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 ויתברך  יתעלה רוב חסדוב

 11/01ק/  מאוחדחוזר           
 

 שלום וברכה 
 
 

 בדצמבר השנה 31 – ום שנת המסת קראת להיערכות 
 

 : השנה מסבלחסוך גם שעשויים ים עניינ רענןל הננועל כן  .בדצמבר 31 -ב  מסתיימת כרגילשנת המס 
 
   הוצאותו  הכנסות . 1

  הכנסות קבלתו  רשירות/מכ השלמה של /ביצוע לדחותו  ,כבר השנהולבצען  שוטפות וצאותה להקדיםרצוי  -
 שנה הבאה. ל
בשל מסגרת   תשלומים(,/"חד צידית" )תקבוליםבשיטה   ספרי חשבוןמנהלים ש לאלהשיש  הוצאות מימון  - 

  ם ודפי חשבוןמסמכי לפי תוכרנה ,אשראיוניהול  עמלות, רכבו רכושכולל עסק ל ות, הלוואנותוי, ניכאשראי
 .ןולהתיר ןלסווגכדי בשיומצאו  בנק

 ם עצמאי-)דב"ל( ביטוח לאומי תשלום דמי   תהקדמ . 2
או  מקדמות חוב  תשלוםגם  וכך ,השנהכבר  תשלוםהמועד  פיעל לצורכי מס ר כומדב"ל תשלום  -
 ,דצמברעבור   מקדמהגם  וכמובן, שנים קודמותל ת ב"להפרשי שומב וא , השנהכבר ת מקדמות הגדלב

הסדר ב ואפשר השנה פרועל שי אלה כלאת  . בשנה הבאה ינוארב 15עד הוא שזמן פרעונה למרות 
 . שנה הבאה(ל דחוישיק תשלום בתשלום השנה כייחשב  לאאך ) .שראיאהבכרטיס רדיט ק

 יום העסקים תוםב 31/12 - המלאי וקופ ימיפקד . 3
חרון א עסקים יום תוםנכון ל ,ותמפורט רשימותב םולתעדאו קופה ו/מלאי  לערוך מיפקדחובה  -
 קוניםלפיהן שביחידות - הפקדשנ ריטהפספק, כמות  שם פריט, תאור  יש לפרטאי צמת ורשימב .שנהה
ששולמו עקיפים , אך כולל מסים שקוזז מע"מללא  ,יחידהכל של עלות מחיר , הפריט את הספקמ

הנחיות מיפקד   תום השנה. לקראת יומצאו הקופת וספירו מיפקדרשימות  לשם טפסי. ביבוא/ברכישה
 להלן.  מצורפות
 . סוף השנהבתואם משדבר  . מיפקד מלאי תקינותל חשבון הרואה מטעם  נוכחותביבות יחככלל חברות 

 31/12מחאות לשלם ליום היתרות לקוחות, המחאות לגביה, ספקים ו  של ותרשימ  . 4
  ולהגישם 31/12ליום נכון  האלכ"פתוחות" יתרות   לששמיות מפורטות ת וים לערוך רשימנדרשעצמאים  -

  ןניכיו תםצעיבש או  בבנק מחאות למשמרת ה , ישש המחאות לגביהרשימה של  לכלול) שנתי.הדוח ה לקראת
 (. השנהבבנק טרם נפרעו שלספקים  המחאות לשלםשל , ו(הבנקמה יתר ישוראו) בבנקשלהם 

 31/12רכב ליום רישום מדי  . 5
  ונהמקריאת . )31/12הרכב ליום  ימד של דיווחקנות( )לפי הת גם כיום מחייבכלי רכב,  אום הוצאותתי  -

 במהלך השנה(. קניה או מכירה של רכב  מועדל גם תנדרש
 השתלמות  ן קר ו עבודה  אובדן כושר  , חיים יביטוח ה,קצב , גמל :תו קופל יותעצמאהפקדות  . 6

