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  נוער –בחינת גמר 

  ע"קי� תש

  'רמה אהנהלת חשבונות 

  מבח� עיוני

  8145שאלו� מספר 

  )4( 3001מערכת 

  מסלול תעשייתי
  

  

  ,הנחיות לנבח�

  

  .שלוש שעות וחצי :מש� הבחינה

  

   :ומפתח הערכה מבנה השאלו�

  נקודות   30  'ב  'הנושאי! אמבי�  דאח נושאענה על  :פרק ראשו�
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  נקודות  100  :הכול ס(

   

  מחשבו�  :חומר עזר מותר לשימוש
  

  

  :הוראות מיוחדות

  .כתוב בעט בלבד  .1

  .במקו! המיועד לכ( ,השאלו�גבי  לשאלות על את התשובות כתוב  .2

  .חישובי!הלרבות , הפתרו�את כל שלבי  חובה להציג  .3

  .גבי השאלו�  על) ע! פרטי( האישיי!(בדוק כי הודבקה המדבקה המתאימה   .4

  .ה/למשגיחאת השאלו�  מסורבסיו! הבחינה   .5

  

  16.5%מ מחושב לפי "המע

  

  מדבקה

  

  
  
  

 !בהצלחה
  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©

  או לקלוט  לשדר, לאחס� במאגר מידע, לתרג!, לצל!, אי� להעתיק
  .אופטי מכני או אחר שו! חלק משאלו� זה, בכל אמצעי אלקטרוני

  ללא רשות בכתב , לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא
  .המסחר והתעסוקה, מאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד התעשייה

  .א( מכוונות לנבחנות ולנבחני! כאחד, ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר
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  )נקודות 30(פרק ראשו� 

  .'ב)'מבי� הנושאי� א אחדעל ענה 
  

  משכורת  –' נושא א

  1)5נתוני� לשאלות 

  

  :2010לחודש מאי " פסיפס"להל� גיליו� משכורת של שני עובדי! בחברת 

  

 לאומיטוח יב  מס הכנסה  שכר ברוטו  ש� העובד

  בריאות ומס

טוח יב

  פנסיוני

כ "סה

  ניכויי�

  נטו לתשלו�  מקדמות

    1,200     88  810  750  9,100  ני טליו

                85  780  690  8,900  רותי גונ�

    1,200     173  1,590  1,440  18,000  כ"סה

  

  :המעבידהוצאות 

  ומס בריאות ביטוח לאומי

  :ל� לוח ניכויי! לדמי ביטוח לאומי ולמס בריאותלה

  

ומס בריאות  ביטוח לאומי  )ח"בש(הכנסה 

  עבידהוצאות המ

  3.85%  4,942עד 

  5.43%  4,942  יותר מ
  

  .רכיבי השכרעל כל  0.843% –  ביטוח פנסיוני

  

  ).נקודות 5( ולמס בריאות לביטוח לאומי המעבידחשב את הוצאות    .1

  .הסופיתתוצאה ה את עגל: הערה  
      

      

      

      

      

      

      

  

  ).נקודות 5(לביטוח פנסיוני  המעבידחשב את הוצאות   .2

  .הסופיתה תוצאה את עגל: הערה  
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  ).נקודות 8(העובדי!  ות יומ� להוצאות משכורת ולניכויי! ממשכורתרשו! פעול  .3

  

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות) ח  � חובה) ח  תארי�

            

            

            

            

            

            

  
  

  .)נקודות 5( המעבידרשו! פעולת יומ� להוצאות הסוציאליות של   .4

  

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות) ח  � חובה) ח  �תארי

            

            

            

            

  

  

  . "הפועל הצעיר"בהוראת קבע מבנק  1/6/10התשלו! בוצע ביו! . ת יומ� לתשלו! שכר נטו לעובדי!ורשו! פעול  .5

  ).נקודות 7(ש "לעסק חשבו� עו

  

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות) ח  � חובה) ח  תארי�
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   מסמכי� –' נושא ב

  6נתוני� לשאלה 

  

  :ובשיווק�דלתות  בייצורהעוסק  ,"הדלתות"נרשמו בבית העסק  שעדיי� לאמסמכי!  5להל� 

)1(  

  "הדלתות"

  1 מוריסו�רחוב  

  חולו�

  עוסק מורשה

  998877665 מספר

  1/5/10  תארי�

  

