
  

  

 ולא העוסק פעילות ממחזור הנגזר עקי� מס הינו מ"המע. מ"מע תיבות ובראשי – מוס� ער� מס

 העסק של פעילותו במחזור תלותכ חודשיי� או חודש, קבועה תקופה מידי משול� מ"המע. מרווחיותו

 בהתא� או חודש לכל 15 מידי נעשה בפועל מ"המע תשלו�. מוס� ער� מס הנחיות פי על ונקבעת

  .מיוחדי� �ואירועי חגי�, שבתות של במקרי� מוס� ער� מס רשות ידי על הניתנות לדחיות

 הפעילות מחזורל המתייחס מושג הינו אשר, "עסקאות" הינ� התחשיב לביצוע חשובי� מושגי�

, דלק, משרדי ציוד כגו  ההכנסה הפקת לצור� לי נדרשה אשר לעלות מתייחס אשר "תשומות"ו

הוצאה ששולמה  לדוגמא, התשומות במס כללת עלות כל לא כי לציי  חשוב. 'וכו שנמכרה סחורה

  .כות על מע"מדשבגינה נית  להז הוצאה אינה לעוסק פטור

  כדלקמ� מתבצע מ"המע חבות תחשיב

  :לדוגמא נתוני�

  18%: לתקופה מ"המע שיעור

  31/01/2014 – 01/01/2014: התחשיב מבוצע לגביה הפעילות תקופת

  - 118,000: (כולל מע"מ) לתקופה הפעילות מחזור

  - 47,200: ע"מ)(כולל מ לתקופה הפעילות עלות

  118,000/1.18*0.18=18,000:  העסקאות מס את ל/נח ראשית

  : ההכנסה הפקת לצור� שילמתי אשר מ"המע כלומר, התשומות מס את ל/נח מכ  לאחר

7,200=0.18*47,200/1.18  

 כ�) 7,200( התשומות ממס) 18,000( העסקאות מס את נפחית, הנתוני� שני את שחישבנו לאחר

  .- 10,800 של ס� מוס� ער� מס לרשויות לשל� שנדרש

 אשר מ"למע בניגוד( לרווחיותו ומתייחסת העוסק של הכנסתו בגי  מס הינו הכנסה מס – הכנסה סמ

 הנגזר קבוע מקדמות תשלו� הוא הראשו  השלב, שלבי� בשני מבצע הכנסה מס תשלו�). לעיל הוצג

 תשלו�. עליו לערער ונית  הכנסה מס רשויות ידי על נקבע זה שיעור .העסק של עסקאותיו ממחזור

 בגינו הסופי המס תחשיב יבוצע כאשר השנה בסו�. חודש לכל 15 מידי מתבצע הכנסה למס מקדמותה

 או הסכו� יתרת את ישל� והנישו� שולמו אשר המקדמות מול אל קיזוז יתבצע, העסק יחויב

  .היתרה בגי  זיכוי יקבל לחילופי 

  כדלקמ� מתבצע הכנסה מס מקדמות תחשיב

  :לדוגמא נתוני�

   5%: תמקדמו שיעור

  .- 10,000 קבוע חודשי מחזור

 כי נניח. - 6,000 ישל� המס שנת לתו� ועד חודש מידי - 500 העוסק ישל�, המוצגי� הנתוני� לאור

 רשויות לידי - 2,000 של ס� הנישו� ישלי�, - 8,000 הינה המס שנת לתו� הנישו� של המס חבות

  .המס