ים ילידי עצמא .יתנוכחשנה ב שנקבעולפי הכנסה בפועל "תקרות"  גבולותב  יותרו מסמניכויים או זיכויים 
הנגזר מהכנסתם  סכום בלפחות יבים בהפקדות חי  ,חודשים 6מעל שועיסוק  21לא פחות מגיל ו ך,ואיל 1962

 .במשק שכר ממוצע הכנסה בגובהעד  בחוק,שתיקרות ו
 עובדים- בראההו  החופש . 7

 שנת המס הנוכחית. שולמו בשכראם  למעביד הוצאהחשבים כנחופש ימי  תמורתדמי הבראה ו 
קופות  בהפקדות הל ש שנתיים מס אישורים  , 31/12חיים ליום  יביטוחקופות גמל בנקים,  אישורי יתרות . 8

 הנוכחית ת המסשנל חיים  יגמל וביטוח
ואף  31/12יתרות ליום רי אישושנה וההפקדות  לשם אישורי ימציאוחברות, עצמאים, שכירים ובעלי מניות,  

ניירות ערך, חיים, קרן השתלמות,  ביטוחגמל,  סכון,  יעו"ש, ח על ידם, לרבות שנוהלוהחשבונות  לכלגבי 
נכסים דוח על לטובת ו כלי עזר ביקורתי ,כרטיסי אשראי ,הלוואות, )פרטי ועסקי(ומט"ח, אשראי 

 .  )"הצהרת הון"( לתום השנה והתחייבויות
 
 
 

 תכם, לשרו
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   נספח
 

   השנהשל אחרון עבודה יום  תוםל יאלמקופה ו  -מצאי של   מיפקדורשימות פרוטוקולים 
 

 :הקופ מיפקדכללי 
  .השנהאחרון  עבודהיום  תוםלבקופה ששקים מזומנים ומיפקד של וקול ופירוט וטפרמחייב 

 . הול הקופה ניעל  מופקדאינו ש מיעל ידי גם אם ניתן על ידי הקופאי ו יחתםי
 .בנפרדקיימת כל קופה ייערך לוהשקים כל אחד מרשימת כולל  מיפקדל ווקטופר

לפרט   חודול, שנמצאים בקופה לקוחותמ" יםזרו"שיקים חברשימת השיקים יש לזהות ולציין 
 . הוצל"פללעו"ד או  -שיקים כאלה, שהוצאו מהקופה והועברו לגבייה 

בעלי  מ  עובדים,מ :לקוחות )למשלמ ינם שיקים שא לחודפרט ולציין ל יש  ,בקופהכאלה  נםככל שיש
 .'(דמניות וכ

לגבי  ש קבלה מספר  ,לקוחכולל שם , יםמזההאת כל הפרטים  צייןל ישבקופה ששיקים הברשימת 
הקופה/חשבון   יש לצרף התאמה לספר .פרוטוקולהעל  בציון שם בפוקד  לחתוםיש ו כל שיק 
 ספרי החשבון. במערכת  הקופה

 
 : אי למ מיפקדכללי 

 מייפקד על ידי צע המויב לכל. כאחרון עבודה יום  תוםלנכון  אילמפריטי  רשימתהינו  המיפקד
 פריט  כלספק, כמות שם פריט, תאור  :כלוללמלאי הת ורשימעל  .בקרהמטעמי  מחסנאישאינו 

 מע"מללא כזו יחידה של עלות ה מחיר ספק, והפריט מאת הקונים הן ילפביחידות ש שנספרה,
  . מלאיהמיפקד  ב רואי חשבון מטעם  נוכחותל נדרשותחברות . שקוזז

חומרי גלם, תוצרת בעיבוד,   :עסקשל מלאי בין סוגי  נהותפרדתזהנה  נה,תכלול מיפקדרשימות 
אך עדיין השנה בחשבונית נמכרה כבר סחורה ש , אריזה קניות יבוא, חומרי תוצרת גמורה, 