  787 'חשבונית מס מס
                                                             

  העתק                                                                            

  לכבוד

  הפתח תקו, 3פילו� רחוב , דלתו�

מחיר   פרטי�  כמות

  ליחידה

  סכו�

  19,000        3,800  דלתות מעוצבות  5 

  ) 1,900(           10%הנחת לקוח     

     17,100   כ  "סה                                                   

  2,821.50  16.5%מ "מע                                       

    19,921.50  מ"כולל מע כ "סה                                      

   25/5/10   פ"ז

  ירון  חתימה

  

  
  

)2(  

  

  "הדלתות"

  1 סו�מורירחוב  

  חולו�

  עוסק מורשה

  998877665 מספר

       3/5/10  תארי�

  

  588  'קבלה מס
     

  העתק                                                                                  

  :נתקבל מאת

  פתח תקוה, 3 פילו�רחוב , דלתו�

  סכו�  פ"ז  בנק  מספר שיק

     7,000    18/5/10  בנק אוצר  112

     10,000        25/5/10  בנק אוצר  113

                      

        מזומני�  

     17,000  כ"סה                                                             

    שיר  חתימה
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 )3(  
  

  מ"פרזול בע

  רחוב התאנה 

  ירוח�

  עוסק מורשה

965409831  

  15/5/10   תארי�

           

  56 'קבלה מס/חשבונית מס                          

  מקור

  לכבוד

  חולו�, 1 מוריסו�רחוב , "הדלתות"

  כ"סה  מחיר  פרטי�  כמות

    2,000   2,000  מכונה לחיתו( ע1    1

                         

   2,000  כ"סה                                                 

  330  16.5%מ "מע                                                 

  2,330  מ"כולל מעכ  "סה

   

  :ונתקבל

  סכו�  פ"ז  בנק  מספר שיק

  2,330  15/5/10  אוצר  15

  2,330  כ לתשלו�"סה

  ניר חתימה

  
  

)4(  

  

  "פורטל"

  4נחלת בנימי� רחוב 

  אביב) תל

  עוסק מורשה

913549122  

  20/5/10 תארי�

           

  89 'מס זיכוי מס חשבונית
  מקור

  

  

  לכבוד

  חולו�, 1 מוריסו�רחוב , "הדלתות"

  כ"סה    פרטי�  כמות

יה מיו! ימקנ צרפתידג! מהחזרת דלת   1

1/4/10  

   3,400  

     3,400  כ"סה                                                 

       561  16.5%מ "מע                                                 

       3,961  מ"כולל מעכ "סה                                                
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)5(  

   347687 03חשבו� לקו   מ"החברה הישראלית לתקשורת בעבזק 

  2010תקופת החשבו� אפריל 
  :לכבוד

  "הדלתות"

  חולו�, 1 מוריסו�רחוב 

  
  99/11 'חשבונית מס מס

  חשבו� לשירותי בזק

  :לכבוד

  "הדלתות"

  חולו�, 1 מוריסו�רחוב 

  : להחזרות  

  640ד "ת, בזק

  444חולו� 

  

 
  

  כ"סה  מ"מע  סכו�  ריכוז החשבו�

  1,398  198  1,200  שיחות

  1,398 ח"בש כ לתשלו!"סה

  25/5/10שול! בהוראת קבע בתארי( 

   25/5/10   לתשלו! עד                                                                                

. נית� לשל! חשבו� זה בכל סניפי הבנקי! או בקופות חברת בזק 95847634' מ מס"חשבונית מס מקור עוסק מורשה לעניי� מע

  6857576 לשימוש בזק. החשבו� מהווה חשבונית מס קבלה א! הוטבעה עליו חותמת הקופה של אחד מאלה

  *לתשלו! החשבו� בכרטיס אשראי  6333 652 177חייג * בבנק  כדאי לשל! את החשבו� באמצעות הוראת קבע

  12:30 – 8:00 'ו ,18:00 – 8:00 'ה)'א. 198או פקס  199ידע בירורי� והזמנות חייג חינ� למ

  
  
  

  .)נקודות 30( "הדלתות"בית העסק יומ� ב )5(–)1(המסמכי!  את רשו!  .6

  .ש בבנק"לעסק חשבו� עו :הערה  

  

