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 תסריט מע"מ 

 
  http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/VAT_Clip.htmלינק לסרטון:

 טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה. הערה:

 (0:00-2:46מקדימות למע"מ ) הגדרות

בסרטון זה נדגים את הפעולות הנדרשות לעבודה עם מע"מ מפריוריטי סופטוור.    שלום, שמי 

 במערכת.

ראשית נגדיר את חשבונות המע"מ וחשבונות ההכנסה השונים במערכת. הדיווחים למע"מ מבוססים על 

 אלה.  הגדרות

כדי לעבור לתצוגת  F4ונלחץ , נשלוף לדוגמא את חשבון מע"מ עסקאות, חשבונות ראשייםניכנס למסך 

נוודא שהוגדר סעיף מתאים. לכל חשבון הקשור למע"מ יש קוד  סעיף בדו"ח מס רשומה בודדת. בעמודה

 די לחשבון: תשומות, תשומות לנכסים, תשומות של מע"מ מרשימון, עסקאות, ומע"מ חו"ז.ייחו

 באופן דומה,  גם לכרטיסי ההכנסות יש לקבוע סעיף בדו"ח מס.

 .6,  להכנסות פטורות ממע"מ נגדיר קוד 5למשל, לחשבון של הכנסות החייבות במע"מ נגדיר קוד 

 . ונקשר כל שורה במסך לחשבון הראשי הרלוונטי הגדרות מע"מך נפתח את מסכעת, 

תאריך . בנוסף לערכים שנרשמים בעמודות ונראה תנועה שנרשמה במערכת יומן תנועותנפתח את מסך 

תקופת דיווח בל ערך בעמודה  , לכל תנועת יומן הקשורה למע"מ שנרשמת במערכת, מתקאסמכתאו ערך

 .. עמודה זו קובעת את השיוך של תנועות  היומן לדו"ח המע"מלמע"מ

 בחשבוניות מכירה תקופת הדיווח למע"מ נקבעת על פי תאריך האסמכתא של התנועה.

נקבע את תקופת לדוגמא, .תקופת דווח למע"מועות רכש, התקופה נקבעת באמצעות הפעלת התכנית בתנ

 .ספטמבריווח לחודש הד

 . עם תאריך אסמכתא של יוני כעת חשבונית רכש נרשום

בעת, יירשמו במערכת לתקופת הדיווח המוגדרת; חשבוניות שיירשמו עם תאריך קודם לתקופת הדיווח שנק

אם תאריך החשבונית מאוחר מתקופת הדיווח, הן תדווחנה לפי תאריך החשבונית, כלומר בתאריך המאוחר 

 יותר.

, לשינוי התצוגה F4נלחץ , תשומות נעבור לשורת הפירוט של מע"מ. נראה את תנועת היומן של החשבונית

 . ספטמברנראה שתקופת הדיווח למע"מ היא חודש  פרטים נוספיםובלשונית 

תיקונים בשורות תנועות במסך אם נרצה להעביר תנועה מסויימת לתקופת מע"מ אחרת, ניתן לעשות זאת 

 .תקופת דיווח למע"מבעמודה  מןיו

 עד כאן, ההגדרות המקדימות. 

 (02:47-04:25הדיווח למע"מ ) לפניבקרה 

 .מע"מנבצע מספר פעולות בקרה לפני הדיווח בפועל ל

לחודש אחד או מספר חודשים, לפי טווח תאריכים שנגדיר. במסך הקלט, ניתן לסמן  מע"מ ניתן להפיק דו"ח

עבור חברות שמגישות דו"ח מאוחד. יש לוודא שהחברות המשתתפות בדיווח מע"מ  רב חברתיאת העמודה 
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 נתוני החברהבמסך וכן, שבכל אחת מהחברות  ב חברתיתקובץ < הגדרת עבודה רבתפריט העליון סומנו 

