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הרשמה לעדכוני לקוחות

לקוחות וידידים יקרים,
חוק מוסר תשלומים לספקים )תשע"ז  ( 2017 -הינו פרי יוזמה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
במשרד הכלכלה והתעשיה ,ומטרתו לתת מענה לבעיה עימה מתמודדים עסקים קטנים ובינוניים
שעניינה מוסר התשלומים הלקוי של מזמין השירות.
במסגרת ניוזלטר זה נתעמק בעיקר בהוראות המרכזיות החלות על מזמינים שהינם בעלי עסקים
)כהגדרתם בחוק( בעת התקשרותם בעסקה )המוגדרת בחוק כ "מכירת טובין ,מתן שירות או ביצוע
עבודה" – סעיף  1לחוק(.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ככל שתידרש.
ש .פרידמן ושות' ,עורכי דין
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ביום  30.03.2017פורסם ברשומות חוק מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז – ) 2017להלן" :החוק"
או "חוק מוסר תשלומים"( .חוק זה הינו פרי יוזמה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד
הכלכלה והתעשיה ,ומטרתו לתת מענה לבעיה עימה מתמודדים עסקים קטנים ובינוניים שעניינה
מוסר ה תשלומים הלקוי של מזמין השירות ,המשלם ,פעמים רבות ,בתנאי תשלום הפוגעים באותם
עסקים המקבלים תשלום בעבור השירות/המוצר זמן רב לאחר אספקתו.
הוראות החוק השונות מסדירות את מועדי התשלום במשק וחלות על גופים הן מהסקטור הציבורי
והן מהסקטור הפרטי ,והחשוב לענייננו גם על התקשרות של מזמינים שהינם בעלי עסקים
המוגדרים ,בין השאר ,כ  ..." -עוסק מורשה או עוסק פטור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו
– ."...1975
במסגרת ניוזלטר זה נתעמק בעיקר בהוראות המרכזיות החלות על מזמינים שהינם בעלי עסקים
)כהגדרתם לעיל( בעת התקשרותם בעסקה )המ וגדרת בחוק כ "מכירת טובין ,מתן שירות או ביצוע
עבודה" – סעיף  1לחוק(.
בהתאם להוראות החוק ,מזמין שהוא עסק שהתקשר עם ספק בחוזה לביצוע עסקה ,ישלם לספק
את התמורה בעד העסקה לא יאוחר מ 45 -ימים מתום החודש שבו הומצא לו החשבון )קרי שוטף
 45 +ימים( ,אלא אם כן הצדדים להסכם קבעו באופן מפורש בחוזה מועד אחר לתשלום.
יכולתם של הצדדים לקבוע מועד אחר לתשלום אפשרית אך ורק אם "הדבר נדרש בשל אופייה
המיוחד של ההתקשרות" או במקרה שהמועד האחר שנקבע "אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג" .כפי
שניתן לראות ,האפשרות לסטות ממועדי התשלום הקבועים בחוק ,תלויה בנסיבות ההתקשרות
ובפרשנות שתינתן על ידי בית המשפט למונחי השסתום" :אופיה המיוחד של ההתקשרות"" ,מועד
בלתי הוגן" ו" -באופן חריג" .לפיכך אם וככל שתרצו להסתמך על חריג זה בהתקשרויותיכם עם מי
מספקיכם נשמח לייעץ באופן פרטני לפי נסיבות העניין.
החוק ממשיך וקובע כי אם הספק ממציא למזמין חשבון שאינו כולל פרט מהותי שהיה עליו לכלול
בחשבון בהתאם לחוזה בין הצדדים ,או שהמציא את החשבון בלי שקוימו התנאים המהותיים לצורך
קבלת התמורה בהתאם למוסכם בין הצדדים ,יחזיר המזמין את החשבון לספק ויראו זאת כאילו
החשבון לא הומצא למזמין ,ובלבד שהמזמין פירט את הליקויים שנמצאו בחשבון.
אם וככל שהמזמין מחזיר לספק את החשבון לאחר חלוף יותר מ 23 -ימי עסקים ממועד קבלתו
)תקופה המכונה בחוק כ"תקופת הבדיקה"( ,ישלם המזמין את התמורה הקבועה בחשבון לא יאוחר
מ 10 -ימי עסקים מתום המועד האחרון לתשלום החשבון ,ואולם התקופה שממועד החזרת החשבון
לספק כאמור עד שהספק המציא למזמין חשבון מתוקן ,שבו תוקנו הליקויים שפירט המזמין ,לא יבואו
במניין הימים לתשלום החשבון.
החוק ממשיך וקובע את אופן המצאת החשבון למזמין וכן את הסנקציות שיוטלו בגין אי תשלום
במו עדים הקבועים בחוק .כך ,במקרים בהם יש למזמין עדיפות בעיצוב תנאי החוזה ,והמזמין לא
עמד במועדים הקבועים בחוק ,תתווסף לתמורה הקבועה בחשבון תוספת הפרשי הצמדה וריבית
)כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,(1961 -ובחלוף  30ימים מהמועד האמור,
תוספת של ריבית פיגורים )כמשמעותה בסעיף ) 5ב( לחוק פסיקת ריבית והצמדה( .חשוב לציין כי
מאחר ועל פי הוראות החוק ,תנאי התשלום הקבועים בו נכללים בתנאי החוזה ,הרי שגם במקרים
בהם אין למזמין עדיפות בעיצוב תנאי החוזה ,ניתן לראות באי עמידה במועדים הנזכרים בחוק
כהפרת הסכם.
עוד חשוב ל ציין כי בצד העובדה שאין בהפרת הוראות חוק זה כדי להוות עבירה פלילית ,מודגש בו
מפורשות שהוראותיו אינן ממצות ואינן גורעות מזכויותיו של ספק לכל סעד אחר שלו הוא זכאי לפי
דין בשל אי תשלום תמורה במועד  ,מה גם שאין להתנות על הוראות החוק ,אלא לטובת הספק.
עוד יוע ר ,כי בכל הנוגע להתקשרות בין עוסקים )להבדיל מהתקשרויות של ספקים עם המדינה,
רשויות מקומיות וכדומה( ,חל החוק על כל חוזה שנכרת החל מיום  30.6.2017וכי ישנו מועד תחולה
מיוחד להסכמים שנקשרו בעקבות הליכים לפי חוק חובת מכרזים ,התשנ"ב – .1992

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ככל שתידרש.
ש .פרידמן ושות'
המחלקה המסחרית

המידע הכלול באגרת זו הינו כללי בלבד המוגש כשירות ללקוחותינו ואינו בגדר ייעוץ משפטי.
אין לפעול לפי המידע המוצג ללא ייעוץ מקצועי מתאים ולאחר בדיקה של המצב הספציפי.
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