  זכות  חובה  פרטי�  'אסמ  פ"ז  זכות� ) ח  � חובה) ח  תארי�
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  )נקודות 40(פרק שני 
  ).נקודות 20 – נושאלכל (' ו)'מהנושאי� ג יי�נשעל  ענה

  

  לקוח)התאמת ספק – 'נושא ג
  7)8לות נתוני� לשא

  

     :   2010להל� חשבו� הלקוח שיראל כפי שהופיע  בספרי הספק דודי בחודש מאי 

  
  ספרי הספק דודי

  חשבו� הלקוח שיראל

 יתרה זכות חובה פרטי� 'אסמ פ"ז � נגדי) ח תארי�

 'ח  8,860   יתרה    1/5/10

 ' ח  11,460  2,600 מכירות 88 3/6 מכירת סחורה 3/5/10

 ' ח  8,460 3,000  41 תקבול בשיק 316 9/5 י!קופת שיק 9/5/10

 'ח  7,761 699  החזרת סחורה 223 15/5 החזרת מכירות 15/5/10

 ' ח  14,751  6,990 מכירות 111 16/6 מכירת סחורה 16/5/10

 ' ח  10,751 4,000  67תקבול בשיק  377 20/6 שיק לקבל 20/5/10

 ' ח  10,518 233   הנחה מסחרית 124  הנחה מסחרית 27/5/10

  
  : 2010בחודש מאי  הלקוח שיראלכפי שהופיע בספרי  הספק דודילהל� חשבו� 

      
  ספרי הלקוח שיראל

  חשבו� הספק דודי

 יתרה זכות חובה פרטי� 'אסמ פ"ז � נגדי) ח תארי�

 'ז  8,860   יתרה    1/5/10

 'ז 11,889 3,029  קניות 88 3/6 ת סחורהיקני 3/5/10

  'ז  8,889  3,000 41תשלו! בשיק  316 9/5 ש בנק"עו 9/5/10

  'ז  5,889  3,000 41 תשלו! בשיק 316 9/5 ש בנק"עו 9/5/10

  'ז  5,190   699 החזרת סחורה 223 15/5 החזרת קניות 15/5/10

  'ז  1,190  4,000 67 תשלו! בשיק 111 16/6 רעו�ישיק לפ 20/5/10

  'ז  957  233 הנחה מסחרית 124  מסחרית ההנח 27/5/10

  :הערות

  .מ"מע בלי נרשמה בספרי הספק דודי 3/5/10מיו!  88 'חשבונית מס מס  )1(

  .בספרי הלקוח שיראל פעמיי! לספק דודי נרש! של הלקוח שיראל 9/5/10יו! מ 41 'תשלו! בשיק מס  )2(

  .רי הלקוח שיראלנרשמה בספ עדיי� לא 16/5/10יו! ממ "כולל מע ח"ש 6,990מכירת סחורה ללקוח שיראל בס(   )3(

  . 100 'מס קבלה: אסמכתא. 1/7/10 ירעונופ שמועדבשיק  ח"ש 2,000שיל! הלקוח שיראל לספק דודי  31/5/10ביו!   )4(

  .ה� בספרי הספק דודי וה� בספרי הלקוח שיראל ,נרשמה עדיי� לאהפעולה   

  
  ).נקודות 10( 31/5/10לקוח ליו!  ספק הערו( טבלת התאמ  .7

  

  ספק דודיהספרי   לקוח שיראלהספרי   פרטי�  � נגדי) ח
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  ).נקודות 10(� בספרי הלקוח שיראל ! פעולות יומרשו  .8

  

  זכות  חובה  פרטי�  'אסמ  פ"ז  � זכות) ח  � חובה) ח  תארי�
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  שיקי� מעותדי� – 'נושא ד

  9)10נתוני� לשאלות 

  

  ":נורית כלי בית" להל� כרטיס שיקי! לקבל של בית העסק

  

  קבלכרטיס שיקי� ל

 יתרה חובה פרטי� פ"ז 'אסמ � נגדי) ח תארי�

  'ח  4,700  4,700  48' שיק מס  15/5/10  76  לקוח אירית  1/4/10

  'ח  8,100  3,400  91' שיק מס  8/5/10  81  לקוח שיר�  15/4/10

  'ח  16,700  8,600  88' שיק מס  30/4/10  54  לקוח רונ�  20/4/10

  'ח  26,000  9,300  50' שיק מס  25/5/10  93  לקוח דור  22/4/10

  