 .מספר תיק במע"מיש ערך זהה בעמודה 

 . קיבלנו הודעה על כך שקיימות תנועות יומן זמניות בטווח התאריכים שבחרנו

. את תנועות היומן נשלוף תנועות זמניות, יומן תנועותניכנס למסך , או תנועות יומן זמניותנפיק דו"ח 

 . נמשיך בהפקת הדו"ח. כרגע, הזמניות  נרשום לספרים או נמחק

, לבדיקה , מופיע אחוז מע"מ תקין. בדוגמא שלנו אחוז המע"מ שגוי% מע"מבדו"ח שהופק, נוודא שבעמודה 

 .בקרת מע"מנפיק את הדו"ח 

, נוכל לראות את סעיף בדו"ח מע"מש באחוז המע"מ. בעמודה דו"ח זה יציג את התנועות שגורמות לשיבו

 .סיבת השיבוש. בדוגמא שלנו, נרשמה חשבונית לחשבון הכנסות פטורות ונכלל מע"מ עסקאות

 .יש לתקן תנועות אלה כך שאחוז המע"מ יצא נכון

. מומלץ מאד להדפיס מע"מ לפי כרטיסיםאם נרצה לקבל פירוט של הרכב דו"ח המע"מ, נפיק את הדו"ח 

 ולשמור דו"ח זה. 

 (04:26-06:45למע"מ חו"ז ) סכומיםהעברת 

יק דו"ח נפתקין, נעבור לביצוע העברת הסכומים למע"מ חו"ז. לפני ההעברה,  מע"מהפקת דו"ח  לאחר

 .  או מפורט נבחר דו"ח מסכם. מע"מעד לתאריך עבורו הפקנו את דו"ח ה סכומים להעברה למע"מ חו"ז

 נוודא שהסכומים בדו"ח תואמים לדו"ח מע"מ שהפקנו. 

כל מתייחס ל מע"ממתייחס לתנועות לא מותאמות בלבד, ואילו דו"ח  סכומים להעברה למע"מ חו"ז הדו"ח

 התנועות עם אותה תקופת דיווח למע"מ.

 אי התאמה בין הדו"חות יכולה לנבוע משתי סיבות:

לאחר סגירת המע"מ הגיעו חשבוניות תשומות נוספות שרצינו לכלול, ולכן רק הם יופיעו בדו"ח  .1

 סכומים להעברה, ואילו כל התנועות יופיעו בדו"ח מע"מ.

 ופת הדיווח שלה שונה. יתכן מצב של תנועה שהותאמה עם תנועה שתק .2

 כדי לאתר תנועות אלה. התאמות –בקרת מע"מ ניתן להפיק את הדו"ח 

 את נריץוראינו שהסכומים תואמים לדו"ח מע"מ  סכומים להעברה למע"מ חו"זאחרי שהפקנו את הדו"ח 

 .העברת סכומים למע"מ חו"זתכנית ה

כרטיסי המע"מ השונים למע"מ חו"ז. בנוסף, תתבצע התאמה תכנית זו תרשום תנועת יומן אוטומטית בין 

 פנימית בכרטיסי המע"מ השונים, בין תנועת ההעברה האוטומטית לתנועות שנכללות בדיווח.

כך שלכל חשבון  סכום חודשי אחדניתן לסמן את האפשרות של  העברת סכומים למע"מ חו"זבזמן הרצת 

 לפי תאריכי האסמכתא של התנועות. מע"מ תירשום תנועה אחת ולא

 .ניתן לבחור אם התנועה תירשום לתאריך הרצת התכנית או ליום הראשון בחודש הבא

, תתקבל הודעה שיש לעדכן את תקופת הדיווח למע"מ. לעדכון תקופת העברת סכומיםבסיום הרצת תכנית 

ע"מ ניתן להקיש על הקישור בהודעה או לאשר את ההודעה ולהיכנס לתוכנית מהתפריט, ולהריץ הדיווח למ

 אותה כפי שראינו קודם.
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כדי להעביר לתקופה  תקופת דיווח למע"מלהריץ את התכנית אם לא התקבלה ההודעה, חשוב לזכור 

עביר את תקופת הדיווח , נספטמבר, לאחר סיום העברת הסכומים לחודש באוקטובר 15-הבאה. לדוגמא, ב

 . לאוקטובר

 PCN874 (6:46-9:59)למע"מ  ממשקהרצת 

ראינו כיצד לבצע צעדי הכנה ובקרה לפני הדיווח. כעת נכין את הקובץ לדיווח למע"מ באינטרנט, ונראה כיצד 

 בודקים את תקינותו מול מע"מ.

