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 תוכנת 'רבגונית' מבית ארדני –למשתמש זמני מדריך 

 הקדמה

תוכנת 'רבגונית' הינה תוכנה ייחודית ביכולותיה, בחשיבתה ובאופן העבודה בה. עליכם יהיה לזנוח הרגלים קודמים ו"לצאת מהקופסה" בכל 

 תוך שימת דגש על יעילות, מהירות ואיכות.הנוגע לתוכנה זו. 'רבגונית' מסוגלת לתת מענה מושלם ומקיף בכל הקשור לטיפול בעצמאי, 

תוכנת רבגונית הינה התוכנה היחידה בישראל )נכון לרגע כתיבת המדריך(, המשלבת הנהלת חשבונות חד צידית, תכנוני מס, דוחות שנתיים 

 וניהול משרד בתוכנה אחת !

בודה שונים בין תוכנות אחרות לתוכנה זו. חשוב לזכור, המעבר מתוכנות מתחרות ל'רבגונית' הוא לא קל בתחילת הדרך, לרוב עקב הרגלי ע

אלו הרגלים נרכשים. בבוא הזמן, תוך כדי עבודה, הדברים יתבהרו וייעשו קלים יותר עבורכם. זאת מבלי לציין את כל יתרונות התוכנה 

 )יפורטו בהמשך(.

 מהרגע הראשון לבנושאים אליהם צריך לשים 

 ימין למעלה של תפריט התוכנה. אייקון "עיפרון ימני" הנמצא בצד .1

 
רוב מסכי התוכנה )בייחוד מסכים המציגים טבלאות(, כברירת מחדל מוגנים מפני שינויים. כלומר, הכניסה למסך היא לצורך צפייה 

בלבד. במידה וברצונכם לעדכן/לשנות/להוסיף/למחוק וכו', עליכם לתת הוראה כזו למערכת. ההוראה היא למעשה לחיצה על 

 קון "עיפרון ימני". למה עיפרון ימני? כי הוא הימני מבין השלושה. מהם העפרונות האחרים? נדבר על כך בהמשך.האיי

בהתחלה, זה עלול לבלבל אתכם ואתם עלולים לשכוח זאת. אל תתנו לכך לתסכל אתכם. אולי זה לא ייראה כך בהתחלה אך אתם 

 תברכו על זה אחר כך.

 .ctrl + Mמני במקום הקלקה עם העכבר: קיצור מקלדת להפעלת עיפרון י

 

 .הערות המערכת המופיעות מצד ימין למטה של התוכנה .2

 
המערכת מסוגלת לכוון אתכם ע"י ציון הערה כאשר אתם נמצאים בשדה מסוים. כמו כן, המערכת מתריעה על בעיות שמצאה 

 ל על ההערות לעיתים קרובות.שחייב לתקן באותו הרגע בטרם תאפשר לכם לצאת מהמסך. לכן, השתדלו להסתכ

 

 לביטול השינויים. F2מקש  .3

 יש לכך סיבה. –לעיתים אתם עלולים להיתקל בתופעה שהמערכת לא מאפשרת יציאה ממסך מסוים. תמיד זכרו 

 בדקו את הערת התוכנה המופיעה מצד ימין למטה של התוכנה. במידה והבנתם את הבעיה, תקנו אותה ונסו לצאת.

 לא הצלחתם/לא הבנתם את הודעת המערכת/התחרטתם ומעוניינים לצאת מהמסך?הצלחתם? יופי. 

ה, המערכת . מקש זה מבטל את השינויים שביצעתם במסך שייתכן והובילו לבעיה שהתרחשה. לאחר הקשה על מקש זF2לחצו 

 תאפשר לכם לצאת מהמסך.

 

 חיפוש חשבון/עסק/בעל עסק/נישום – F5מקש  .4

ניתן לחפש/להחליף לערך אחר ע"י חיפוש של  –עסק/נישום  שדות הקשורים לחשבון, לעסק או לבעלבכל מסכי התוכנה השונים, 

 כשבשדה מסוים ניתן לחפש ערך לפי שם, המערכת תציג הערה מתאימה  שם החשבון/עסק/בעל עסק )בהתאם למסך בו נמצאים(.
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והמערכת תציג בפניכם ערך לחיפוש. רשמו את  F5 לחצו לכך באזור ההודעות )הערות המערכת( מצד ימין למטה של התוכנה.

 הערך שתרצו לחפש והקישו פעמיים אנטר. המערכת תציג תוצאות חיפוש שתוכלו לבחור מתוכן.

ניתן להשתמש בתחליף לכך והוא דאבל  – F5בכל מקום בתוכנה ובמדריך בהם צוין כי ניתן להשתמש ב  – הערה חשובה נוספת

 .קליק שמאלי עם העכבר בשדה

 

 קיצורי מקלדת בשימוש נפוץ .5

להלן מספר קיצורי מקלדת שעליכם יהיה לדעת מאחר וברוב מסכי התוכנה, אין הכוונה לכך )בכל המסכים השימוש הוא באותם 

 המקשים(.

F2 –  לחצו  – ?התחלתם פעולה/שורה והתחרטתם –ביטול שינוייםF2 .לביטול הפעולה 

F3 –  לחצו יקר. הקלדתם שורה, חזרתם אליה ומעוניינים למחוק?נכון לגבי טבלאות בע –מחיקת שורה F3. 

F4 –  לחצו שורות קיימות? ביןנכון לגבי טבלאות בעיקר. מעוניינים להוסיף שורה חדשה  –פתיחת שורה חדשה F4. 

F5 – .חיפוש חשבון/עסק/בעל עסק. תלוי במסך בו נמצאים 

וב מופיעים גם ככפתורים ברמת המסך ולכן לא נפרט אותם במסגרת קיימים קיצורי מקלדת נוספים ברמת כל מסך אך אלו לר

 המדריך.

 

 טעויות נפוצות

 ולא קרה כלום. למה? F3/F4לחצתי 

כפתורים אלו מבצעים פעולה אקטיבית ולכן המערכת חייבת לקבל תחילה פקודה על כך. כלומר הקלקה על האייקון  תשובה:

 "עיפרון ימני".

 

 אוקיי.. אז שנתחיל ?

 

 יטת עסק ובעל עסקקל

 נישומים/בעלי עסק ובהקמת עסקים. פרק זה עוסק בהקמת 

 מס' דגשים כלליים לפרק זה:

 .youtube.comהזמין לצפייה באתר החברה תחת לשונית "מדריכים" או באתר  בסרטון ההדרכה "קליטת עסק ובעל עסק",מומלץ לצפות 

פר הנישום/עסק חשיבות רבה ואסור להגיע למצב בו אותו מספר נישום או עסק טרם הקמת עסק ו/או נישום, יש לבחור מספר עבורו. למס

 פנוי.עסק/בעל עסק תפוס ע"י לקוחות שונים בשנים שונות. בכדי להימנע ממצב שכזה, ישנה אפשרות בתפריט: הגדרות < בדיקת מספר 

 חיפוש מספר פנוי

 השנים.ניתן להיעזר באפשרות זו על מנת ולהימנע ממספור שגוי לאורך 

ברירת המחדל, בעת הכניסה למסך, היא חיפוש מספר פנוי לנישום ולעסק לאורך כל שנות המס שבמערכת. על כן, ניתן להקיש על "אישור" 

 בלבד, ללא צורך בשינויים.

 המערכת תבצע בדיקה ותציג הודעה עם המספר הפנוי שמצאה.

 נישום/בעל עסק בכל שנות המס במערכת. המספר שהמערכת מציעה, פנוי לשימוש הן עבור עסק והן עבור

 הקמת בעלי עסק/נישומים

נישומים יכולים נישומים הם למעשה בעלי העסקים. יש צורך להקים אותם לטובת דיווח מקדמות תקופתי ובעיקר עבור הדוחות השנתיים. 

 להיות גם בעלי מניות, שכירים ועוד.

 הגדרות < קליטת בעלי עסק.: מהתפריט

 .1-9999שום" יש לבחור מספר אותו תרצו להקצות לנישום. ניתן לבחור בטווח בשדה "מס' ני

 למספר הנישום משמעות רבה. קיים הסבר מפורט בסוף הפרק לעניין בחירת המספרים.

לאחר הזנת מספר נישום יש להקיש אנטר ולמלא את פרטי הנישום. נדגיש כי יש למלא את הפרטים של כל התא המשפחתי במסך זה, 

 ות בן הזוג הרשום, בן/בת הזוג ופרטי הילדים.לרב

https://www.youtube.com/watch?v=u_l-OafaKwg&index=1&list=UUSMQvoTiNWabYxdjhu1pBtw
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 דגשים בעת הקמת נישום/בעל עסק:

 בתוכנה.כלקוח אחד יש לזכור כי בתוכנת 'רבגונית' יש להקים את כל התא המשפחתי  -

 גם אם לכל אחד מבני הזוג יש עסק, עדיין בהגדרת הלקוח מקימים לקוח/נישום אחד. 

בתוכנת  ולהקים את הלקוח בהתאםזוג הינו "בן הזוג הרשום" במס הכנסה יש לבדוק מי מבני ה טרם הקמת הלקוח -

 'רבגונית'.

 למלא תאריכי לידה נכונים של הנישום ובן/בת הזוג. חובה -

 להגדיר מצב משפחתי של הנישום )נשוי/רווק/גרוש/אלמן וכו'(. חובה -

 ין לכל ילד תאריך לידה נכון ותקין.להקים את הילדים של הנישום ובן/בת הזוג. בעת הקמת הילדים חובה לצי חובה -

 (SMSיש למלא מס' טלפון נייד של הלקוח )לטובת שימוש במערכת שליחת  -

להקליק על הכפתור "סיים קליטה" מצד ימין למטה ולאשר את הפעולה. במידה ולא תעשו  חובהבסיום הזנת הנתונים עבור נישום חדש, 

 זאת, הנתונים לא יישמרו.

 קמת נישום/בעל עסק:טעויות נפוצות בעת ה

 הקמת בעל ואישה, אשר לכל אחד עסק שלו, כבעלי עסקים נפרדים. -

 חשוב לזכור כי בעת הקמת הנישום, מקימים את כל התא המשפחתי. על כן, הקמה כפולה הינה טעות.

 הקמת התא המשפחתי ללא בדיקה מי מבני הזוג הינו "בן הזוג הרשום" לעניין מס הכנסה. -

 קמת הנישום, לשייך נכון לעניין בן זוג רשום ובן/בת הזוג.חשוב מאוד, בעת ה

 

 קליטת עסקים

עסקים הם למעשה לקוחות המשרד. יש צורך להקים אותם לטובת דיווח דוחות תקופתיים למוסדות )מע"מ, מס הכנסה וכו'(, הזנת חומר 

 הנה"ח שוטף ועבור מעקבים שוטפים ושנתיים.

 הגדרות < קליטת עסקים. :מהתפריט

 .1-9999שדה "עסק" יש לבחור מספר אותו תרצו להקצות לעסק. ניתן לבחור בטווח ב

 למספר העסק משמעות רבה. קיים הסבר מפורט בסוף הפרק לעניין בחירת המספרים.