  ."יהלו!"ש בבנק "לעסק חשבו� עו :הערה

  

  ":כלי בית נורית"נרשמו בבית העסק  שעדיי� לאלהל� פעולות 

 .102שובר תשלו! : אסמכתא. "אלמוג"הוסב לספק ח "ש 4,700 (ס לע 48 'שיק מס  23/4/10

 .יה בבנקיהועבר לגבח "ש 3,400ס(  על 91 'שיק מס  25/4/10

  .78' מס קבלה. 20/5/10 :מועד פירעו� .ח"ש 5,800 (ס לע 94 'לקוח אלו� שיק מסהנתקבל מ  29/4/10

  .הופקד בבנק ח"ש 8,600ס(  על 88 'שיק מס  30/4/10

  

 ).נקודות 16" (כלי בית נורית"רשו! את הפעולות שעדיי� לא נרשמו בספרי בית העסק   .9

  

  זכות  חובה  פרטי�  'אסמ  פ"ז  � זכות) ח  � חובה) ח  תארי�

                 

                

                

                

                

                

                

                

  
  

  ).נקודות 4( 30/4/10 ואחר כ( הצג את היתרה ליו!, לאחר שהועברו אליו כל רישומי היומ�, הצג את כרטיס שיקי! לקבל  .10

     

  לקבל י�שיק

 יתרה זכות חובה פרטי� פ"ז 'אסמ � נגדי) ח תארי�

  'ח   26,000     יתרה         30/4/10 
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10  
 2010 ,3001' מער ,'הנהלת חשבונות רמה א, 8145 'שאלו� מס

   מ"ח מעדו – 'נושא ה

  11)13נתוני� לשאלות 

  

  .מ"חשבונות המע את" אופיר"מנהל החשבונות של בית העסק  בדק סלקראת עריכת הדוח לחודש מר

  :31/3/10ליו! ת הבאות הבדיקה העלתה את היתרו

  בזכות ח"ש 8,800  עסקאות  סמ

  בחובה ח"ש 3,200  מס תשומות

  

  :"אופיר"נרשמו בספרי  שעדיי� לאלהל� פעולות 

  .56 'חשבונית זיכוי מס. מ"כולל מע ,ח"ש 1,048.50 בס(" יהלו!"החזרת סחורה לספק   31/3/10

 .412 'חשבונית זיכוי מס. לעדשניתנה ללקוח ג ,מ"כולל מע ,ח"ש 699בס(  הנחה מסחרית  31/3/10

 .65 'מס קבלה/מס חשבונית. התשלו! בוצע במזומ� .מ"לא כולל מע, ח"ש 400בס(  אות פרסו! לחודש מרסהוצ  31/3/10

  

  .)נקודות 9(נרשמו  שעדיי� לארשו! את המסמכי!   .11

  

  זכות  חובה  פרטי�  'אסמ  פ"ז  � זכות) ח  � חובה) ח  תארי�

                
                
                
                
                
                
                
                

  
  

  .)נקודות 5( כל חשבו�ביתרה את ה וחשב ,מס עסקאות ומס תשומות את הפעולות הרלוונטיות החשבונות לכרטיסיהעבר   .12

  

  עסקאות סמ

 יתרה זכות חובה פרטי� פ"ז 'אסמ � נגדי) ח תארי�

                 

                 

                 

  
  מס תשומות

 יתרה זכות חובה פרטי� פ"ז 'אסמ � נגדי) ח תארי�

                 

                 

                 

                 

  

  

  .)נקודות 6) (מס תשומות, מס עסקאות(מ "מעת הרשו!  פעולות יומ� לסגירת חשבונו  .13

  

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות) ח  � חובה) ח  תארי�
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11  
 2010 ,3001' מער ,'הנהלת חשבונות רמה א, 8145 'שאלו� מס

   מאז� בוח� –' נושא ו

  14)15נתוני� לשאלות 

  

  ":אהרוני ובניו"בית העסק ב 30/4/10יתרות ליו! הלהל� 

  

  )ח"בש(יתרה ה  ש� החשבו�

  97,000  קניות

  215,000  מכירות

  17,600  )חובה(ש בנק "עו

  12,500  לקוח רות!

