנולוגיים שחלו  

ון הפתרונות להעברת כספים באמצעים  בשנים האחרונות, וכלל זה הגידול במגו
 טליים.   ידיג 

הוראת השעה בדבר שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי   .2
 המועצה הפלסטינית כהגדרתם בחוק (שאינם אזרחים ישראליים): 

במתן וקבלת    בהתאם,. 31.12.2022ן זה הוארכה עד ליום יהוראת השעה בעני 
מתנה  , תרומה, עבור עסקה (לרבות: שכר עבודה תשלום במזומן מתושבים כאמור, 

ש"ח חלה חובה לדווח לרשות לאיסור הלבנת   50,000הלוואה), שמחירה עולה על  ו
 .  2000-וחוק איסור הלבנת הון, התש"ס  ומימון טרור וזאת בהתאם להוראות החוק  הון

 
לצפייה בפרסום הצו להפחתת תקרות המזומן ותקנות  

 כאן צולח  – ברשומות המינהליותהעבירות 

לחצו   –ת ברשומולצפייה בפרסום הארכת הוראת השעה 
  כאן

 
 : דע נוסף וייעוץלמי
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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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