 נציין כי המלצתנו היא להקצות לעסק מספר הזהה למספר הנישום/בעל העסק.

 בודה השוטפת.פעולה זו יוצרת סדר והגיון שתקל משמעותית בזמן הע

 לאחר בחירת מספר נקיש "אנטר" ונמלא את פרטי העסק על כל חלקיו.

 החלק החשוב בעת הקמת עסק חדש, הוא הגדרת המעמד והשיוך של העסק לבעליו.

 עצמאי, שותפות, חברה, עמותה, מוסד וכו'. –בשדה "הגדרת מעמד" נגדיר את מעמד העסק 

מצבים כגון: חברה, עמותה, מוסד קיימים לעניין הקמת עסקים לטובת שימוש בכלי הניהול  ברוב המקרים נגדיר את המעמד כ "עצמאי".

 הלוגיסטיים והמעקבים הקיימים בתוכנת רבגונית, ולא לצורך הזנת חומר הנה"ח שכן מדובר בתוכנת הנה"ח חד צידית.

 לו.החלק החשוב ביותר הוא לדעת לשייך בין העסק לבין הבעלים ש –שיוך העסק לבעליו 

 פעולה זו פשוטה מאוד. נקליק על כפתור "בעלי העסק". במסך שייפתח תופיע טבלה בה המערכת מצפה לבחירה של הבעלים של העסק.

בשדה זה על מנת ולבחור את הנישום מתוך רשימה  F5בשדה "בעלים" נצטרך להקיש את מס' הנישום )שהוקם קודם לכן(. ניתן להקיש 

 שמית של הנישומים הקיימים.

 

 

 

 

 



 20.02.17ן מדריך למשתמש בתוכנת 'רבגונית' מבית ארדני.  תאריך עדכו

 כל הכתוב במדריך זה הינו קניינה של חברת ארדני תוכנות עסקיות בע"מ. כל הזכויות שמורות.

 

 לאחר בחירת הנישום, המידע אודותיו יופיע בטבלה.

 

 מצבים מיוחדים:

 עסק השייך לבן/בת הזוג ולא של הנישום

 בפעולה זו נוכל לראות שהפרטים בטבלה יתחלפו לזה של בן/בת הזוג. נסמן וי בשדה "העסק של בן/בת הזוג".נבחר בטבלה את הנישום ו

 

 עסק שהינו שותפות:

 בטבלת הבעלים של העסק צריכים להופיע כל השותפים. – הכלל פשוט

גם אם חלק מהשותפים אינם לקוחות של המשרד. התשתית בתוכנת 'רבגונית' מחייבת את הקמתם. על כן, יש להקים את כולם 

 כנישומים/בעלי עסק.

 בשדה "בעלים", או ע"י הקשת מספר הנישום. F5בטבלה, יש לבחור את אחד השותפים, ע"י 

 חירת השותף, יש להגדיר את אחוז השליטה שלו בעסק.לאחר ב

 לאחר מכן, בשורה חדשה בטבלה, נבצע את אותה הפעולה עבור השותף השני וכן הלאה.

 אחוז. 100יש לוודא כי סה"כ השליטה של כל השותפים שווה ל  – דגש חשוב
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 שותפות בין בעל ואישה

 הכנסה(.  בשדה "בעלים" נבחר בנישום )בן הזוג הרשום במס

נגדיר את אחוז השליטה של בן/בת הזוג מתוך ה . בשדה "אחוז שליטה בן/בת זוג" )באותה השורה(, 100%בשדה "אחוז שליטה" נגדיר 

100. 

 

 לאחר בחירת הבעלים, נמשיך במילוי שאר נתוני העסק.

 ונית מוסדות(. יש לשים לב למלא בקפידה את הפרטים הכללים וכן את תקופות הדיווח למוסדות )תחת לש

 דגשים בעת הקמת עסק:

 יש להקים את העסק באותו המספר בו הקמת את בעל העסק. -

 יש למלא את כתובת האימייל של הלקוח/העסק )לטובת מערכת שליחת אימיילים( -

 חובה למלא מספר תיק במע"מ. דו"ח מע"מ, לרבות מאוחד נגזר ממספר התיק במע"מ -

 =לא מדווח(.0=דו חודשי 2=חד חודשי 1ציין תקופות דיווח נכונות )יש להגדיר מספרי תיקים במוסדות ול -

 .12במידה ועסק הינו עוסק פטור יש להגדיר בשדה "תקופת דיווח מע"מ" את הקוד  -

 "PCN(, יש לסמן וי בשדה "חייב בדיווח PCN874במידה ועסק חייב בדיווח מפורט למע"מ ) -

" את 856יש להגדיר בשדה "חייב ב  ,ירות או הוצאות הקשורות לקבלני משנה/ עסקים להם יש הוצאות שכ 856לעסקים המדווחים  -

 הערך כן.

התקופתי )כניכוי שלא  102כך, בעת הזנת חשבונית שכזו בקליטת חומר, המערכת תציע את קליטת החשבונית כתשלום, ישירות ל 

עניין זה ע"י בחירה בתפריט: קליטת חומר < המדווח בצורה שנתית. ניתן אף להקים מראש את הספקים ל 856 -משכר עבודה( ול

  הגדרת לקוחות/ספקים של עסק.

 .856וב  102יש להיכנס לטבלת ספקים ולהקים את הספקים המדווחים ב 

 בעת הקמת הספק חובה להגדיר: שם ספק, ע.מ, אחוז ניכוי במקור ותוקף הניכוי.

להקים עסק נוסף לנישום ולקלוט הכנסות אלו בעסק זה. נתון זה חשוב הכנסה פסיבית )שאינה מעסק(, יש  וגםבמידה ולנישום יש עסק  -

  לטובת הגשת נספח ב' )הכנסה שאינה מעסק( לעניין הדו"ח השנתי.

להקליק על הכפתור "סיים קליטה" מצד ימין למטה ולאשר את הפעולה. במידה ולא תעשו זאת,  חובהבסיום הזנת הנתונים עבור עסק חדש, 

 ו.הנתונים לא יישמר

 יות נפוצות בעת הקמת עסקוטע

 שיוך לא נכון לבעלים של העסק. בייחוד אם מדובר בעסק השייך לבן/בת הזוג. -

הזנת מספרי תיקים שגויים במס הכנסה ובמע"מ. בייחוד אם מדובר בעסק של בן/בת הזוג. במצב שכזה, בדר"כ, מספר התיק במס  -

 במע"מ הינו ת.ז של בן/בת הזוג. הכנסה הינו ת.ז של בן הזוג הרשום ואילו מספר התיק

 הגדרה לא נכונה של תקופות דיווח למוסדות. להזכירכם: -

 עוסק פטור )במע"מ בלבד( -12לא מדווח |  – 0דו חודשי |  – 2חד חודשי |  – 1

 /בעלי עסקבחירת מספרי עסק ומספרי נישומים

 מהם.מאחר ועסקים ונישומים הם ישויות נפרדות, קיים מספור נפרד לכל אחד 

 שיטת המספור המומלצת על ידינו היא כדלקמן: 

 נישום עצמאי בעל עסק בודד

 .3, הקימו את העסק שלו גם כן במספר 3מספר העסק יהיה תואם למספר הנישום. לדוג': אם הקמתם את הנישום במספר 
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 נישום עצמאי בעל מספר עסקים

, הקימו את העסקים שלו כדלקמן: 3וג': אם הקמתם את הנישום במספר למספר המקורי. לד 1000מספרי העסקים הנוספים יהיו בתוספת 

 וכן הלאה. 2003, עסק שלישי 1003)כמספר הנישום(, עסק שני  3עסק ראשון מספר 

 בני זוג אשר לכל אחד יש עסק

סמן וי בשדה "העסק של בדיוק כמו נישום שיש לו מספר עסקים, בתוספת הבדל אחד והוא: לא לשכוח בעת הקמת העסק של בן/בת הזוג, ל

 בן/בת הזוג" כפי שהוזכר קודם לכן.

 שותפות

, הקימו את השותפים כדלקמן: נישום ראשון 10למספר המקורי. לדוג': אם הקמתם עסק במספר  1000מספרי הנישומים יהיו בתוספת 

 וכן הלאה. 2010, שותף שלישי 1010)כמספר השותפות(, שותף שני  10במספר 

ניתן לשינוי וילווה אתכם לאורך כל הדרך מרגע הקמתו. הקמת הנישומים והעסקים  איננושום ו/או העסק שבחרתם מספר הני –זכרו 

בהיררכיה משרדית )כמו זו שמוצעת, אך לא מחייב(, מביאה לסדר ארגוני במשרד ומקלה על צורת העבודה. לכן, בחרו מספרים 

 בחוכמה.

 

 אינדקס חשבונות וחתכי תנועות לעסק

 ט: הגדרות < אינדקס חשבונותמהתפרי

 פרק זה עוסק בהכרה של אינדקס החשבונות של תוכנת 'רבגונית', אופן החשיבה שעומד מאחוריו ואופן השימוש בו בצורה נכונה.

 יסים זמינים לשימוש בכלל העסקים. לכלל העסקים. כלומר, כל הכרט אינדקס אחידב'רבגונית', אינדקס החשבונות הינו 

 ות אחיד, מביא ליעילות רבה בזמן העבודה, בייחוד בעת הקלדת חומר שוטף.אינדקס חשבונ

שכן, מדובר באותם מספרי כרטיסים להכנסות והוצאות לכל לקוחות המשרד, ובתוך כך, מקלה משמעותית על הזנת חומר הנה"ח שוטף 

 ובמעבר מלקוח אחד ללקוח אחר.

קובץ השידור השנתי(, מוכנים לכל הלקוחות בלחיצת כפתור, בין אם העסק הגיע כך שדו"ח זה )ו 6111כל כרטיס באינדקס משויך לסעיף 

 לחבות דיווח שכזו ובין אם לא.

יתרון נוסף ומשמעותי לאינדקס האחיד הוא הפקת דוחות רוחביים לכל לקוחות המשרד בלחיצה אחת. דוגמאות קלאסיות לשימוש בחתך 

 רוחבי:

 שכר עבודה )שלרוב נרשמות באיחור ולא תוך כדי המע"מ השוטף(. בדיקה גורפת שלכל העסקים נרשמו הוצאות -

 בדיקה גורפת שלכל העסקים נדרש מע"מ חלקי בכרטיס "טלפון נייד". -

 ניתן לבדוק בלחיצת כפתור למי מהעסקים נעשה שימוש בכרטיס מסוים ולנתח בהתאם. -

ד, ולהדפיס כרטסת של אותו החשבון. אין את היכולת לדעת בכל אחת מהדוגמאות הנ"ל, יש צורך בתוכנות אחרות להיכנס לכל עסק בנפר

 אם בכלל הוזנו לעסק נתונים לחשבון זה או לא. מדובר בבדיקה ידנית של כל עסק.