  17,400  ור�אספק 

  16,500  החזרות ממכירות

  10,800  החזרות מקניות

  9,700  הוצאות חשמל

  8,000  הוצאות טלפו�

  4,200  הוצאות פרסו!

  1,700  מס תשומות

  3,200  עסקאות סמ

  13,200  שיקי! לקבל

  15,300  הישיקי! לגבי

  90,000  ציוד משרדי

  120,000  מכונית

  ?  הו� בעל העסק

  

  ).נקודות 10(בעל העסק  את הו� וחשב, 30/4/10את היתרות ליו! בטבלה שלהל� רשו!   .14

  

  31/5/10יתרות ליו�   תנועה במאי  30/4/10יתרות ליו�   ש� החשבו�

        27,300      קניות

      73,500        מכירות

      3,100         )חובה(ש בנק "עו

        10,300      לקוח רות!

      28,900        ור�אספק 

        1,300      החזרות ממכירות

      2,100        החזרות מקניות

        1,800      הוצאות חשמל

        2,500      הוצאות טלפו�

        1,950      הוצאות פרסו!

        850      מס תשומות

      1,600        עסקאות מס

        16,800      שיקי! לקבל

        12,400      יהישיקי! לגב

        34,000      משרדיציוד 

              מכונית

              הו� בעל העסק

      109,00  109,200      כ"סה

  
  

  .)נקודות 10( ורשו! אות� בטבלה שלעיל, 30/4/10חשב את יתרות הסגירה ליו!   .15
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12  
 2010 ,3001' מער ,'הנהלת חשבונות רמה א, 8145 'שאלו� מס

  )נקודות 30(פרק שלישי 

  ).נקודות 10 – נושאלכל ( 'י)'מהנושאי� ז השלושעל  ענה

  

  חשבונית מס זיכוי  – 'נושא ז

  16נתוני� לשאלה 

  

 שתי ניתנו המכירה על מחיר .ח"ש 100מחיר כל ילקוט ". תלמידיסימו"ילקוטי בית ספר ללקוח  40מכרה " ילקוטי!"חברת 

  .5% והשנייה בשיעור ,10% האחת בשיעור ,רצופותהנחות 

ש!  על 45' בונית זיכוי מסהנפיקה חש" לקוטי!י"חברת . ילקוטי! פגומי! 4 "תלמידיסימו"החזיר הלקוח  15/3/10בתארי( 

  ". תלמידיסימו"

  .986745231: עוסק מורשה' מס ,חיפה 5רחוב הנביאי! ": ילקוטי!"פרטי חברת 

  

  ).נקודות 10(בגי� החזרת הילקוטי! שלהל�  45 'חשבונית מס זיכוי מס את מלא  .16

  

  
  עוסק מורשה

   'מס

  

  _______________תארי(                                                                                       

  

  
             חיוב  מספר/חשבונית מס זיכוי   

  

   

  __________________________לכבוד 

  סכו�  'אג  'מחיר יח  פרטי�  כמות

          

          

          

          

      כ"סה  

      מ"מע %16.5  

      לתשלו�כ "סה                           _____________   חתימה 
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  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח   
 תחו! בחינות   

  

13  
 2010 ,3001' מער ,'הנהלת חשבונות רמה א, 8145 'שאלו� מס

  ריבית   – 'נושא ח

  17)18נתוני� לשאלות 

  

  

  ח"ש 41,600לבנק ס( של  הוחזר בתו! התקופה. חודשי! 6לתקופה של  ח"ש 40,000נתקבלה הלוואה מהבנק בס(   .17

  .)נקודה 1( חשב את סכו! הריבית על ההלוואה ).ריבית+קר�(  

  __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  

 .)נקודות 9(חשב את אחוז הריבית השנתית   .18

  __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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14  
 2010 ,3001' מער ,'הנהלת חשבונות רמה א, 8145 'שאלו� מס

  ניכיו� שיק  – 'נושא ט

  19)20נתוני� לשאלות 

  

  :לקוח רונ� כפירהמ 15/3/10ביו!  שקיבל תמיר דקללהל� שיק 

  
  

  בנק הרצליה

  סני3 חבצלת

  פרטי בעל החשבו�

  הרצליה, 3 הפירמידותרחוב , רונ� כפיר

  

 Pay to, or order                                    תמיר דקל                                                         שלמו לפקודת 

                                         בלבד                                     ח"שחמשת אלפי! ושש מאות          5,600     

  

 Date  27.4.10תארי(                                                                     Signature   רונן כפיר  חתימה

  

  השיק' מס  הסני3' מס  החשבו�' מס

445/1  11  897  

  

  .מ"בתוספת מע 19% שנתית בשיעורריבית  גובההחברה  ".מ"ונות בעכיינ"אשראי השיק לניכיו� בחברת ההועבר  באותו יו!

