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נטרול תנועות בין עוסקים באיחוד עוסקים -מ "דוח מע

בדוח החודשי
(8.82 PL20 9.1ו PL07)

מ התקופתי"התווספה האפשרות לנטרל תנועות בין איחודי עוסקים לצורך דוח המע.

.מ"המערכת מזהה את התנועות בצד הרכש ובצד המכירות ולא כוללת אותן בדוח המע: הסבר

.  ל חשוב לעוסקים המדווחים באיחוד עוסקים"הנ

 SAPולא כולם משתמשים במערכת מאחדים קבצים אלקטרונים שיצאו מתוכנות שונות)

Business One)



ייצוא נתונים-מערכת מבזק 
(9.1 PL08)

:רקע

 מתחת לספקים החברה נדרשת להשתמש במערכת מבזק1000כאשר יש לחברה מעל-

"(1000מערכת "ספקים יש את 1000

על מנת לקבל פרטי  , השימוש במערכת מבזק הינו לייצוא קובץ אלקטרוני לרשות המיסים

.ניכוי מס במקור של הספקים

החברה שולחת פעם ראשונה קובץ  ,לאחר שהחברה נרשמה במס הכנסה במערכת מבזק

של כלל הספקים שאיתם החברה עובדת ומקבלת בחזרה מרשות המיסים קובץ  יזום

.המכיל את פרטי ניכוי המס של הספקים

רשות המיסים שולחת באופן יזום קבצים לחברה כאשר יש שינוי בנתוני  , במהלך השנה

.הניכוי של הספקים

שהתווספו   /החברה המשלמת נדרשת לשלוח קבצים עם פרטי הספקים החדשים, במקביל

.לפעילות העסקית

  מכיוון שרשות המיסים שומרת את כל הנתונים של הספקים ומוסיפה למאגר של החברה

הרשות מבקשת לקבל רק , מסיבה זו. המאגר ברשות המיסים גדל, את הספקים החדשים

את תוספת הספקים החדשים ולא את כלל הספקים בכל ייצוא קובץ של מבזק שנשלח על  

.ידי החברה



(המשך)ייצוא נתונים -מערכת מבזק 
(9.1 PL08)

 התווספה האפשרות לייצא , רק לספקים החדשים(הדלתא)על מנת להקל את ייצוא תוספת הספקים

.במערכת(הקמה)את הספקים לפי תאריך יצירה 

 (אבל הטווח ניתן לעדכון)המערכת שומרת את הטווח האחרון שהוגדר

 המערכת מייצאת את כלל הספקים ומתעלמת  ..( עד..  מ)באם משאירים את שדות הטווח ריקים

.מיום ההקמה

 1000השדות החדשים התווספו גם במערכת

ים במהלך השנה ומבקשת לא לקבל עדכונים לגבי אותם  /באם החברה הפסיקה לעבוד עם ספק

המופיע  , החברה יכולה לשלוח קובץ עם שמות הספקים למחיקה מהמאגר ברשות המיסים, ספקים

.תחת שמה

"D"לשם כך התווספה האפשרות עם האות 

מחיקה של כלל הספקים ושליחת  ( בתאום עם הרשות)רשות המיסים ממליצה לבצע אחת לשנה , ככלל

.כל שנה" נקי"קובץ מלא 

B-מחיקתלאחרלשנהאחתהמיסיםרשותעםבתאוםאו)בחברהשהתווספוחדשיםספקיםייצוא

(המאגר

U -ה בעקבות  "תיק במ/כגון שינוי פרטי עוסק מורשה)ייצוא ספקים שחל בהם שינוי בפרטי העוסק

(חתונה או גירושים

באותיותבמקבילבחרמשתמשבאםB,D,Uשישנהתתריעהמערכת,חופפיםבטווחיםספקיםבקודי

.חפיפה



,

(המשך)ייצוא נתונים -מערכת מבזק 
(9.1 PL08)



לגביפרטיםאיןהאלקטרוניבקובץ,כלומר)ספקלגביריקהשורהמכילהמיסיםמרשותהחוזרהקובץכאשר

.במקורמסניכויאישורלספקשאין,היאהמשמעות(הספקאותו

הקובץי"עאוטומטיתמבוצעהעדכוןשהרי)הספקאותולגבילעדכוןנתוניםשאיןלדעתצריכהשהחברהמכיוון

ניכויפרטיאיןXספקשלקודשגיאההודעתתופיע,אלובמקרים(וספקספקכללגביפרטניתיודעתלאוהחברה

.מס

לספקריקהשורהלגביאפשרויות3ישנן:

מסניכוישלריקהשורהתתוסף,זהבמקרה-(מסניכוישלהיסטוריהאין)במערכתחדשהינוהספק

.העדכוןתאריךעםהספקבכרטיס

אתממנולשלולהחליטההמיסיםרשותאולם,בתוקףבמקורמסניכוילוומוגדרבמערכתקייםהספק

.בקובץהרשוםלתאריךבהתאםהאישורתקופתאתתקצרהמערכת,זהבמקרה-הזכאות

שלריקהשורהתתוסף,זהבמקרה-פגהתוקףאולם,במקורמסניכוילוומוגדרבמערכתקייםהספק

.העדכוןתאריךעםהספקבכרטיסמסניכוי

.מבזקקובץשלהעדכוןלאחרשגיאההודעתתופיע,שלעילהמקריםבכל

(המשך)ייצוא נתונים -מערכת מבזק 
(9.1 PL08)



שינויים-מ מקוון "מע
(9.1 PL10)

לעדכן  /מ התווסף חץ התמקדות כך שניתן להגיע לתנועה השגויה ולתקן"בדוח שגויים של דוח המע

(PL08 9.1). ישירות

שדה המתעדכן  " )חודש דיווח"נחשף השדה /כרטיס והתאמות פנימיות התווסף, בכרטסת של חשבון

חשיבות השדה היא לצורך התאמה  (. מ לסגירת חודש"לאחר פעולה יזומה של המשתמש בדוח מע

.מ"פנימית בחשבונות המע



(המשך)שינויים -מ מקוון "מע
(9.1 PL10)

מ תשומות המוגדר כקופה קטנה"התווסף שדה לבדיקת חריגה של מע.

ישנה אפשרות לקבץ מספר מסמכי רכש לתנועה אחת בתנאי מצטבר:

 זהים והתנועות כולן באותו טווח תאריכים של הדוח( בהתאם להגדרת משתמש)2או 1קוד הספק ואסמכתא.

ייצוא לאקסל של נתוני דוח ה-PCN כפי שמופיע בתדפיס ובקובץ האלקטרוני.

קטנה תנועות קופה , הרשותמ מקוון של "בהתאם לבדיקות מע(k) ,בטווח שהן נמצאות , תיבדקנה על ידי המערכת

.  (הדוחבהתאם לתאריך מקור של החשבונית כפי שנבחר בהגדרת )מ "המעהתאריכים של דוח 

.תופיע הודעת שגיאה, באם הן לא בטווח



856קיזוז לקוח ספק ודוח 
(9.1 PL10)

:במהלך הפעילות העסקית מול ספק, לעיתים

.הספק בעצמו רוכש שירותים מהעסק והעסק מוציא לו חשבונית כלקוח. 1

מקוזזת יתרת הלקוח מהתשלום שהעסק צריך להעביר  , כחלק מההתחשבנות הכספית, בסוף החודש

.לספק

.במוצר/הינה תשלום לספק שכן במקום לשלם בכסף שולם לו בשירותים, פעולת קיזוז זו

במערכת ניכוי  " ספק-לקוח "הרי שיש לדווח גם על קיזוז , באם העסק מחויב בדיווחי ניכוי מס במקור ספק

.שנתי856מס במקור ספקים חודשי ודוח 

למרות שבחישוב  , כלומר" סכום מקור"לצורך כך התווספה במערכת אפשרות לתייג תנועת יומן כתנועת 

המערכת לא מקזזת את  , הינו נמוך לצורך חישוב ניכוי מס במקור(לפני ניכוי)המתמטי הנטו לתשלום 

.התנועה

תנועה זו  . או בגין התחשבנות כספית שלא כנגד חשבונית מס" הלוואה"העסק מעביר לספק כסף כגון . 2

.נרשמת בספרים כחובת ספק אולם לא אמורה להיות מדווחת בדוח ניכוי מס במקור ספקים

."התעלם"לצורך כך התווספה במערכת אפשרות לתייג תנועת יומן כתנועת 

.בתשלום לספק המערכת מתעלמת מהסכום בתנועה ולא מנכה במקור מסכום זה



(המשך)856קיזוז לקוח ספק ודוח 
(9.1 PL10)

ניתן לאפיין רק תנועות יומן ידניות.

 מסמכים,המערכת מתחשבת בסימון רק בתשלום לספק.

:פרטים נוספים ניתן למצוא ב

NOTE 2237954



(המשך)856קיזוז לקוח ספק ודוח 
(9.1 PL10)



בקבוצת ניכוי מס  " 08"התווספה אפשרות באתחול מערכת לחסום תשלום במטבע מקומי לספק המוגדר 

לא ניתן  '; 08'הספק משויך לקוד ניכוי במקור : "באם יבוצע תשלום לספק תתקבל הודעת שגיאה. במקור

".לשלם במטבע מקומי

חוץ ותשלום בהעברה  לתושב במקור ניכוי מס -08קוד 

בנקאית
(9.1 PL10)



יומן תנועות מפורט  
(9.1 PL10  )

ביומן תנועות מפורט התווספו שדות בהעדפות למסמך.
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