ובכן, לעיתים קיים הצורך לפלח לעסקים מסוימים את ההוצאות ו/או ההכנסות בצורה המאפיינת אותם בלבד. בין אם זה צרכי הלקוח ובין אם 

 המשרד המייצג הדורשים זאת.זה צרכי 

 את הייחודיות של כל עסק אנו מביאים לידי ביטוי במסך הנקרא "חתכי תנועות לעסק" )יוסבר בהמשך(.

את מי הכרטיס הזה ישמש?  לכן, במידה ועולה צורך במהלך העבודה להקים כרטיס חדש יש לעצור לשנייה ולענות לעצמכם על השאלה: 

 למי הכרטיס רלוונטי?

. אנו הכללי נפתח את הכרטיס ברמת אינדקס החשבונות לאו/או למספר עסקים מצומצם,  והכרטיס רלוונטי רק לעסק אחד במידה

 ממליצים לפתוח את הכרטיס כ"חתך" חשבונות שהינו ייחודי לכל עסק.

כך שיהיה זמין הכללי בונות במידה והכרטיס משמש מספר רב של עסקים או את כולם, אנו ממליצים לפתוח את הכרטיס ברמת אינדקס החש

 עבור כולם בצורה אוטומטית.

 

 דוגמא לחשבון שייפתח ברמת האינדקס הכללי )בהנחה ולא קיים כבר( ולא ברמת חתך תנועות

חשבון "הוצאות אינטרנט". חשבון זה הינו הוצאה שרלוונטית למספר רב של עסקים )אם לא לכולם(, ועל כן, חשבון שכזה ייפתח ברמת 

 החשבונות הכללי ולא כחתך תנועות לעסק. אינדקס
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 לא ברמה כללית של אינדקס חשבונותשייפתח ברמת חתך חשבונות ו לחשבוןדוגמא 

 חנות משקפיים ובה קניות סחורה של משקפיים ושל עדשות מגע.

. אחד לכל חשבונות 2תחים קניות עדשות המגע, בתוכנות אחרות הייתם פוובהנחה והצורך במשרד הוא להפריד בין קניות המשקפיים 

 חשבונות אלו ייפתחו כחתכי תנועות של העסק מאחר והם משמשים אותו בלבד.תחום. 

 

 כיצד פותחים חשבון חדש?

קס הכללי. ברירת המחדל בכניסה למסך . במסך שייפתח נוכל לראות את כל החשבונות שבאינדמהתפריט: הגדרות < אינדקס חשבונות

כן, בכדי לשנות הגדרה לחשבון קיים או להוסיף חדש, יש צורך לעבור למצב "עדכון" על ידי הקשה על אייקון זה הינה צפייה בלבד. על 

 (.ctrl + Mהעיפרון הימני הנמצא מצד ימין למעלה של המסך )קיצור מקלדת הינו 

 לאחר המעבר למצד עדכון, ניתן לערוך את הטבלה ולשנות את ההגדרות כרצונכם.

)פתיחת שורה חדשה(. לאחר שנוצרה שורה חדשה בטבלה, נגדיר את הערכים בהתאם  F4תבצעת ע"י לחיצה על פתיחת חשבון חדש מ

 לעמודות הטבלה. המעבר בין העמודות מתבצע באמצעות מקש האנטר.

 הקישו את מספר שתרצו לתת לחשבון. – מס' חשבון

 הזינו את השם אותו תרצו לתת לחשבון. – שם החשבון

 המערכת תפתח רשימה של סיווגים. בחרו את הסעיף הרלוונטי מתוך הרשימה. –ג הוצאה/הכנסה בשדה תיאור סיוו

 מציין מע"מ מלא. 100%הגדירו את אחוז המע"מ שתרצו כברירת מחדל לחשבון.  – אחוז המע"מ

 חלקיות מע"מ וכן הלאה. 2/3מציין  66.67%מציין פטור ממע"מ,  0%

 הכנסה, ניתן לסמן/לבטל סימון אם החשבון צריך להיכלל בדו"ח המקדמות.עבור חשבון שהוגדר ב – חייב מקדמות

עבור חשבון הכנסה שהוגדר כפטור ממע"מ, ניתן לבחור אם הוא לא צריך לקבל ביטוי בדו"ח מע"מ )גם לא בשדה  – לא בדו"ח מע"מ

 "עסקאות פטורות"(.

 .6111דיווח  לעניין ניתן לשייך את כרטיס החשבון לסעיף המתאים לו – 6111קוד 

 ובחירה מתוך רשימת הסעיפים של מס הכנסה. F5את הקוד ניתן לבחור ע"י הקשה על 

 הינה החלטתו של בעל המשרד ולא של נציג התמיכה שכן המייצג נושא באחריות שידור הקובץ למס הכנסה. 6111בחירת קוד 

 יה.לרוב אין צורך להשתמש בעמודה זו, ובשלב זה ניתן ולדלג על – 874קוד 

 
 כל שינוי/הוספה במסך אינדקס החשבונות, משפיעה על כלל העסקים באופן מידי. –זכרו ! 

עקב השימוש באינדקס אחיד וחשיבותו, אנו ממליצים כי עובד אחד או שניים לכל היותר, יקבלו החלטה לגבי צורך שעלה בזמן עבודה, 

 יין כל שינוי ברמת האינדקס הכללי.אם לפתוח את החשבון ברמת האינדקס הכללי או לא, ובכלל בענ

 

 

 חתכי תנועות לעסק
 החתך, כפי שציינו קודם לכן, הוא המקום לפלח ולהביא לידי ביטוי את הייחודיות של כל עסק.

 החתך נשמר ברמת כל עסק בנפרד וקיימת הפרדה מלאה בין העסקים לעניין זה.

 

 מתי נשתמש בחתך?

כך  כל רכב כחתך ובעת הקלדת החשבונית יש לשייך את ההוצאה לרכב בצורה פשוטה. יש להקים – רכבים ומעלה 2עסק שיש בו  -

 נשמור על אחידות בכרטיסי ההוצאה ללא הצורך בפתיחת חשבונות הוצאה לכל רכב בנפרד.

 עסק ובו רכב אחד, אין צורך להקים כחתך.

 עילות לבדיקה ומעקב אחר רווחיות כל תחום פעילות.ואתם מעוניינים לבצע חלוקה לכל תחום פ עסק ובו מספר תחומי פעילות שונים -

 חנות משקפיים ובה יש צורך לדעת/לבדוק את הרווחיות של מכירת משקפיים לעומת עדשות מגע. לדוגמא:

במקרה כזה, נפתח חתך למשקפיים וחתך לעדשות מגע. בעת רישום החשבונית הוצאה ו/או הכנסה, נוכל לשייך לחתך המתאים. כך 

 ויח וליהנות מכל העולמות.נוכל להרו

 נשתמש בכרטיס הוצאה אחד )קניות סחורה( וכרטיס הכנסה אחד )מכירת סחורה(. .א

 נוכל להציג/להדפיס כרטסת חשבונות הכוללת גם משקפיים וגם עדשות מגע .ב

 וכן נוכל להציג/להדפיס גם בנפרד.
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 תך משקפיים לדוגמא )הכנסות מול הוצאות(.נוכל להציג/להדפיס דו"ח רווח/הפסד לכל תחום בנפרד ולבדוק רווחיות לח .ג

 נפתח את סוגי ההכנסות כחתכי תנועות. – קיים הצורך בפילוח הכנסות ועסק עבור -

 בעת הזנת החשבונית, נבחר בכרטיס ההכנסה הראשי, אך נשייך באותו הרגע לחתך המתאים.

 כיצד מקימים חתך?

 מהתפריט: הגדרות < חתכי תנועות לעסק.

 ש לבחור את העסק. בטבלה, יש להקים את החתכים הרצויים.במסך שייפתח, י

להזכירכם, כפי שצוין קודם לכן, כל מסך בתוכנה ובו נתונים קודמים, יהיה בברירת מחדל "צפייה בלבד", לצורך הגנה על המידע הקיים. 

 ת את הקיים או להוסיף שורה חדשה.לאחר מכן נוכל לשנולצורך ביצוע שינויים ו/תוספות בטבלה, נקליק על אייקון עיפרון ימני. 

 )עניין זה מתייחס לכל טבלה בתוכנה ולא רק לעניין זה(: דרכים 3שורה חדשה ניתן להוסיף ב 

 בחירה בשורה האחרונה בטבלה, ומעבר בשדה אנטר על השורה עד לירידת השורה. .1

 בחירה בשורה האחרונה בטבלה, ולחיצה על מקש "חץ למטה" במקלדת לירידת השורה. .2

 לפתיחת שורה חדשה, בין השורות הקיימות. F4בחירה בכל אחת משורות הטבלה ולחיצה על  .3

 הסבר על עמודות הטבלה:

 מספר החתך הרצוי. )המספר ישמש כקיצור דרך בקליטת חומר(. – חתך

 שם החתך )כפי שיופיע בדוחות השונים. – אורית

 כב". לשאר המצבים, נבחר "אחר".בשלב זה, אם החתך הינו רכב, נבחר במהות "ר – מהות החתך

. המסך שייפתח הינו רשימת הנכסים של העסק, כאשר הרכב חייב F5בשלב זה, רק אם מדובר ברכב, נקיש בשדה זה  – שיוך למספר

 להופיע כאחד מהם. נבחר ברכב ונקיש "אנטר" לבחירה.
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 תקבולים ותשלומים –קליטת חומר 

 בולים ותשלומיםמהתפריט: קליטת חומר < תק

 פרק זה עוסק בהזנת חומר הנה"ח שוטף לעסקים העצמאיים של המשרד.

, מאחר ומהנתונים המוזנים במסך זה, המערכת גוזרת את הדוחות לכל חלקי התוכנה. זהו גם המסך שבו מנהלי זהו המסך החשוב ביותר

 רויות העומדות לרשותכם במסך זה.החשבונות מבלים הכי הרבה. על כן, מומלץ להבין ביסודיות רבה, את האפש

 הסבר על מנות וחודשי דיווח

 דיווח". יותר להשתמש במונח "חודשמונח "מנה". נכון אנו לא משתמשים בבתוכנת רבגונית, 

 חודשי דיווח זמינים לשימוש. לא ניתן להוסיף או לגרוע חודשים. 12לכל עסק יש 

 ח )"המנה"(, מיוצג ע"י מספר.כל "מנה" היא חודש דיווח בפני עצמה. חודש הדיוו

 וכן הלאה. 2, פברואר הינו 1חודש ינואר הינו 

 בעת בחירת חודש הדיווח, כל הנתונים שנזין בטבלה, ישויכו לאותו חודש דיווח ויכללו בדוחות התקופתיים של אותו החודש.