  

  .)נקודות 5( שישל! תמיר דקל בעבור הגבייה חשב את סכו! הריבית  .19

  __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  

  .)נקודות 5(חשב את סכו! השיק . 88 'שיק מסב התקבלההניכיו�  תמורת  .20

  .עגל את התוצאה הסופית: הערה

  __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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15  
 2010 ,3001' מער ,'הנהלת חשבונות רמה א, 8145 'שאלו� מס

   בשיק יחידהחלפת צרור שיקי�  –' נושא י

  21)22נתוני� לשאלות 

  

  :לקוח ישורו�הנתקבלו מששיקי!  3בגי�  980' מסלהל� קבלה 

  

  "אסימו�"

  3 המדרו�רחוב 

  טבריה

  העוסק מורש

  994654415 מספר

                                                            

   10/4/10  תארי�

           

  980  'קבלה מס
     

  העתק
  :נתקבל מאת

  בית שא�, 1רחוב השמונה , ישורו�

  סכו�  פ"ז  בנק  שיק מספר

  10,000    10/5/10  הו�  בנק  12

  12,000        25/5/10  הו� בנק   13

  18,000  2/8/10  בנק הו�  14

        מזומני�                               

     40,000  כ"סה                                                             

    ניר חתימה 

  

   ומועד 44שמספרו  אחדשיק וביקש להחלי� את שלושת השיקי! ב" אסימו�"לחברת  ישורו� פנה הלקוח 8/5/10ביו! 

  .17/8/10רעונו יפ

  

 .)נקודות 5( 44 'רעו� הממוצע של שיק מסיחשב את זמ� הפ  .21

  .אי� חובה להשתמש בטבלת העזר שלהל�: הערה  

  

  מספר ריבית  מספר ימי�  ...עד ...מ  סכו� השיק  השיק' מס

          

          

          

          

          
  

  .ימי�_______  :ממוצע של השיקי� שהוחלפו הואהרעו� יפה זמ�

  

  . /       /        10  :ממוצע של השיקי� שהוחלפו הואהרעו� יפמועד ה

  

  )נקודות 5(? מהו סכו! הריבית. 6%של שנתי עבור דחיית תשלו! יש לחשב ריבית בשיעור ב  .22

  __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________  
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16  
 2010 ,3001' מער ,'הנהלת חשבונות רמה א, 8145 'שאלו� מס

  )23)26שאלות (ברירה )שאלות רב –א "נושא י

  

  ).נקודות 2.5 –לכל שאלה (הק� בעיגול את האות המציינת את התשובה הנכונה 

  

  :חשבונית מס זיכוי מעידה על  .23

  .הגדלת מכירות  .א

  .הגדלת הוצאות  .ב

  .הקטנת הו�  .ג

  .הקטנת מכירות  .ד

  

  :שובר תשלו! מעיד על  .24

  .הפקדת שיק בבנק  .א

  .מקופת מזומני! לקופה קטנה יכהמש  .ב

  .קניית סחורה  .ג

  .מכירת סחורה  .ד

  

  :יש להנפיק בסחורה עבור משיכה פרטית של בעל העסקב  .25

  .חשבונית מס  .א

  .קבלה/חשבונית מס  .ב

  .קבלה  .ג

  .תעודת משלוח  .ד

  

  :פעולה זו. בבנק בהפקדה ח"ש 100,000בעל העסק השקיע בעסק   .26

  .העסקאת נכסי רק הגדילה   .א

  .את התחייבויות העסקרק הקטינה   .ב

  .העסק הו�ק וג! את הגדילה את נכסי העס  .ג

  .את התחייבויות העסק וג!הקטינה את נכסי העסק     .ד

   

  

  

  

  

  

  !בהצלחה


