חוזר עדכוני מסים – יוני 2019
החוק לצמצום השימוש במזומן הביא לזינוק בעסקות האשראי
החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף בתחילת  2019והחיל הגבלות על שימוש במזומן
ובצ'קים – שינוי משמעותי ודרמטי עבור העולם העסקי והצרכן הפרטי.
כעת ,כ 5-חודשים לאחר כניסת החוק לתוקף ,ניתן להתחיל לבחון את השפעותיו .הערכות בענף
כרטיסי האשראי מגלות כי כמות העסקות מעל  10,500שקל עלתה בחמשת החודשים הראשונים
של  2019ב 12%-לעומת התקופה המקבילה ב .2018-ייתכן כי היקף העסקות הגדולות באשראי
יחצה את רף ה 30-מיליארד שקל השנה.
נתוני רשות המסים מצביעים על כך כי נראה שהציבור הפנים ומיישם את החוק .הרשות פרסמה
את נתוני ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן ,שנערכו בארבעת החודשים
האחרונים .בתקופה זו נערכו כ 4,300-ביקורות ,ובסך הכול לא נמצאו הפרות רבות .מתוך 612
ההפרות שנמצאו בביקורות ,רק  123הן הפרות של הוראות שימוש בכסף מזומן .ב 147-מקרים
נמצאה הפרה של הוראת תיעוד אמצעי התשלום/תקבול ,ו 342-הפרות היו של הוראות שימוש
בצ'קים.
על פי רשות המסים ,עדיין לא ברור מה השפעת החוק על גביית המסים .בנוסף ,עדיין לא מבוצעת
אכיפה נרחבת של החוק – האכיפה מתמקדת כרגע בבתי עסק ,מכיוון שאכיפת החוק בעסקות של
אנשים פרטיים הינה מורכבת יותר.
בשלב זה נראה כי עצם חקיקת החוק מרתיעה את הציבור מביצוע עסקות גדולות במזומן .על פי
החוק ,גם משלם המזומן וגם מקבל המזומן נחשבים למפרי החוק וצפויים להיענש – ועובדה זו
מהווה הרתעה גם היא .ברשות המסים מתכוונים לעסוק באכיפת החוק גם בקרב אנשים פרטיים,
ולפעול לאיתור עסקאות כאלה באמצעות הרשת ובאמצעים מודיעיניים אחרים.
בתחילת יולי תחל האכיפה גם בתחום הצ'קים :הבנקים לא יכבדו צ'קים שאינם עומדים
במגבלות החוק :בעל עסק לא יוכל להפקיד צ'ק פתוח ,ובין אנשים פרטיים ניתן יהיה להעביר צ'ק
פתוח בסכום של עד  5,000שקל בלבד .הסבת צ'ק תתאפשר רק אם בגבו ייכתבו הפרטים של מסב
את הצ'ק ומקבלו .בצ'קים בסכום של מעל  10,000שקל ניתן יהיה לבצע הסבה של הצ'ק פעם אחת
בלבד.
רשות המסים מספקת לציבור סימולטור ,שבאמצעותו ניתן לבדוק האם עסקה מסוימת עומדת
בהוראות החוק.
שימוש בצ'קים במסגרת חוק צמצום השימוש במזומן
החוק לצמצום השימוש במזומן כבר מביא לשינויים בהרגלים הפיננסיים של הישראלים ולעלייה
בעסקאות האשראי.
למרות שהחוק כבר נכנס לתוקף ,רשות המסים ובנק ישראל אוכפים אותו בצורה חלקית

והדרגתית ,על מנת לאפשר לאזרחים להסתגל ולהתאים את עצמם לכל היבטי החוק.

לפני מספר ימים ,בנק ישראל פרסם הבהרות לגבי תקן  501להדפסת צ'קים .נכון לעכשיו ,ניתן
יהיה להמשיך ולעשות שימוש בפנקסי הצ'קים הישנים ,גם עבור צ'קים סחירים שאינם למוטב
בלבד .יש להקפיד על הרישום הנחוץ בגב ההמחאה.
אם אתם מפיקים צ'ק סחיר ,הוסיפו את הטבלה הנדרשת בצד השני של הצ'ק באמצעות חותמת
או עט .אם בכוונתכם להדפיס פנקסי צ'קים חדשים ,מומלץ להדפיס צ'קים על פי התקן החדש,
מכיוון שעדיין לא ברור עד מתי יתיר הבנק לעשות שימוש בצ'קים הישנים.
לנוחותכם ,המדריך המלא של בנק ישראל בנושא שימוש בצ’קים.
https://bit.ly/2WMNudl
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