 -חדשות המחלקה המנהלית -

 23באפריל2017 ,

ביום  30.3.2017פורסם חוק מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז( 2017 -להלן" :החוק").
החוק מסדיר את מועדי התשלום לספקים בגין מכירת טובין ,מתן שירותים או ביצוע
עבודות .החוק מחיל על גופים שונים הוראות שונות לעניין מועדי התשלום ומועד תחילת
ההוראות הקבועות בחוק.
להלן עיקרי החוק:
למידע נוסף ניתן לפנות
לעו”ד גילי שפר
gili@bf-law.co.il

א.

מועדי התשלום בהתייחס לגופים השונים:

רשות מדינה ,משרד ממשלתי ,המועצה להסדר ההימורים בספורט ,מפעל הפיס-
סוג
העסקה

הערות

מועד התשלום
החל מיום התחילה 30.7.2017

ע
טלפון04-8371505 :
פקס04-8370231 :
בית אדם  -מעלה השחרור ,15
חיפה
מיקוד 3328439
www.bf-law.co.il

התקשרות אם נקבע בחוזה כי התקופה לתשלום נספרת מיום
עם ספק המצאת החשבון 45 -יום מהמועד בו הומצא
למזמין.
בחוזה
לביצוע
אם נקבע בחוזה כי התקופה לתשלום נספרת
עסקה
מתום החודש בו הומצא החשבון -שוטף .30+
עסקה
לביצוע
עבודות
הנדסה
בנאיות

 85ימים מהמועד בו הומצא החשבון ,או ,אם
התקופה נספרת מתום החודש בו הומצא החשבון-
שוטף  ,70+כקבוע בחוזה.





מזכר זה כולל מידע כללי
בלבד ואינו מהווה יעוץ
משפטי או תחליף לייעוץ
משפטי .מזכר זה מוגש
כשירות ללקוחותינו .יש
נסיבותיו
את
לשקול
הפרטניות והקונקרטיות של
כל מקרה לגופו ולשם כך יש
להיוועץ עמנו.

הוראה זו אינה
גורעת מהוראות
תכ"ם הקובעות
מועדי תשלום
קצרים יותר.
השרים הממונים
על החוק יקבעו
סוגי
קבלנים/ענפים
עבודות
של
הנדסה בנאיות
שמועדי התשלום
יהיו
לגביהם
כמועדי התשלום
בהתקשרות עם
ספק "רגיל".

 -חדשות המחלקה המנהלית-

מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב ,גוף מתוקצב ,גוף אחר שהוקם לפי דין (למעט רשויות
מדינה ורשויות מקומיות והמועצה להסדר ההימורים בספורט) -

סוג
העסקה

מועד התשלום
החל מיום התחילה
30.6.2017

התקשרות שוטף  ,45+אלא אם
עם ספק כן קבעו הצדדים
באופן מפורש בחוזה,
בחוזה
באישור המנהל הכללי
לביצוע
של המזמין ,מועד אחר
עסקה
לתשלום; מועד אחר
לתשלום יכול להיקבע
רק אם הדבר נדרש
בשל אופייה המיוחד
של ההתקשרות או
שהוא אינו מועד בלתי
הוגן באופן חריג.

הערות

החל מיום 30.6.2018
ליום
שעד
 אם נקבע בחוזה כי בתקופההתקופה לתשלום  30.6.18יחולו ההוראות
מיום הבאות:
נספרת
המצאת החשבון-
 45יום מהמועד בו ( )1נקבע בחוזה מועד
לתשלום שאינו שוטף45+
הומצא למזמין.
 אם נקבע בחוזה כי – על המזמין לדווח עלהתקופה לתשלום העסקה ועל המועד שנקבע
מתום לסוכנות לעסקים קטנים
נספרת
החודש בו הומצא ובינוניים.
שוטף
החשבון-
( )2בהתקשרות עם ספק
.30+
בחוזה לביצוע עסקה
הנדסה
עבודות
בעקבות מכרז -בנוסף
ימים
85
בנאיות
לאמור לעיל ,יש לציין את
מהמועד בו הומצא מועד התשלום במכרז.
החשבון ,או ,אם
נספרת
התקופה
מתום החודש בו
החשבון-
הומצא
שוטף  ,70+כקבוע
בחוזה.