 שאלות נפוצות לעניין זה:

וכו'(. ניתן גם לרשום את כל חומר  רוארבודשו )ינואר בינואר, פברואר בפניתן לרשום חומר הנה"ח חודש בח – עסק המדווח דו חודשי -

 הנה"ח פעם בחודשיים, בחודש הגבוה )הזוגי(,

 פברואר בפברואר וכו'.-כלומר, ינואר

 חודש בחודשו )ככל שהזמן מאפשר(.  המלצתנו לעניין זה, היא להקליד

ת החומר של חודשיים מעורבב והפרדת החומר לחודש בחודשו לצורך חודשיים לרוב מביאים א-אנו יודעים שהלקוחות הדו –הערה 

בייחוד בתכנוני מס(, על כן שווה  –ההזנה בצורה הזו גוזל זמן. הניסיון שלנו מלמד שהתועלת מכך גדולה )בהיבטים שונים בתוכנה 

 לשקול אפשרות זו.

 .חשבונית הוצאה המגיעה באיחור ושייכת לחודשים קודמים -

 תירשם בחודש הדיווח השוטף, אך עם תאריך החשבונית המקורי.חשבונית שכזו 

 כך נמנע מדו"ח מתקן למע"מ ונדרוש אותה בחודש השוטף.

 .2016שהתקבלה באוקטובר  2016דוג': חשבונית של אוגוסט 

אריך של אוגוסט . ברישום הפקודה נרשום את ערכי החשבונית המקורית, כלומר עם הת10חשבונית זו תירשם בחודש הדיווח )"מנה"( 

2016. 

 לאחר שביססנו את ההבנה לגבי מנות וחודשי דיווח, ניגש לאופן הקלדת החומר השוטף.

 בתפריט: קליטת חומר < תקבולים ותשלומים.הכניסה למסך מתבצעת ע"י בחירה 

 או ע"י לחיצה על אייקון הטבלה שתפריט הראשי. ctrl + 9ניתן להגיע למסך זה ע"י קיצור המקלדת 

 להצגת מסך חיפוש עסק לפי שם.  F5ב  ך זה נבחר בעסק ע"י הקשת מספרו או ע"י בחירהבמס

 לאחר בחירת העסק, נבחר את חודש הדיווח הרלוונטי ונקיש אנטר.

 בטבלה, נרשום את כל ההוצאות וההכנסות הקשורות לחודש דיווח זה.

 אז כיצד מתחילים?

על  F5החשבון הרלוונטי. אם אינכם זוכרים את מספרו, ניתן להקיש בשדה זה  המערכת מצפה מאיתנו למספר כרטיס בשדה "חשבון",

 מנת לפתוח את מסך חיפוש החשבון. לאחר בחירת החשבון, נתקדם באנטר אל עבר השדה הבא. 

זוכרים את  נוכל להקיש את מספר החתך )במידה והחלטתם על פילוח כלשהו בעסק לעניין הכנסה/הוצאה זו(. במידה ואינכם בשדה "חתך",

 להצגת רשימת חתכים.  F5מספר החתך, גם כאן, 

משמש את המערכת לרישום תאריך הערך של החשבונית. תאריך הערך תמיד יהיה חודש הדיווח שבחרתם לפני כן, כך  שדה "ערך"

מחייב(. במקום לרשום בשבילכם. בשדה זה תוכלו להשתמש כקיצור דרך לתאריך החשבונית )אך כמובן לא  שדה "ערך" יש שימוש אחרשל

של חשבונית שתאריכה  2016אריך החשבונית באופן מלא, רשמו בשדה "ערך" את יום החשבונית. לדוגמא:  רישום בחודש באוקטובר את ת

 . במעבר באנטר, המערכת תציע את תאריך החשבונית בכדי לחסוך זמן הקלדה.12, פשוט רשמו בשדה זה את המספר 12/10/16הוא 
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יש להזין את תאריך החשבונית המקורי. בין אם מדובר בחשבונית שבשוטף או בין אם מדובר בחשבונית שהגיעה  ך מסמך"בשדה "תארי

 יש לרשום את תאריך החשבונית המקורי, ורק אותו. –באיחור 

 הקפידו על מספר ספרות קבוע ברישום אסמכתא )יוסבר בהמשך( רשמו את מספר החשבונית. בשדה "אסמכתא",

ניתן גם  יש לרשום את פרטי התנועה. במידה ולא תקלידו פרטים, המערכת תרשום את שם החשבון כפרטי תנועה. פרטים",בשדה "

 בשדה זה על מנת ולבחור מתוך רשימה של פרטים שנרשמו בעבר לעסק זה. F5להקיש 

. המערכת PCN874ע"מ, הידוע גם בשם משמש את המערכת לקביעת הקוד לצורך אפיון החשבוניות לצורך הדיווח המפורט למ שדה "ח",

תקבע את האותיות לבדה ללא צורך בבחירה, למעט במצבים מיוחדים, והם: חשבונית עצמית, חשבונית הוצאה מהרשות הפלסטינאית 

 ורשימון ייבוא. במצבים אלו יש צורך לבחור את הקוד בעצמכם )עוד על זה בהמשך..(.

 ספק בחשבון הוצאה ולקוח בחשבון הכנסה(.יש לרשום את מספר העוסק ) בשדה "ע.מ",

משתמשים לרוב, עבור עסקים להם דורשים החזרי בלו. שדה זה ישמש לצורך תיעוד של כמות הליטרים בחשבון דלק  בשדה "כמות",

 למשל. כך שתוכלו לראות סיכום של הליטרים בטווח תאריכים רצוי.

 . יש לרשום את סכום החשבונית כולל מע"מ ,"בשדה "סכום

המערכת תציע באופן אוטומטי את סכום המע"מ ביחס לסכום החשבונית כולל מע"מ, ובהתאם להגדרת חלקיות המע"מ  בשדה "מע'מ",

אם החלטתכם לדרוש מע"מ אחר מברירת המחדל שהמערכת הציעה, נין לעשות זאת ע"י הזנת סכום המע"מ בעצמכם, או  הרצויה לכרטיס. 

 וכו'. 1/3,2/3,1/4גת אפשרויות שונות לאחוזי מע"מ מובנים, כגון בשדה זה להצ  F5ע"י הקשה על 

 לאחר סיום באנטר, תסתיים הזנת השורה והמערכת תמשיך לשורה הבאה.

ור אותו עסק בלבד. חלון זה משמש בכל שורה חדשה, ניתן יהיה לראות כי המערכת תציע חלון ובו כל הכרטיסים בהם השתמשנו עב

 כרטיסים נעשה שימוש בעבר על מנת ולייעל את בחירת הכרטיס מתוך כלל הכרטיסים שבמערכת.הכוונה למשתמש, באילו כ

 רישום חשבונית שכירות )הוצאה(

או פרק קליטת עסקים(, המערכת יכולה להציע, לאחר רישום החשבונית, את קליטתה כתשלום ושהוגדר ככזה )ר 856ו  102המדווח  עסק

תתרחש באופן אוטומטי לאחר סיום הזנת החשבונית שהוזרמה לחשבון שכירות או קבלני משנה. בחלון . פעולה זו 856ו ה  102לדיווח ה 

שיפתח )ניכוי מס במקור לספקים(, המערכת תוסיף שורה באופן אוטומטי ותצפה לבחירת הספק אשר לו שולם הכסף. בשדה "מקבל" בחרו 

לא מופיע ברשימה, ניתן להקימו באותו הרגע. )לחיצה על אייקון "עיפרון  את הספק מתוך רשימת הספקים של העסק. במידה והספק F5ע"י 

 (Escape ימני",  ירידת שורה בטבלה, והזנת ערכים. יציאה מהמסך באמצעות מקש אסקייפ

 י.להזין את סכום הניכוי )במידה ונוכה(. לסיום, יש סה"כ לצאת מהמסך. המידע יישמר באופן אוטומט לאחר בחירת המקבל, תוכלו

 טעויות נפוצות

בעת תיקון רישום של חשבונית שכירות ו/או קבלני משנה )לאחר הזנתה  –כתוצאה מתיקון חשבונית הנה"ח  102רישום כפול של תשלום ל 

בפעם הראשונה(, כגון תיקון של האסמכתא, פרטי תנועה או כל דבר אחר, המערכת תפתח חלון חדש של קליטת ניכוי מס במקור ותציע 

את החשבונית כתשלום חדש. המערכת איננה יודעת להבחין בין תיקון רישום של חשבונית שכירות/קבלני משנה  לבין הזנה של לקלוט 

חשבונית חדשה. על כן, אם מדובר בחשבונית שכבר קלטתם כתשלום לניכוי מס במקור, וביצעתם תיקון רישום לחשבונית שנרשמה לצורך 

ס במקור שנפתח. יציאה מהמסך מבלי הזנת הנתונים לא ישפיע על ניכוי המס במקור.                  הנה"ח, יש לצאת מהמסך של ניכוי מ

 תיקון תשלום לניכוי מס במקור ייעשה מתוך התפריט המתאים ולא מתוך מסך קליטת חומר הנה"ח שוטף.

 רישום חשבונית רכישת ציוד ונכסים

 י ביטוי.כנת 'רבגונית' באים לידוגם במצב זה, יתרונות ת

בעת בחירה בחשבון "רכישת ציוד" והזנת ערכי החשבונית, המערכת תקפיץ בסיום הקליטה את מסך קליטת הנכסים לעסק. ע"י הקשה על 

 :אנטר בלבד, המערכת תזין את הנכס החדש עם הערכים מתוך החשבונית. כל שעליכם לעשות הוא

 להצגת רשימת קבוצות(. F5ג בטופס הפחת )לבחור את הקבוצה בה תרצו שהנכס יוצ , ישבשדה "קבוצה" -

להצגת רשימת סיווגים(. בעת הצגת רשימת הסיווגים,  F5יש לבחור את אחוז הפחת אליו תרצו לשייך את הנכס. ) בשדה "סיווג",  -

 המערכת תצבע בכחול את הסיווגים הפופולאריים בגין הקבוצה שבחרתם.

רכב. בחירה זו תביא לפתיחת תפריט מצד שמאל של הזנת פרטי הרכב. פרטי  –הנכס" אם מדובר ברכישה של רכב, יש לבחור בשדה "סוג 

הרכב המינימליים הנדרשים לפני יציאה מהמסך הם:   מספר רכב, קבוצת שווי )או שווי שימוש לחודש( ע"פ רישיון הרכב, והגדרת אחוז 

 וג הנכס "רגיל" וחזרו להשלים את המידע כשהוא יהיה ברשותכם.התיאום. אם אינכם יודעים את הפרטים המינימליים הללו, הגדירו בשדה ס
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לאחר מילוי הפרטים הנ"ל, נשאר רק לצאת ממסך קליטת  את ההגדרה בברירת המחדל "רגיל". ברכישה של כל נכס אחר, יש להשאיר

 . בסיום הפעולה, המערכת תמשיך לשורה הבאה בהזנת חומר שוטף.Xהנכסים ע"י סגירת החלון ב 

 ת נפוצות:טעויו

בעת תיקון רישום חשבונית רכישת ציוד )לאחר הזנתה בפעם הראשונה(, כגון  -רישום כפול של נכסים כתוצאה מתיקון חשבונית בהנה"ח 

תיקון של האסמכתא, פרטי תנועה או כל דבר אחר, המערכת תפתח חלון חדש של קליטת טופס הפחת ותציע לקלוט את החשבונית כנכס 

יננה יודעת להבחין בין תיקון חשבונית רכישה לבין הזנה של חשבונית חדשה. על כן, אם מדובר בנכס שכבר הכנסתם חדש. המערכת א

לטופס פחת, וביצעתם תיקון לחשבונית שנרשמה לצורך הנה"ח, יש לצאת מהמסך של קליטת נכסים שנפתח. יציאה מהמסך מבלי הזנת 

 טופס הפחת ייעשה מתוך התפריט המתאים ולא מתוך מסך קליטת חומר הנה"ח שוטף.תיקון נכס ב לא ישפיע על טופס הפחת. הנתונים

 מיוחדיםרישום  מצבי -ניות מיוחדות וחשב

  חשבונית עצמית

 חשבונית עצמית מורכבת מפקודת הכנסה ומפקודת הוצאה. אך יש צורך לשייך כל חשבונית לקוד המתאים לה.