בגינה, מכר חשבונית  אך טרם הוצאה , בקונסיגנציה שנשלחה ללקוחותסחורה אצלכם,  תנמצא
  ישלכם )אצן האיחסו מחוץ למקום או  קבלני משנה/חסנת אצל ספקיםשמאו שלכם סחורה 

 לשם לקוחות מבלתם סחורה שקי(, לו כא יםהמוחזק אצל מחזיק מלאי העל אישור רשימה ו לקבל 
 בראש כל טופס(.באופן בולט בנפרד, ן כל סוג ציי)יש ל . שייכת להםהאצלכם  תיקון /עיבוד

 . לכל מחסןפרוטוקול ייערך ו לחודספירה תתבצע בכל מחסן 
שטרם תועדו  – משלוחקבלה או אם היתה,  –תנועת מלאי תירשם ועד עריכתה ספירה ה לעת

 השנה. וףסלטרם נמכר נרכש ו שמצאי הדיוק את על מנת להבטיח כניסה או במכירה ב
ן, איחסולאורך ולגובה בשטח  רציפההתקדמות   תוך  יערך שיטתית מיפקד ורישום מיפקדביצוע 

כדי להבטיח את   ,כרוך במעבר בין פריטים מסוג שונההדבר אם   אפילו ,שטחתאי על דילוג   ללא
רשימות את ה םפריטיהסוגי לפי  ,תמרכזרשימה ללאחר מכן ניתן לרכז רק  הספירה.שלמות 

 .את כל הרשימות לביקורת שמוריש ל אך פריטים מסכמת לפי לרשימת  ,אלהה
ן ולרכז את מספר המחסנים ובכל אחד מחסדפי הספירה בכל את עוקב  רציף ויש למספר במספר 

 .את מספר הדפים
 . שמם בציון ידי הסופריםעל יו וייחתם ספירה יערך בד דףכל 

שנמכר אך  כזה , אצלכם יםנמצאש ,בבעלות אחריםשמלאי פריטי של  נפרדתרשימה  ערוךל הכרח
 .בולטבאופן והפריטים יזוהו כך בתור קבלן מישנה,  או תיקון/עיבודשנמסר לכם לנשלח, או טרם 

אצל  שגור, , כגון: במיאצל אחרים נמצאש כםלמלאי ששל  נפרדתמיפקד ורשימה יש לערוך  ו
ספקים אצל ה נמצאין עדיאו שנרכש ו, קבלני משנהאצל  תיקון/או שנשלח לעיבוד, ם שלכםסוכני
  בדבראלה  מגורמיםאישור מפורט  צרףל  יש(, חשבונית ובגינ השנה מהם  קיבלתם שכבר  אף שלכם

 השנה. של לסוף יום העבודה האחרון  ברשותםששלכם מלאי ה
 היו.יככל ש, שערכו ברשימות בלבד בדיו לחתום בראשי תיבות לצד תיקוניםעורכי המיפקד על 
ולצרף , מחסן בכלהמלאי  רשימותדפי של  מספרה ,המחסנים כמותמרכז בו יצוין  דףלערוך יש 
 .המחסניםכל מ רשימותהשל עותק זה למרכז  דף

, תאור מדויק של הפוקדים פרטים מזהים ,איצהמ מיפקד לשש למלא את כל הפרטים בטפסים י
ת ויחידלפי שנמצאו , כמויות טפרישלפיה נרכש  )כמות(מדידה הרכש/היחידת  ,כל פריטשל 

הוא האם  ,ו וטיבושמישות ,"עומדהמלאי " אם  המלאי, גיל המלאישווי /, שם הספק, מצבהרכש
 ערךאו חסר  ,פגוםהוא  אם שנים קודמות, או גם בהשנה או ללא תנועה  "עומד"
 . גריטה/הנצלה/מכר ל
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