 . PCN 874ממשק למע"מ נריץ את התוכנית ליצירת הקובץ, 

 . את טווח התאריכיםנרשום בקלט 

 נכון להיום. 5,000, לפי הנחיות מע"מ, הוא סכום שמחייב פירוטה

 נכון להיום. 300, לפי הנחיות מע"מ, הוא רכש–מע"מ מחייב פירוט

דו"ח  את העמודה .  נסמןמאוחד למספר חברותכדי להפיק קובץ מאוחד למספר חברות, נסמן את העמודה 

 , כדי שהתנועות שנכללות תחת "קופה קטנה" או "לקוחות לא מזוהים", יוצגו באופן מפורט.קופה מפורט

 מיועדת לחברות עם מספר תנועות גדול במיוחד. דו"ח מסכם בלבדהאפשרות 

 .כדי להפיק לו דו"ח נפרד לסניף אילתאם בחברה שלנו קיים סניף באילת, נסמן את הדגל 

 נבחר את המיקוםוייפתח סייר חלונות, בו  הריצה תתקבל הודעה "הכנת הקובץ הסתיימה בהצלחה"בסיום 

 , יופיע על המסך דו"ח המפרט את תוכן הקובץ.שמירת הקובץלשמירת הקובץ. לאחר 

נראה את סכומי המע"מ, כאשר בהמשך יש את פירוט התנועות לפי  בדו"ח שמתקבל, בחלק העליון

 ריקות השונות.הרוב

באינטרנט, בכתובת: לפני שידור הקובץ למע"מ, ניתן לבדוק את הקובץ שנוצר בסימולטור של מע"מ, 

https://www.misim.gov.il/emheshboniotsim/  . 

 להקיש על מספר השגיאה. אם יש שגיאות, בטבלה שמתקבלת יש לבחור את הקובץ שמעוניינים לשדריש 

 כדי לראות את הפירוט שלה.

"הודעות שגיאה  , במרכז התמיכהFAQ -בהיעזר בהסבר שקיים לקבלת הסבר על שגיאות אלה, ניתן ל

 , ופתרונות".PCN874המתקבלות בעת שידור קובץ בממשק מע"מ 

 את השידור בפועל יש לבצע בהתאם להנחיות של מע"מ. 

 

 נסכם מה ראינו בסרטון זה:

הסבר על סעיף בדו"ח מס, קישור חשבונות מע"מ, הסבר על תקופת דיווח הגדרות מקדימות למע"מ:  .1

 ;למע"מ

 המציג את הסכומים החודשיים לתשלום; מע"מהפקת דו"ח  .2

 המציג תנועות לא מותאמות בכרטיסי המע"מ; סכומים להעברה למע"מ חו"זהפקת דו"ח  .3

 המע"מ; העברת סכומים למע"מ חו"ז שרושמת תנועות יומן ועושה התאמות בכרטיסי .4

 , ובדיקתו מול מע"מ.PCN874ממשק למע"מ  –יצירת קובץ  .5
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אליהם ניתן לגשת ממרכז התמיכה או דרך התפריט,  FAQ-, ובאשף מע"מלפרטים נוספים ניתן להיעזר ב

טות, . כמו כן, ישנן הוראות הפעלה מפורעזרה מקוונתובחירת  בהקשת קליק ימני על התוכנית הספציפית

 .פריוריטי, אליהן אפשר לגשת ממרכז הלקוחות של PCN874הנחיות לעבודה עם ממשק למע"מ 

 

 

 