 .Mערכי החשבונית. בשדה "ח" בחרו בקוד  " והזנת20בחירה בחשבון "הכנסות לפי סעיף  -

 .Cבחירה בחשבון ההוצאה הרלוונטי והזנת אותם ערכי החשבונית. בשדה "ח" בחרו בקוד  -

 בשתי הפקודות יש לרשום בשדה "ע.מ" את תעודת הזהות של נותן השירות, ולא של העסק.

  חשבונית הוצאה מהרשות הפלסטינאית

 , מאחר ולרשות הפלסטינאית אחוז מע"מ שונה מישראל. לחשבונית מסוג זה אחוז מע"מ שונה

. כך, בעת רישום סכום כולל מע"מ, המערכת תציע את סכום המע"מ בהתאם Pבחרו בחשבון ההוצאה המתאים לכם ובשדה "ח" בחרו  -

 לאחוז המע"מ של הרשות הפלסטינאית.

  רשימון ייבוא

 ח בקוד מיוחד למע"מ.רשימון ייבוא הינו הוצאה של ייבוא סחורה מחו"ל ומדוו

 ספרות אחרונות(.  9. בשדה "ע.מ" יש להזין את מספר הרשימון )Rבחרו בכרטיס ההוצאה המתאים לכם ובשדה "ח", בחרו  -

 רישום פקודת מע"מ בלבד )דרישת מע"מ תשומות(

 (.PCN874פעולה זו אפשרית רק לעסקים שאינם חייבים בדיווח מפורט למע"מ )

 "(.W" 874קוד -"מ תשומות" )אם אין לכם כזה, פתחו כזה והגדירו אותו בתחת סיווג "הוצאות כלליות" ובחרו בחשבון "העברת מע -

, בסכום כולל מע"מ וסכום המע"מ, רשמו את Wהזינו ערך לתאריך. בשדה "פרטים" רשמו "העברת מע"מ תשומות". בשדה "ח" בחרו 

 .0.00ה, צריך להיות סכום המע"מ שברצונכם לדרוש. שדה "סכום ללא מע"מ" בתנוע

 

 זיהוי אוטומטי של חשבונית ככפולה והתנאים –רישום כפול 

תנאים מצטברים החייבים  3מערכת 'רבגונית' מסוגלת לבדוק ולזהות בזמן אמת, חשבונית החשודה ככפולה. לצורך כך המערכת בודקת 

 כל שלושת התנאים חייבים להתקיים: -להתקיים. לתשומת לבכם

 הה.תאריך המסמך ז .1

 מספר האסמכתא )מס' החשבונית( זהה .2

 סכום כולל מע"מ זהה .3

ספרות אחרונות,  3כל מנהלת חשבונות רגילה לשיטת רישום אחרת באסמכתא. אחת כותבת  –דגש מיוחד בנוגע למספר האסמכתא 

את העובדים לקלוט בהתאם. וכו'. חשוב ביותר, לצורך איתור כפילות אמין, לקבוע מראש את כמות הספרות באסמכתא ולהנחות  4האחרת 

 הן לא אותה אסמכתא, ולכן המערכת לא תתריע על חשד לכפילות! 1234-ו 234אסמכתא 

במידה ובסיום הקלדת חשבונית, המערכת תזהה שהתנאים הנ"ל מתקיימים בחשבונית נוספת עבור עסק זה)ברמת כל שנת המס ולא רק 

כפילות ע"י הקלקה על כפתור "רישום כפול" הנמצא במסך, או ע"י קיצור המקלדת ברמת החודש(, השורה תצבע באדום. ניתן להציג את ה

F6.נדגיש כי עליכם לעמוד על השורה האדומה בכדי שניתן יהיה להציג את הרישום הכפול . 
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 מגוון פעולות אותם ניתן לבצע מתוך מסך קליטת תקבולים ותשלומים:

 (.F8שבון" במסך )הצגת כרטיס חשבון ע"י הקלקה על כפתור "כרטיס ח -

 (.F7הגדרת שדות לעבודה ע"י הקלקה על כפתור "הגדרת שדות ) -

רישום הערות לעסק ע"י הקלקה על כפתור "הערות לעסק". ההערה תופיע בכל פעם שתיכנסו לקליטת חומר עבור עסק זה. מאוד  -

 שימושי.

 למוסדות".לראות ריכוז תשלומים לכלל המוסדות עבור עסק זה ע"י הקלה על כפתור "תש'  -

 .F10עדכון סך כל הסכומים המוצגים ושמירת הנתונים ע"י לחיצה על  -

 

 סגירת המנה והצגת דוחות תקופתיים

אין צורך לסגור את חודש הדיווח )המנה( לצורך הצגת הדוחות התקופתיים. נדגיש כי רק לאחר הדיווח התקופתי לעסק, נכון יהיה לסגור את 

מתוך מסך הקלדת החומר. ליד חודש הדיווח ישנו כפתור "סגירת חודש". לחיצה על כפתור זה ואישור  המנה. סגירת המנה/החודש מתבצעת

 הפעולה תביא לסגירת החודש ולחסימת האפשרות לביצוע שינויים בנתונים של אותו החודש.

 גם אם לא הוזנו נתונים בחודש מסוים. חודשי, יש לסגור כל חודש בנפרד,-שימו לב, כל מנה היא בפני עצמה, על כן, לעוסקים המדווחים דו

  

 לקוחות וספקים –ניכוי מס במקור 

 הגדרת לקוחות וספקים של עסק

לעסקים המדווחים על ניכוי מס במקור )מלקוחות ו/או לספקים(, ניתן להקים מבעוד מועד את הספקים והלקוחות בהתבסס על היסטוריית 

 .העסק )למשל, ספק קבוע שהעסק משלם לו שכירות(

. במסך זה, יש לבחור את העסק, ואת סוג מהתפריט: קליטת חומר < הגדרת לקוחות וספקים של עסקאת הספקים והלקוחות מקימים 

הרשימה שתרצו להקים/לעדכן. בחרו ספקים או לקוחות. לאחר מכן לחצו אנטר למעבר לטבלה המתאימה. בטבלה, הזינו את המידע 

 ת וספקים גם תוך כדי קליטת ניכוי מס במקור בפועל.המבוקש. נציין כי ניתן להקים לקוחו

 קליטת ניכויים במקור מלקוחות

לעסקים אשר לקוחות ניכו להם מס במקור, יש את הצורך לקלוט את הניכויים לטובת קיזוזם מתשלום המקדמה שיצא לנישום לשלם )וכמובן 

 לטובת התחשבות בכך בתכנוני המס ובדו"ח השנתי(.

 דרכים. 2מלקוחות ניתן להגיע ב  במקור יםלמסך קליטת ניכוי

האחת, מתוך מסך קליטת חומר, תוך הזנת חומר שוטף, ישנו כפתור "ניכוי לקוחות". הקלקה עליו תוביל לפתיחת מסך קליטת ניכויים  -

 מלקוחות ובחודש הדיווח הרלוונטי.

 .התפריט: קליטת חומר < ניכויים במקור מלקוחותהאחרת, מתוך  -

 כויים במקור מלקוחות, יש לבחור את העסק ואת חודש הדיווח.במסך קליטת ני

ובחירה מתוך  F5בטבלה, יש להזין את המנכה, כלומר את הלקוח ששילם לעסק וניכה לו במקור. בחירת הלקוח נעשית ע"י הקשה על 

 לוי שם הלקוח ומספר זהות.הרשימה. במידה והלקוח לא מופיע ברשימה, ניתן להקימו באותו הרגע. בעת הקמת לקוח, יש צורך במי

 רת הלקוח, הזינו את הסכום ברוטו ואת סכום הניכוי )במידה ונוכה(. לבסוף, ניתן לצאת מהמסך. הנתונים יישמרו באופן אוטומטי.לאחר בחי

 קליטת ניכויים במקור לספקים

( 102ת הניכויים לטובת הדיווח התקופתי )לעסקים אשר ניכו במקור לספק שלהם )לרוב שכירויות וקבלני משנה(, יש את הצורך לקלוט א

 (.856והשנתי המלווה בכך )

 דרכים. 3למסך קליטת ניכויים במקור לספקים ניתן להגיע ב 

 האחת, מתוך מסך קליטת חומר ותוך הזנת חשבונית שכירות ו/או קבלני משנה, המסך ייפתח באופן אוטומטי. -

טף, ישנו כפתור "ניכוי ספקים". הקלקה עליו תוביל לפתיחת מסך קליטת ניכויים השנייה, מתוך מסך קליטת חומר, תוך הזנת חומר שו -

 מלקוחות ובחודש הדיווח הרלוונטי, להזנה יזומה של התשלום והניכוי.

 .התפריט: קליטת חומר < ניכויים במקור לספקיםהשלישית, מתוך  -
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בטבלה, יש להזין את המקבל, כלומר את הספק ששולם לו.  ח.במסך קליטת ניכויים במקור לספקים, יש לבחור את העסק ואת חודש הדיוו

ובחירה מתוך הרשימה. במידה והספק לא מופיע ברשימה, ניתן להקימו באותו הרגע. בעת הקמת  F5בחירת הספק נעשית ע"י הקשה על 

ו נכסים(. מומלץ אף להזין את אחוז " שירותים א06ספק, יש צורך במילוי שם הספק, מספר עוסק המורשה שלו ואת סוג הניכוי שלו )לרוב "

לאחר בחירת הספק, הזינו את הסכום ברוטו ואת סכום הניכוי )במידה ונוכה(. לבסוף, ניתן לצאת  הניכוי שלו והתוקף על פי מס הכנסה.

 מהמסך. הנתונים יישמרו באופן אוטומטי.

 0111מערכת  –מידע על שיעור ניכוי מס במקור 

המתממשקת לנתוני רשות המיסים ומסוגלת לייבא ולעדכן לכל לקוחות המשרד )העסקים(  1000להשתמש במערכת  בתוכנת 'רבגונית' ניתן

התנאי לכך הוא הזנת מספרי תיקים נכונים במסך "קליטת עסק", הן עבור מספר תיק במע"מ והן  את אחוז הניכוי, סוג הניכוי ותוקף האישור.

