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חוזר לקוחות  - 5/2010שימוש בכרטיסי אשראי בעמותות וחל"צ

אנו מתכבדים לשלוח את חוזר מספר  5/2010ללקוחותינו במגזר מוסדות הציבור .בחוזר זה נסקור את הכללים
בנוגע לאפשרויות שימוש בכרטיסי אשראי בעמותות וחל"צ.
רשם העמותות אוסר על חיוב העמותה באמצעות חתימה של חותם יחיד .מסיבה זו אסר רשם העמותות בעבר כל
שימוש בכרטיסי אשראי בהם החיוב מתבצע על ידי חותם יחיד .בחוברת ניהול תקין החדשה שפורסמה בחודש
יוני  2010שינה הרשם מנוהל זה וציין בחוברת:
שימוש בכרטיס אשראי ע"י העמותה מהווה בעיה מכיוון שאינו מאפשר חתימה ע"י שני מורשי
חתימה כנדרש ,ולפיכך פוגע בבקרה על ההתנהלות הכספית של העמותה .עם זאת ישנם מקרים שבהם
נדרש שימוש בכרטיס אשראי ,כגון במקרים בהם אין דרך אחרת לביצוע הרכישה המבוקשת או
במקום שימוש במזומן במסגרת קופה קטנה.
שימוש בכרטיס אשראי יהיה אפשרי בכפוף להתקיימות אחד התנאים הבאים:
 .1העמותה משתמשת בכרטיס אשראי המוגבל לסכום המותר לשימוש כקופה קטנה ,ומשתמשת בו
לצורך הוצאות המותרות במסגרת קופה קטנה בלבד .יובהר כי הכוונה לכרטיס אשראי מסוג
מיוחד ,הכולל בתוכו מגבלה על סך ההוצאה החד פעמית )כגון כרטיס נטען( או החודשית )כגון
כרטיס עם מגבלת מסגרת אשראי בסכום קטן( .החלטה בדבר הוצאת כרטיס כאמור תיחתם על
ידי שני מורשי חתימה.
 .2כרטיס אשראי שהתשלום בו כפוף לקיומה של יתרה כספית בחשבון ייעודי שנפתח לצורך השימוש
בכרטיס זה .השימוש בכרטיס מסוג כזה יהיה כפוף להעברת כספים לחשבון הייעודי בהוראה
חתומה על ידי שני מורשי חתימה של העמותה ,לצורך הוצאה מסוימת ,בציון מטרת ההעברה.
העמותה תקפיד על כך שלא יהיה בחשבון זה יתרות מעבר לכספים שהועברו לביצוע הוצאה
מסוימת כאמור .שימוש בכרטיס כאמור ייעשה במקרים בהם קיים קושי לביצוע התשלום בדרך
אחרת למשל לצורך ביצוע תשלומים שניתן לבצע רק באמצעות האינטרנט ,תשלום אגרה לרשם,
הוצאות הנגרמות במסגרת נסיעה לחו"ל וכיוצ"ב.
ככל שיהיו סוגים נוספים של כרטיס אשראי שהמאפיינים שלהם יעלו בקנה אחד עם האפשרות לקיים
בקרה נאותה על ההוצאות הכספיות ,ישקול רשם העמותות מתן אפשרות לשימוש בכרטיסים כאמור.
לאור זאת עמותות המעוניינות בכך יכולות לעשות שימוש בכרטיסי אשראי בהתאם לכללים אלה.
ההיערכות הנדרשת מהעמותות על מנת לעמוד בכללים:
 .1במידה והמוסד מאמץ את כרטיס האשראי מהסוג הראשון אזי עליו לאמץ נוהל קופה קטנה שבו יקבע
מהי מגבלת ההוצאה בקופה קטנה ,סוגי ההוצאות המותרים באמצעות קופה קטנה ואופן הניהול
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והדיווח על הוצאות מקופה קטנה .לאחר מכן הוא יכול להזמין כרטיס אשראי שעונה על הוראות רשם
העמותות.
 .2במידה והמוסד מחליט לאמץ כרטיס אשראי מהסוג השני עליו לפתוח חשבון בנק יעודי לצורך השימוש
בכרטיס אשראי .במקרה זה אין ,על פי הכללים ,מגבלה לגבי סכומי התשלום אלא רק מגבלה עקרונית
שלא הייתה אפשרות לבצע את התשלום בדרכי התשלום המקובלים .כמו כן תשלומים באמצעות כרטיס
זה יבוצעו אך ורק למטרה שלשמה הועברו סכומים לחשבון הייעודי שנפתח.
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