 -חדשות המחלקה המנהלית-

רשות מקומית (לרבות תאגיד שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח
ההצבעה בו וחברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב)-

סוג
העסקה

מועד התשלום
החל מיום התחילה
30.7.2017
שוטף 45+

התקשרות
עם ספק
בחוזה
לביצוע
עסקה
שוטף 80+
עסקה
לביצוע
עבודות
הנדסה
בנאיות

הערות
הייתה העסקה ממומנת באופן מלא/חלקי ,באמצעות
מימון חיצוני -ניתן לדחות את מועד תשלום החלק
היחסי מהתמורה ,שמומן באמצעות המימון החיצוני
עד תום  10ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני,
ובלבד-
(א) שנמסרה לספק הודעה בכתב על שיעור
המימון החיצוני מההיקף הכולל של
העסקה ,מקור המימון החיצוני והאפשרות
לדחות את מועד תשלום החלק היחסי
מהתמורה שממומן באמצעות מימון חיצוני,
לא יאוחר ממועד ההתקשרות ,ואם
ההתקשרות נעשית במכרז – במועד פרסומו.
(ב) שהתשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ150-
ימים מהיום שבו הומצא החשבון לרשות
המקומית ,אף אם היא לא קבלה את
המימון החיצוני.
אם הגורם המממן החיצוני הוא משרד ממשלתי או
רשות מקומית אחרת ,הגורם המממן ישלם לרשות
המקומית שהתקשרה עם ספק בחוזה לביצוע עסקה,
את המימון החיצוני בתוך  60ימים מהיום בו
המציאה הרשות המקומית את החשבון כאמור
בסעיף (ב) לעיל לגורם המממן ,אלא אם מנכ"ל הגורם
המממן מצא כי התקיימו נסיבות מיוחדות בשלן יש
לעכב התשלום .עיכוב בתשלומים עשוי לגרור תוספת
הפרשי הצמדה וריבית ,ואף תוספת ריבית פיגורים,
בהם ישא הגורם המממן ואשר הרשות המקומית
תעביר אותם לספק.

עסק (כהגדרתו בחוק)-

סוג
העסקה

מועד התשלום
החל מיום התחילה30.6.2017 -

התקשרות שוטף  45 +אלא אם קבעו הצדדים באופן מפורש בחוזה,
עם ספק מועד אחר לתשלום; מועד אחר לתשלום יכול להיקבע רק
אם הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או
בחוזה
שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג.
לביצוע
עסקה

הערות

 -חדשות המחלקה המנהלית-

ב.
.1

כללי
החוק מכיל הוראות באשר לאופן הגשת החשבון על ידי הספק .לדוגמא ,המצאת
חשבון שפרטיו אינם מלאים ,תחשב כאי המצאת החשבון .החוק קובע כיצד
לחשב את התקופה לתשלום במקרים מסוג זה .מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב,
גוף מתוקצב ,גוף אחר שהוקם לפי דין ,או עסק -יוכלו להתנות על ההוראות
בעניין מועד התשלום בעקבות חשבון שלא הוגש כראוי ,רק במקרה בו הדבר נדרש
בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהן אינן הוגנות באופן בלתי חריג.

.2

החוק קובע הוראות באשר לאופן המצאת החשבון על ידי הספק ,כאשר אין
עדיפות לדרך הגשה ספציפית .התניה על הוראות החוק ,תהיה רק לטובת הספק.
משמעות הדבר היא כי לא ניתן לכלול בהסכם ההתקשרות הוראה הקובעת דרך
ספציפית להגשת חשבון.

.3

עיכוב בתשלומים יישא בהפרשי הצמדה וריבית ואף תוספת ריבית פיגורים
(במקרה של עיכוב בתשלום של מעל  30יום) .בכל הנוגע למוסד להשכלה גבוהה,
גוף מתוקצב ,גוף אחר שהוקם לפי דין ,או עסק – יתווספו הפרשי הצמדה וריבית
רק במידה והייתה למזמין עדיפות בעיצוב תנאי החוזה.

.4

סמכות התקנת תקנות -החוק מקנה לשר הכלכלה והתעשייה ,שר האוצר וכן
לראש הממשלה סמכויות שונות בנושא התקנת תקנות אשר עשויות לשנות את
האמור לעיל ,לגבי סוגי ספקים ,או סוגי גופים ,בין היתר לעניין מועדי התחילה
ואופן החלת הוראות החוק.

.5

החוק אינו חל על העסקאות ו/או על הגופים הבאים:

 .5.1חוזה שנכרת לפני יום התחילה הרלבנטי ,או חוזה שנכרת בעקבות הליך לפי חוק
חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992 -או לפי חוק אחר ופורסם לפני מועד התחילה
הרלבנטי.
 .5.2עסקאות בין מוסדות בריאות לספקים לצורך מתן שירותים בהתאם לחוק
בריאות ממלכתי.
 .5.3רשות מקומית בהבראה.
 .5.4עסקאות בין משרד הביטחון ובין תאגיד שהיקף ההתקשרויות ביניהם ,בממוצע
שנתי ,הוא  500מליון  ₪לכל הפחות.
בכבוד רב
גילי שפר ,עו"ד

