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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 30( )מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון(, 
התשע"א–2011 *

   
בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 1 )להלן – החוק העיקרי(, אחרי סעיף 13ב יבוא:1 הוספת סעיף 13ב1 

"מועדים לתשלום 
באמצעות הרשאה 

לחיוב חשבון

בתשלומים 13ב1  צרכן  של  חשבון  עוסק  מחייב  שבה  בעסקה  )א( 
לפי הרשאה לחיוב חשבון, יציע העוסק לצרכן לבחור את מועד 
ה־2,  הימים  מבין  בתשלום,  החיוב  יבוצע  שבו  החודשי  החיוב 

ה־10, ה־15 או ה־20 בחודש 

לא בחר צרכן במועד חיוב, יחייב העוסק את חשבונו של  )ב( 
הצרכן ב־10 בחודש 

מתן  על  או  נכס  מכירת  על  גם  יחולו  זה  סעיף  הוראות  )ג( 
מכירת  אם  אף  עירוני,  תאגיד  או  מקומית  רשות  בידי  שירות 
הנכס או מתן השירות אינם נעשים דרך עיסוק, והן לא יחולו 
על חיוב בתשלומי מסים או אגרות המשתלמים לרשות מקומית 

או לתאגיד עירוני "
תחילתו של חוק זה 120 ימים מיום פרסומו )להלן – יום התחילה( 2 תחילה

הוראות סעיף 13ב1 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה לא יחולו על עסקאות שנעשו 3 הוראת מעבר
לפני יום התחילה, אלא אם כן ביקש הצרכן לשנות את מועד החיוב בהתאם להוראות 

אותו סעיף 

באמצעות  לקוחותיהם  את  מחייבים  רבים  עוסקים 
הרשאה לחיוב חשבון במועד שקבעו העוסקים ולא בהכרח 
את  לתכנן  לצרכנים  לאפשר  כדי  לצרכנים   הנוח  במועד 
היתר  בין  לנכון,  שימצאו  כפי  החודשיות  הוצאותיהם 
למשל  הכנסותיהם,  מתקבלות  שבו  למועד  בהתאם 
שמחייב  עוסק  כי  לקבוע  מוצע  מקצבה,  או  ממשכורת 
חשבון  לחיוב  הרשאה  לפי  בתשלומים  צרכן  של  חשבון 
מבין  לו  הנוח  החיוב  מועד  את  לבחור  לצרכן  יאפשר 
ארבעה מועדים אלה: ה־2, ה־10, ה־15 או ה־20 בחודש  
ועל  מקומיות  רשויות  על  גם  תחול  המוצעת  ההוראה 

249א  סעיף  לפי  עירוניים  )תאגידים  עירוניים  תאגידים 
המקומיות  במועצות  דומים  תאגידים  העיריות,  לפקודת 
וכן מרכזי תרבות נוער וספורט )מתנ"סים((, למעט לעניין 

מסים ואגרות המשתלמים להם 

כי  מוצע  לשינוי,  להיערך  לעוסקים  לאפשר  כדי 
חודשים  בארבעה  תידחה  המוצע  התיקון  של  תחילתו 
מיום פרסומו ברשומות  לגבי עסקאות שנערכו לפני תחילת 
לחיוב  ההרשאה  מועד  שינוי  יתאפשר  המוצע  התיקון 

החשבון רק אם הצרכן יבקש זאת 
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