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תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - צמצום השימוש במזומן(, 
התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-11985 )להלן 
- החוק(, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בסעיפים 20 ו–21 לחוק לצמצום השימוש   .1
במזומן, התשע"ח-22018, היא עבירה מינהלית.

כמפורט  בשיעור  קצוב  מינהלי  קנס  יהיה   1 בתקנה  כאמור  מינהלית  )א( לעבירה   .2
העניין,  לפי  והכול  המוסב,  מהשיק  או  במזומן  מהתשלום  בשיק,  מהתשלום  להלן 
ובלבד שגובה הקנס המינהלי לא יעלה על פי 20 מן הקנס הקבוע בסעיף 61)א()4( לחוק 

העונשין:

 25,000 עד  הוא  המוסב,  השיק  או  בשיק  התשלום  במזומן,  התשלום  אם   )1(
שקלים חדשים - שיעור של 10%;

מ–25,000  הוא  המוסב,  השיק  או  בשיק  התשלום  במזומן,  התשלום  אם   )2(
שקלים חדשים ועד 50,000 שקלים חדשים - שיעור של 15%;

אם התשלום במזומן, התשלום בשיק או השיק המוסב, הוא 50,000 שקלים   )3(
חדשים ומעלה - שיעור של 25%;

על אף האמור בפסקה )1(, לגבי מקבל תשלום במזומן כשכר עבודה בסכום   )4(
שבין 6,000 שקלים חדשים ל–8,500 שקלים חדשים לפי סעיף 20)5( לחוק לצמצום 

השימוש במזומן, התשע"ח-2018 - שיעור של 5%.

לאותה  הקבוע  הקצוב  המינהלי  הקנס  על  ייווסף  חוזרת,  מינהלית  )ב( בעבירה 
עבירה, סכום השווה לקנס המינהלי הראשון; לעניין זה, "עבירה מינהלית חוזרת" - 
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בסעיפים 20 או 21 לחוק לצמצום השימוש 
במזומן, התשע"ח-2018, כאמור בתקנה 1, בתוך שנתיים מיום שעבר לפני כן את אותה 
 עבירה )בתקנת משנה זו - העבירה הקודמת( והתקיים לגבי העבירה הקודמת האמור

בפסקה )1( או בפסקה )2( להגדרה "עבירה מינהלית חוזרת" שבסעיף 2)ג( לחוק.

)תיקון  במזומן  השימוש  לצמצום  צו  של  תחילתו  ביום  2)א()4(  תקנה  של  תחילתה   .3
התוספת הראשונה לחוק(, התשפ"ב-32021.

על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה של שנתיים ממועד תחילתה של תקנה 2)א()4(,   .4
יראו כאילו בתקנה 2, אחרי תקנת משנה )א( בא:

")א1( על אף האמור בתקנת משנה )א(, בשל עבירה כאמור בתקנה 2)א()4( שבוצעה   
בפעם הראשונה )להלן - העבירה הראשונה(, לא יוטל על הנקנס קנס, אלא תומצא 
יעבור  אם  ולפיה  לחוק,  8)ב(  בסעיף  כאמור  הפרטים  את  המכילה  התראה  לנקנס 
 עבירה זו פעם נוספת, יוטל עליו קנס בשל אותה עבירה; ביצע הנקנס עבירה כאמור

בתקנה 2)א()4( פעם נוספת, יוטל עליו קנס מינהלי לפי תקנות אלה, ובלבד שהומצאה 
לו התראה כאמור לגבי העבירה הראשונה."
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התשע"ח-12018  במזומן,  השימוש  לצמצום  לחוק   33 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
)להלן - החוק(, בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל, ולעניין סעיף 1)1( - גם בהסכמת 
מצווה  אני  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  והתעשייה,  הכלכלה  שרת 

לאמור:

בתוספת הראשונה לחוק -  .1
במקום "11,000 שקלים חדשים" יבוא "6,000 שקלים חדשים";  )1(

במקום "50,000 שקלים חדשים" יבוא "15,000 שקלים חדשים, למעט לעניין סכום   )2(
שמשלם אדם שאינו עוסק בעד רכישת כלי רכב, שייוותר 50,000 שקלים חדשים".

תחילתו של צו זה ביום ד' באב התשפ"ב )1 באוגוסט 2022(.  .2
ד' בכסלו התשפ"ב )8 בנובמבר 2021(

)חמ 3-6296(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר האוצר  

ס"ח התשע"ח, עמ' 428.  1
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