 כנסה הוא השילוב של השניים, לכן חובה למלא את שניהם(.עבור מספר תיק במס הכנסה )הזיהוי במס ה

 באופן ייחודי, 'רבגונית' מסוגלת לעדכן זאת אפילו עבור הספקים של לקוחו המשרד )הספקים של העסקים(.

)התקינים  דקות וכולל יצוא קובץ עם הנתונים לרשות המיסים, טעינת הקובץ באתר רשות המיסים, הורדת התוצאות 3התהליך כולו אורך כ 

 והשגויים( וקליטת התוצאות בתוכנת 'רבגונית'.

 .youtube.comאו באתר  רבגונית"  –תחת לשונית "סרטוני הדרכה  מצולם באתר בחברה, סרטון הדרכה, כי בנושא זה קיים נציין

 הזנת מספר תיק ניכויים )מס הכנסה( וזיהוי פנקס של המשרד המייצג.  –שלב ראשון 

רות < הגדרות כללית וטבלאות מידע < פרמטרים ראשיים. יש להזין את מספר תיק הניכויים ומספר זיהוי הפנקס )ללא מתוך התפריט: הגד

המופיעה בפנקס(. במידה ולמשרד המייצג אין תיק ניכויים, ניתן לרשום את תיק הניכויים וזיהוי הפנקס של אחד מלקוחות  143הקידומת 

ר ומס הכנסה ייאלץ הזנה של פרטים אלו באתר האינטרנט לפני מעבר לטעינת הקובץ. מס' תיק )העסקים( המשרד. פעולה זו חובה מאח

 הניכויים וזיהוי הפנקס לא נשמר במאגרי מס הכנסה והוא לצורך מעבר למסך הבא באתר בלבד.

 ייצוא קובץ הנתונים למס הכנסה. –שלב שני 

ברירת המחדל של המסך היא הכנת קובץ עבור הלקוחות של  .1000מערכת  –תפריט בחרו: קליטת חומר < מידע על ניכוי מס במקור המ

המשרד )העסקים(. לחצו על כפתור "אישור". המערכת תכין את הקובץ ותציג הודעה שהפעולה הסתיימה בהצלחה. הקובץ מופק אוטומטית 

ופיעים במסך, ליד האפשרות "יצירת קובץ . שם הקובץ יהיה מספר העמדה. הנתיב המלא ושם הקובץ מCהנמצאת בכונן   TEMPלתיקיית 

 לבדיקה".

 

 .כניסה לאתר מס הכנסה, ליישום המתאים וטעינת הקובץ –שלב שלישי 

  תחתית מסך הייצוא.ישירות מהתוכנה. הקישור נמצא ב ,לא לכולם קל להתמצא באתר רשות המיסים. על כן, הוספנו קישור למקום המתאים

הניכויים וזיהוי הפנקס, כפי שהוזן קודם לכן. חייבת להיות התאמה בין מה שנרשם בשלב הראשון מס' תיק באתר רשות המסים יש להזין את 

 .לבין מה שיירשם בשלב זה. לבסוף, לוחצים על "המשך"

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e57jSe-wQjE&list=UUSMQvoTiNWabYxdjhu1pBtw&index=4
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 ."אישורוחרים בקובץ שיצרנו ולוחצים על "לאחר מכן, ב

 

 .ת המסיםור הקובץ ובדיקתו ע"י רשולאחר מכן יש להמתין מספר שניות לשיד

 .שמירת תוצאות הבדיקה –שלב רביעי 

: יש חשוב.  C:\Temp. סה"כ תקינים וסה"כ שגויים. את תוצאות הבדיקה יש לשמור בתיקיית סוף תתקבל התוצאה ע"י רשות המסיםלב

 .ור גם את התקינים וגם את השגוייםלשמ

 
 

 קליטת תוצאות הבדיקה –שלב חמישי 

רה לתוכנה, ובמסך הייצוא בוחרים באפשרות "קליטת תוצאות בדיקה". המערכת תציע את תיקיית לאחר הורדת הקבצים, ניגשים חז

C:\Temp ."כברירת מחדל. לבסוף, לחצו על "אישור 
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 .דוחות 2וצאות הבדיקה ותציג כפלט בשלב זה המערכת תקלוט את ת

 ל אחד מהעסקים.זוהי רשימת השגויים ובה תיאור השגיאה לגבי כ –: עסקים שלא אותרו האחד

 .זוהי רשימת התקינים –: מידע על שיעורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים האחר

  עם אישור שאינו בתוקף או זמני אלו עסקים – בצבע אדוםאם ברשימת התקינים ישנם עסקים. 

 דוגמא לרשימת התקינים :

 

 דוגמא לרשימת השגויים :

 

 התוצאות. לכן, הדפיסו אותם במידת הצורך.נדגיש, כי דוחות אלו יוצגו רק בעת קליטת 

 אישור ניכוי מס שלא בתוקף –בדיקה 

 ניתן לבדוק בכל רגע נתון למי מהעסקים פג תוקף / עומד לפוג תוקף אישור ניכוי מס במקור.

 .אישור ניכוי מס שלא בתוקף  - מהתפריט: קליטת חומר < בדיקהבדיקה זו ניתן לבצע 

ריך אותו תרצו לבדוק. בהצגת הדו"ח, המערכת תציג רק עסקים אשר תוקף אישור ניכוי המס שלהם נמוך או במסך זה סה"כ הזינו את התא

 דו"ח מתבסס על המידע המעודכן בתוכנה.שווה לתאריך הבדיקה שבחרתם. כמובן שה

 

 קליטת פקודת יומן מתוכנה אחרת

 מהתפריט: קליטת חומר < קליטת פקודת יומן מתוכנה אחרת.

גונית', קיימת האפשרות באופן ייחודי, לקלוט קובץ הכנסות מתוכנה זרה )למשל, לקוח של המשרד המפיק חשבוניות בצורה בתוכנת 'רב

( מבוסס שיטה כפולה ונקלט בדרך כלל בתוכנות המבוססות movein.datממוחשבת(, זאת על אף העובדה, שהקובץ המקובל לעניין זה )

 שיטה כפולה.

 דגשים חשובים:

(. קבצים אלו הם באחריות movein.prm(, וכן בקובץ הפרמטרים הנלווה )movein.datייד מראש, בקובץ ההכנסות )חובה להצט -

 התוכנה של הלקוח. ללא קבצים אלו, לא ניתן יהיה לקלוט את הנתונים.

 הקבצים צריכים להימצא יחד באותה התיקייה. 2הקבצים בתיקייה כלשהי במחשב.  2יש לשמור את  -

 לקוח להפיק קובץ עבור חודש בודד בלבד.יש לבקש מה -

 התוכנה לא תקלוט תנועות שאינן הכנסה ו/או הוצאה )כגון תקבול מלקוח(. -
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לאחר בחירת העסק, נקליק על האייקון "תיקיה" ונבחר את קובץ  לאחר הכניסה למסך, נבחר את העסק שנרצה לקלוט עבורו את התנועות.

ת הקובץ, נקיש אנטר והמערכת תבצע בדיקה על נתוני הקובץ. במידה והקובץ יימצא תקין, לאחר בחיר בחלון שייפתח. movein.datה 

המערכת תציב בשדה "חודש פקודה" את החודש אליו היא מזהה שהתנועות שייכות. האפשרות "להפוך מלל בשדה פרטים" קיימת עבור 

        מות בסדר הפוך(. בדרך כלל, לא נבחר באפשרות זו. תוכנות, בעיקר אינטרנטיות, אשר פרטי התנועה שבקובץ שהן מייצאות, נרש

ההתאמה פשוטה מאוד.  'רבגונית'. -נוכל להמשיך לשלב הבא והוא, התאמת מספר כרטיס ההכנסה שבקובץ לכרטיס ההכנסה שבכעת, 

, יש לבחור את מספר "גוניתן ברב-בשדה " ח סה"כ יש להציג בשדה " מפתח חשבון בקובץ" את מספר כרטיס ההכנסה אצל תוכנת הלקוח.

במידה ואינכם יודעים את מס' כרטיס ההכנסה אצל תוכנת הלקוח, יש לבקש מהלקוח  .F5חשבון ההכנסה הרצוי. ניתן לחפש ע"י הקשה על 

     לבסוף, נקיש אנטר מספר פעמים, עד להופעת הודעת אישור ונאשר את הפעולה. להתקשר לבית התוכנה שלו ולברר זאת עבורכם.

 מודול זה כרוך בתשלום נוסף. המעוניינים, יש לפנות לנציג שירות לקוחות. – הערה חשובה

 

 דוחות שוטפים ותקופתיים למוסדות

 דוחות התקופתיים למוסדות, על בסיס הנתונים שהוזנו בקליטת החומר השוטף.הצגה והדפסת הפרק זה עוסק ב

 ספר תקבולים ותשלומים

 תקבולים ותשלומים.מהתפריט: דוחות שוטפים < ספק 

זהו למעשה יומן הקליטה )המנה( של העסק אשר ניתן להדפסה על פי תחימה של החודשים אותם תרצו להדפיס. באפשרות "סוג הדו"ח", 

ברירת המחדל היא "תקבולים ותשלומים". כלומר, רק הכנסות והוצאות ייכללו בדו"ח זה. במידה והוזנו תנועות שאינן הוצאה ואינן הכנסה, 

כגון הפקדה לפיקדון ומשיכה מפיקדון )לרוב לעורכי דין(, יש לבחור בסוג דו"ח "הכל" בכדי לקבל את ההכנסות וההוצאות יחד עם תנועות 

חו"ז למיניהן. בדו"ח המודפס יוצגו כל נתוני המנה לחודש שנבחר ובהתאם לסוג הדו"ח שנבחר וכן סיכום המידע לאותו החודש, כגון סה"כ 

ות ואף סה"כ הניכויים לספקים ומלקוחות לאותה התקופה. עוד נציין כי שורות בדו"ח זה המסומנות בסימן כוכבית )*(, מייצגות הוצאות והכנס

 רכישת ציוד.

 דוחות תקופתיים

לאחר הזנת חומר הנה"ח השוטף. ממסך זה ניתן להפיק את הדוחות התקופתיים לכל המוסדות זהו המסך בו תבקרו לעיתים תכופות, 

 עשה לדעת את הסכומים שיצא לכל עסק לשלם בהתאם לספרים של העסק.ולמ

במסך זה קיימת תחימה של לקוחות ושל עסקים. נסביר כעת את השילוב בין השניים בכדי לקבל תוצאות רצויות. ככלל, אם לא מדובר 

ת תקופתיים, המערכת תציג את כלל . כך, בעת הצגת דוחו9999עד  0בשותפות, נבחר לתחום את הלקוח בלבד. את העסקים נשאיר מ 

 הדוחות התקופתיים של כל התא המשפחתי של הנישום, על מנת ולא לשכוח דיווחים למיניהם.

