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  סמל השאלון  שם השאלון  שם מקצוע

  824381  חשבונאות  חשבונאות

  

  

  

  כנית הלימודיםוהפרקים בת

  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה  שייכללו בבחינה

   היומן וניהולו .7

 ניתוח המסמכים לקראת הרישום  7.2

 פי מסמכים- רישום פעולות עסקיות ביומן על  7.3

 חשבוניות מס (מקור והעתק)פי - רישום על  7.3.1

 הנחת מזומנים בשל הקדמת תשלום  7.3.2.3

 רישום על פי חשבונית זיכוי  7.3.3

 שיק (המחאה) מיידי ומעותד  7.4.1.4

 הגופים המעורבים בשימוש בשיק  7.4.1.4.1.1

 פי קבלה- רישום תקבולים/ תשלומים של העסק על  7.4.2

 בוניות מיוחדותרישום על פי חשבונית מס/קבלה וחש  7.6

רישום ממוין בכרטסת  .9

  החשבונות

  כל הפרק

           הבנקים .11

  הפעילות הכלכלית עם הבנק המסחרי  11.1

  חשבונות עו"ש וחח"ד, הפעילות השוטפת בהם ורישומה  11.1.1

  הפקדת מזומנים ומשיכתם  11.1.1.1

  הפקדת שיקים  11.1.1.2

  תשלום בשיק  11.1.1.3

  ת בשל פעילות שוטפת עם הבנקעמלו  11.1.1.4
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  כנית הלימודיםוהפרקים בת

  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה  שייכללו בבחינה

  המרת מטבע חוץ  11.1.2

  דף מידע  11.1.5

  הכרת דף מידע  11.1.5.1

  רישום פעולות יומן בספרי העסק על סמך נתוני דף מידע מהבנק  11.1.5.2

    אמצעי תשלום מעותדים .12

  שיקים לפירעון  12.1

  אפשרויות השימוש בשיקים שהתקבלו ורישומן  12.2

  כל הפרק  התאמת החשבון עם הבנק .14

  כל הפרק   דיווח תקופתי למע"מ .15

  כל הפרק  משכורת ושכר עבודה .16

מבנה הדוחות הכספיים  .17

  ומרכיביהם

  

  דוח על המצב הכספי (מאזן)  17.1

    ניהול נכסים קבועים .18

  עלות של נכסים קבועים וההוצאות השוטפות שלהם  18.1.3

  פות שאין נכללות בעלותהוצאות שוט  18.1.3.2

  רישום פחת של נכסים קבועים  18.4

  חישובי פחת  18.5

  ניהול נכסים שעברו שיפור/שיפוץ  18.6

  כל הפרק  מכירת נכסים קבועים .19

    חשבונאות במפעל יצרני .20

  מבנה דוח עלות המכירה והעיבוד ועריכתו  20.2
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  כנית הלימודיםוהפרקים בת

  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה  שייכללו בבחינה

מוסד ללא כוונת  –מלכ"ר  .22

  רווח

   

  המיסוי של מלכ"ר סוגיית  22.4

  ניהול חשבונות העמותה  22.5

  פעולות העמותה ורישומן  22.5.1

  דוח על הפעילות  22.5.2.1

    סחר חוץ .23

  השימוש במטבע זר (כולל חישובי המרה)  23.2

  מיסים על היבוא  23.3

  Intercomesמונחי סחר בינלאומיים   23.5.1

  קביעת מחירים במסחר הבינלאומי  23.5.2

  


