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ת 8̂ בשיעור מוסף ערך מס  ביולי. מוז־־ו ןף71ב
ת מיום על  מס״ ״חשבונית לקבל דאג אנא המס הפ

ק לנכות תוכל לעיסקהובכך קניה כל על  חל
חייב. תהיה אותו מהמס הקניה ממחירי

מוסף, ערך מס לצרכי שלך הרישום מספר או שלך, הזיהוי <
ה ז ת 7נ ׳ נ ס ג / מ ה המשלוח תעודת מספר לך), ידועה היא וכתובתו(אם הלקוח שם • מ

מוסף ערך מס סכום וציון הסחורה מסירת יום כזו), יש (באם להוסיף יש אשר כיום, גם הנהוג מכירה חשבון היא מס׳ ׳חשבונית
בדוגמא). החשבונות(ראה מסכום בנפרד ששולם, תעודת מספר או החברה, רישום מספר הבאים: הפרטים את בה

בעיגול. הנ״ל התוספות מסומנות בה י מס ״חשבונית של דוגמא להלן
 בע־מ סוחרים ב. א.

 38 מלאכה בעלי רח׳
חל־אביב

251127 טלפון 731 מיקוד

832 מפפר מם חשבונית

ד בו כ ל 0תל־אני ,3 עליכם שלום רחוב הכפרי, ו 1 
^23 ,מס משלוח לתעודת

לירות סח•כ ליחידה מחיר יחידת כמות פרטים
לירות אג׳ לירות אג׳ מידה

2,000. 00 400. 00 יחידות 5 שולחנות
450, 00 150. 00 יחידות 3 כסאות
120, 00 30. 00 יחידות 4 עץ מדפי

2,570. 00 סד,־כ

־ 385. 50 15־/■ ונחה
2,184. 50

^  174. 76 ם מ 8־/• בשיעור מוסף ערר {
2,359. 26 מ,ע.מ. כולל הסכום

.׳חתימה

ההפרש
 המכירות על המס 1בי

 הקניות על המס 1לבי
הסכום הוא

 לאוצר להעביר שעליו־
הדו-חודשי. הדווח עם

שוב דוגמא להלן ס לחי מ ה על ה ק ס שתה ע  שנע
מס, הפעלת לאחר ס !בשיעור ה ).8 70 של מ

 הסחורה. למוכר ושילמת ל״י 80,000 של בסכום סחורות קנית
 הכל בסך שילמת כלומר, ,8־/״ בשיעור מוסף ערך מס גם בנוסף

 לקבל הקפדת הסחורות, את שקנית בעת ל״י. $4,400
קניה. כל על מס חשבונית

ת נראה שלפנינו בדוגמא צי מ תי. מהדו׳יח ת פ תקו ה

ת סה״ב או ק ס > ססו000 ע ל״< ,
ס מ ר ה עו שי ,000$ $ 70 ב
ס מ ת על ה מו שו ל״י 6,400 ת

~ , גם והוספת ל״י 100,000 של בסכום מכרת הסחורות את ~
ם סה״ב כל אלה כי הדו־חודשי(בהנחה בדווח מוסף. ערך מס ל׳־י 8,000 לו ש ת ק ל בנ צר ב או  ל״< ,ו600 ל

 מכירותיך כל סך את תרשום הרווח), בתקופת עסקאותיך
 שהם הספקים ממך שגבו המס ואת מהקונים, שגבית והמס

המס״. ב״חשבונית כלול זה מס כאשר מורשים״, ״עוסקים

י !7011/
כספיים. הפסדים לך תגרום המס במסרכת העותלבותך אי זכור!
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