 ולתחום בעסק את מספר השותפות בלבד. 9999עד  0אם ברצונכם להציג דוחות תקופתיים לשותפות, יש לתחום מלקוח 

 (.9999עד  0)הנישום(. ולא לתחום את העסק )מ  את מספר הלקוח לקוחות להם מספר עסקים, יש לתחום

בחודש דיווח נבחר את חודש הדיווח הרלוונטי. נדגיש כי לעסקים המדווחים דו חודשי, אין צורך לתחום את החודשיים אלא לבחור רק את 

. אין צורך 2עד  2ניתן לתחום מחודש  –פברואר -החודש הגבוה )הזוגי(. לדוג': עסק המדווח דו חודשי וברצונכם להציג לו דו"ח מע"מ לינואר

 חודשי בהגדרת העסק, תביא להצגת דו"ח תקופתי המתבסס על החודשיים הרלוונטיים.-. עצם הגדרת הלקוח כדו2עד  1לתחום מ 

ברירת המחדל היא פנקסים לדיווח. כלומר, כל הפנקסים אותם הנישום/העסק צריך לדווח לחודשים שנבחרו.  –בשדה "מה להדפיס?" 

המערכת תציג את כל השוברים ברצף בכדי לחסוך בנייר ובזמן עבודה )הצגת כל שובר בנפרד(. אם בכל זאת אתם מעוניינים בשובר 

 ספציפי, ניתן לבחור זאת מהרשימה.

 , והם:המשרדיים בנוסף, במסך ישנם מספר סימוני וי אשר ניתן לסמן/לבטל, לפי הצרכים

 סת דו"ח יומן קליטה לחודש שנבחר.הדפ –להדפיס ספר תקבולים ותשלומים  -

 הדפסת ניכוי במקור מלקוחות ולספקים לחודש שנבחר. –להדפיס רשימת ניכויים במקור בתקופה  -

 סימון זה יביא להכנת קובץ דיווח מפורט למע"מ ללקוח שנבחר. – PCN874להכין קובץ  -

 פנקסי הדיווח ששולמו בפועל ולא לפי הספרים של העסק.הצגת שוברי תשלום הדוחות התקופתיים לפי  –לפי דוחות )לא לפי ספרים(  -

אפשרות להדפסת הדוחות התקופתיים כשוברים של המוסדות כפי שנראה שובר אמיתי )רק לצורך הצגה ויזואלית,  –הדפסה גרפית  -

 לא לצורך תשלום השובר בדואר.

שהובילו לסכום הסופי. לדוג': לקוח שיש לו מספר  מכלול הסכומיםהדפסת דו"ח פירוט לכל מוסד והצגת  –להדפיס ביאור לפנקסים  -

עסקים. בדו"ח המע"מ שהמערכת תציג, היא תכלול את כלל העסקים. דו"ח ביאור פנקסים יציג את תרומתו של כל עסק לדו"ח המע"מ, 

 ואת הסה"כ.
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 יטריונים שנבחרו במסך.לבסוף, יש להקליק על "בחירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה < אישור.  השוברים יוצגו בהתאם לקר

                       "X-"מספר עסקים בדו"חמע"מ ומקדמות מס הכנסה, ייתכן ותופיע הודעה בתוך השובר כגון  בשוברים מסוימים - שימו לב

רות . הודעות אלו הן האינדיקציה שלכם כי המערכת איחדה לאותו השובר מספר עסקים, בהתאם להגדעסקים" X"דו"ח מאוחד ל או 

המצויות במערכת. אם אינכם משוכנעים למה ואיך, אנו ממליצים כי תסמנו את האפשרות "להדפיס ביאור לפנקסים" בכדי לקבל דו"ח נלווה 

 המכיל פירוט לכל מוסד אילו עסקים אוחדו ומה תרומתם לדו"ח הסופי.

 וחללק  SMSשליחת 

מים לתשלום לכלל המוסדות. הסכומים יישתלו אוטומטית בהודעה, על פי , ניתן לשלוח הודעה ללקוח על הסכוSMSלבעלי מודול שליחת 

ללקוח",   SMSלשליחת ההודעה, לחצו על כפתור "שלח  הנתונים הקיימים במערכת באותו הרגע. ניתן לערוך את ההודעה בטרם שליחתה. 

 בצעו שינויים בתוכן ההודעה במידת הצורך, ולחצו על "שלח".

 

 (PCN874וח מפורט למע"מ )הכנה ושידור קובץ דיו

 .PCN874 –משנה לשנה, יותר ויותר עסקים מגיעים לחבות בדיווח מפורט למע"מ, הידוע גם בשם 

מצולם עבור הכנה ושידור קובץ דיווח מפורט. הסרטון זמין לצפייה באתר החברה תחת לשונית  סרטון הדרכהלפני הכל, נציין כי קיים 

 רבגונית". –"סרטוני הדרכה 

ידור הכנה ושוניסיון העבר מלמד כי בתשתית משרדית רחבה, לא כל מנהלת חשבונות גם מדווחת בעצמה את קובץ השידור, פעולת  מאחר

קובץ זה, מתחלקת לשני שלבים. במידה ומנהלת החשבונות היא גם זו שמקלידה את החומר ללקוח וגם משדרת עבורו את הקובץ, תבצע 

 את שני השלבים בעצמה.

 , תוך הצגת דוחות תקופתיים, ע"י מנהלת החשבונות שהקלידה את החומר השוטף לעסק.הכנת קובץ – שלב ראשון

 נבחר בתפריט: דוחות שוטפים < דוחות תקופתיים.

". pcn874נציג את הדו"חות התקופתיים למוסדות כפי שלמדנו קודם לכן. ברגע שהגעתם למסקנה כי הדו"ח סופי, יש לסמן וי "להכין קובץ 

 שיך בהצגת הדוחות התקופתיים, ע"י בחירה ב"בחירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה <אישור.ולהמ

 בפעולה זו המערכת תכין "מאחורי הקלעים" קובץ שידור ללקוח ותיצור מעין "אמירה" של מנהלת החשבונות שהעסק מוכן לדיווח.

 את השלב הראשון יש לבצע לכל עסק החייב בדיווח מפורט.

 ת קובץ דיווח למחשב לצורך שידורריצי –שלב שני 

 לדיווח מע"מ. PCN874בתפריט: דוחות שוטפים < קובץ נבחר 

 שלב זה מתבצע לרוב רק על ידי מנהלת החשבונות המשדרת בפועל את הקובץ.

 נשאיר את האפשרות המסומנת "יצירת קובץ דיווח". בשדה "חודש דיווח", נקיש את החודש הרצוי. – בשדה "סוג פעולה"

ניתן לבחור את התיקייה אליה תרצו לשמור את קובץ השידור. אנו ממליצים לא לשנות את תיקיית ברירת המחדל  דה "שם תיקיה"בש

 המוצעת.

אפשרות זו מעניינת ושימושית מאוד. כאשר אפשרות זו מסומנת, קובץ הפלט שמערכת תפיק ייקרא  – להוסיף שם עסק לשם קובץ הדיווח

" )כאשר פלוני אלמוני הוא שם העסק הרלוונטי וחודש הדיווח(     כך שגם מבחינה MM-YYYY – PCN874דש בשם: "פלוני אלמוני חו

          , כמקובל.PCN874במידה ואפשרות זו לא תסומן, שם הקובץ ייקרא  חיצונית, שם הקובץ מעיד על תכולתו לצורך זיהוי קל יותר.

ולהכין קובץ  תעל מנ ובה כל עסקים עבורם מנהלי החשבונות ביצעו את השלב הראשון.לאחר מכן, נקיש על "המשך". כעת, תיפתח טבלה 

 (. לאחר מכן, "סיים" ואישור.F3שידור, יש סה"כ לסמן את העסק הרלוונטי ע"י לחיצה על כפתור "סימון" )

 עסקים ויותר הקשורים באותו מספר תיק במע"מ 2הכנת קובץ ל 

טבלה. לאחר סימון העסקים, תיפתח אפשרות "מבנה דיווח" בתחתית הטבלה. במקרה זה יש לבחור יש לסמן את כל העסקים הללו יחד ב

 "איחוד עוסקים".

 הכנת קבצים מרובים בבת אחת

 ניתן גם להכין לכל העסקים שבטבלה קבצים מרובים )לכל עסק קובץ משלו( בפעולה אחת, מאשר פעולה בנפרד לכל עסק.

https://www.youtube.com/watch?v=XWcrRs-H1P8&index=5&list=UUSMQvoTiNWabYxdjhu1pBtw
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נסמן את כל העסקים עבורם אנו מעוניינים להכין קבצי דיווח.  ימנתם "להוסיף שם עסק לשם קובץ הדיווח".אפשרות זו אפשרית רק במידה וס

וי את האפשרות "לכל עסק קובץ בנפרד". לאחר -לאחר מכן, תיפתח אפשרות "מבנה דיווח" בתחתית הטבלה.    במקרה זה, נבחר לסמן ב

 כעת נותר לשדרם באתר רשות המיסים.זהו. קבצי השידור בתיקייה ו מכן "סיים" ואישור.

 למע"מ סימולטור שידור

לסימולטור מיוחד הזהה לשידור בפועל. מטרת הסימולטור היא לבדוק אחר שגיאות אפשריות,  PCNרשות המיסים מאפשרת שידור קובץ 

טור זה. סה"כ להקליק על הקישור יצרנו עבורכם קיצור דרך לסימול זיהוי השגיאות ותיקונם, במידת הצורך, בתוכנת הנהלת החשבונות.

 .נדרש חיבור לאינטרנטלא נדרש חיבור לשע"מ בעת שימוש בסימולטור. אך  - שימו לב הנמצא במסך יצירת קובץ השידור.

 דוחות תקופתיים להעברה לשע"מ

ים של כל לקוחות המשרד, על לאפשרות בה רשות המיסים תאפשר דיווח מרוכז של הדוחות התקופתי 2010תוכנת 'רבגונית' ערוכה משנת 

בסיס מספר המייצג בשע"מ. לצערנו, רשות המסים טרם השלימה את עבודתה בנושא ועדיין לא מאפשרת זאת. יחד עם זאת, השארנו את 

 האפשרות בתפריט מאחר ולדוחות המופקים ממסך זה יתרונות רבים.

בחרו  "מה להדפיס?"חודש הדיווח בחרו את החודש הרלוונטי. בשאלה במסך זה, ניתן, אך לא רצוי, לתחום את הלקוחות ו/או העסקים. ב

את הפנקס אותו תרצו להציג. בחרו ב"בחירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה < אישור. בדו"ח שיוצג תקבלו את השובר התקופתי של המוסד 

 .לכל לקוחות המשרד בדו"ח מרכז אחדשבחרתם, 

 תקופתי –דו"ח ניכויים ע"י לקוחות 

 תקופתי. –דו"ח ניכויים ע"י לקוחות  ריט: דוחות שוטפים <מהתפ

דו"ח הפירוט יכלול את רשימת הלקוחות אשר ניכו במקור  ממסך זה ניתן להפיק את הפירוט של הניכויים במקור מלקוחות לפי חודש נבחר.

 לעסק וכן את פרטי התשלום והניכוי, כפי שהוזן במעמד קליטת החומר השוטף.

 תקופתי –ספקים דו"ח ניכויים ל

 תקופתי. –דו"ח ניכויים לספקים  מהתפריט: דוחות שוטפים <

ממסך זה ניתן להפיק את הפירוט של הניכויים במקור לספקים לפי חודש נבחר. דו"ח הפירוט יכלול את רשימת הספקים אשר העסק ניכה 

 ף.להם במקור וכן את פרטי התשלום והניכוי, כפי שהוזן במעמד קליטת החומר השוט

 ריכוז תשלומים למוסדות

 .ריכוז תשלומים למוסדות מהתפריט: דוחות שוטפים <

מסך זה מאפשר צפייה בנתונים הסופיים של כל שובר תשלום/החזר, לכל מוסד, ברמה שנתית ובפירוט חודשי. זהו דו"ח משמעותי המספק 

 מידע מלא ומהיר על פעילות העסק ברבדים השונים, לאורך כל השנה.
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 פנקסים ששולמו ודוחות השוואה בין פנקסים לספרים קליטת

לאחר הזנת נתוני הנהלת החשבונות, הצגת הדוחות התקופתיים ודיווחם למוסדות. יש צורך לקלוט את הפנקסים כתשלומים בפועל. פעולה 

 זו קריטית מאחר ומספקת מענה לדברים חשובים מאוד והם:

 ם לפנקסים ששולמו והתחשבות בהפרשים )במידה וישנם( בעת הדיווח התקופתי הבא.ין הספריהזנת התשלום בפועל לצורך השוואה ב -

 הזנת התשלום בפועל משפיעה על תכנון המס ועל הדו"ח השנתי לטובת קיזוז המס המגיע והצגת יתרת מס לתשלום/החזר -

 

)בייחוד ביטוח לאומי  ות קליטת הפנקסיםאנו שבים ומדגישים את חשיבהניסיון שלנו מלמד כי לא כל משרדי הנה"ח מבצעים פעולה זו. 

 . לכן גם דאגנו לקליטה מהירה וקלה ביותר הצורכת מינימום זמן עבודה.אישי ומס הכנסה מקדמות(

 .בתפריט: קליטת חומר < פנקסים ששולמו < קליטה ורישום פנקסים למוסדותהמסך לקליטת הפנקסים של עסק/נישום נמצא 

חודש הדיווח המבוקש. בלחיצה על "אנטר" יוצגו בפניכם כל פנקסי הדיווח האפשריים. פנקס אשר ע"פ במסך זה, בחרו את הנישום ואת 

 תוצג עליו ההערה "לא לדיווח". –הגדרת חודשי הדיווח, איננו רלוונטי לחודש שבחרתם 

 הזנת השוברים

סק לשלם ע"פ הספרים, זה גם מה שדווח ושולם צורת החשיבה שלנו הובילה אותנו למסקנה כי כמעט בכל המקרים, הסכומים אותם יצא לע

בפועל. בשל כך, הוספנו כפתור "העתק" בכל מוסד, כאשר לחיצה עליו תעתיק את הדיווח ע"פ הספרים לשולם בפועל. כך, כל שנותר לכם 

 לעשות הוא להשוות ויזואלית בין הפנקס לתשלום שהוזן ולאמת את המידע במקום להזינו ידנית.

 האפשרות: במסך זה ניתנת

 ת תאריך הדיווח והתשלוםלקלוט לכל מוסד א -

 לכתוב לכל מוסד הערה לפנקס של אותו החודש. -

 לכתוב הערה לפנקס ברמה שנתית )מעין תזכורת עבור המוסד בכל חודש( -

 לקלוט את תאריך קבלת החומר מהלקוח לאותו החודש )משמש את המערכת לדוחות "עסקים שלא הגישו חומר"( -

 שיק ומספר שיק, הוראת קבע וכו'. –התשלום של השובר  לתעד את אופן -

 על פי הדיווח )התשלום בפועל( ולא על פי הספרים. –ללקוח על הסכומים לתשלום   SMSלשלוח  -

 ביטוח לאומי אישי

 .מהתפריט: קליטת חומר < פנקסים ששולמו < ביטוח לאומי אישי והפרשי שומה

של הנישום, למעט מצבים בהם בוצעה הגדלה או הקטנה. על כן, אנו ממליצים לקלוט מראש את  ביטוח לאומי אישי הינו תשלום חודשי קבוע

כך ל השנה. תשלום המקדמה החודשי לאורך כל השנה. במסך זה, הזינו את התשלום החודשי של נישום לעניין ביטוח לאומי, מראש לכ

ללקוח. וכפי שציינו קודם לכן, נתון זה הינו נתון הכרחי לטובת  בוצעה הגדלה או הקטנהו במידהרק פעם נוספת תצטרכו לבקר במסך זה 

 תכנוני המס והדוחות השנתיים.

  הכנסה שנתית מבוטחת

 עדיין במסך ביטוח לאומי אישי, מומלץ להזין את סכום ההכנסה השנתית המבוטחת של הנישום ו/או בן/בת הזוג.

 דוחות השוואה בין פנקסים לספרים

 פים < דוחות השוואה בין פנקסים לספרים.מהתפריט: דוחות שוט

דוחות אלו יציגו השוואה ברמה שנתית, על פי חודשי הדיווח, בין הסכומים לתשלום בספרים של העסק לבין התשלומים בפועל כפי שנקלטו 

יותר ממה שנדרש על פי  ע"י מנהלת החשבונות. זאת לצורך השוואה ובדיקה שהעסק/הלקוח שילם את כל התחייבויותיו או לחלופין לא שילם

 הספרים.

בחרו את המוסד שעבורו תרצו השוואה. בחרו ב"בחירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה < אישור.  הדו"ח שיוצג יכיל השוואה בין הפנקסים 

לספרים עבור המוסד שנבחר, תוך התחשבות בנתוני כל השנה. לבסוף תתקבל שורת הפרש. אם שורת ההפרש מכילה אפסים, סימן 

שהעסק שילם ע"פ הפנקסים את כל התחייבויותיו על פי הספרים. אם שורת ההפרש מכילה הפרשים, יש להתחשב בהם בדיווח התקופתי 

הקרוב או לכל המאוחר בדיווח התקופתי האחרון של השנה )דהיינו דצמבר(. אם דיווח דצמבר חלף וקיימים הפרשים בין הספרים לדיווח 

 תקן )לשיקול דעתו של בעל המשרד(.דו"ח מבפועל, יש לשקול דיווח של 
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 דוחות וכרטסת

בפרק זה נעסוק בכרטסת החשבונות והדוחות השונים אותם ניתן להפיק ממערכת 'רבגונית'. לדוחות המופקים כוח רב ומשמעות רבה שכן, 

ות בין היתר, את נות אחרות ומדגישניתן להפיק דוחות מעניינים לכלל לקוחות המשרד בצורה מרוכזת. אלו דוחות שלא ניתן לקבל בתוכ

 יתרונות התוכנה.

 הצגת כרטיס חשבון

 מהתפריט: דוחות < הצגת כרטיס חשבון.

זהו מסך זריז להצגת כרטיס חשבון ספציפי לעסק נבחר. בשדה "עסק" נבחר את העסק הרלוונטי. בשדה חשבון נבחר בחשבון הרצוי. נזכיר, 

 .F5כי גם עסק וגם חשבון ניתן לבחור מתוך רשימה ע"י הקשה על 

 ניתן לבצע מספר פעולות והן:מתוך מסך זה לאחר הצגת כרטיס החשבון נוכל לראות את המידע והתנועות לאותו החשבון. 

 לחיצה על הכפתור תציג את נתוני הכרטיס עם/בלי מע"מ, לסירוגין. –שינוי הכללת מע"מ  .1

 .ניתן להציג יתרה של הכרטיס בצורה מהירה על בסיס טווח תאריכים רצוי. גם יתרת כמות –יתרה בתקופה  .2

 אחרת לצורך השוואה.הצגת כרטיס החשבון של העסק שנבחר בכל שנה  –כרטיס שנה אחרת  .3

 התקופתי. ח"אפשרות להעברת תנועות מכרטיס לכרטיס, ללא הצורך בסטורנו, וללא שינוי הדו –ן אחר -העברה לח .4

במסך שייפתח, נבחר את הכרטיס ממנו נרצה להעביר תנועות, נסמן את התנועות הרצויות ע"י כפתור "סימון" הנמצא על המסך 

(F3 ."ונלחץ על כפתור "אישור ,) המערכת תקפיץ חלון בחירה של הכרטיס אליו נרצה להעביר את התנועות. ניתן לבחור בF5  את

 החשבון הרצוי. לסיום הקליקו "לבצע".

המערכת לא נדגיש, כי רק אם שני כרטיסי החשבון )המקור והיעד( זהים מהותית, המערכת תאפשר את מעבר התנועות. 

 ה מכך, יובילו לשינוי בדו"ח התקופתי., בשום שלב, מעבר תנועות אשר כתוצאתאפשר

 כפתור הדפסה של כרטסת החשבונות עם אפשרות לבחירת תאריכים רצויות ועוד. –הדפסה  .5

 כרטסת חשבונות

 מהתפריט: דוחות < כרטסת חשבונות.

ת הפשוטה מסך כרטסת החשבונות הינו סוג של מחולל דוחות המאפשר הצגה של מספר דוחות מעניינים, מעבר לכרטסת החשבונו

כל הדוחות המופקים ממסך  והמוכרת. אנו ממליצים לכל משתמש לבקר במסך זה ולהתנסות במספר דוחות ולבחון את האפשרויות השונות.

 זה, ניתנים לייצוא בקובץ אקסל ע"י לחיצה על "בחירת יעד הדפסה" < אקסל.

 נבהיר מספר דברים:בטרם נבחן דוגמאות לדוחות שונים, 

 המשתמש. הזנתינו סינון העסקים ו/או החשבונות ע"י ה החלק העליון -

 , כגון תאריך אסמכתא, תאריך ערך וחתך, הינו סינון של תנועות מתוך החשבונות שנבחרו קודם לכן.החלק התחתון -

 תאריך החשבונית. מקביל גם ל"תאריך המסמך" המופיע במסך תקבולים ותשלומים. – תאריך אסמכתא -

ח של החשבונית. תאריך זה נוצר אוטומטית עבור כל חשבונית והוא למעשה חודש הדיווח של המנה, תאריך הדיוו – תאריך ערך -

 בקליטת תקבולים ותשלומים.

 , ע"י מספר אפשרויות מיון.ניתן למיין את התנועות שנבחרו – מיון תנועות -
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 להלן מספר דוגמאות לדוחות: 

 כרטסת חשבונות סטנדרטית לעסק .1

 (.F5יש לבחור "כרטסת". בשדה "עסק" יש לתחום את העסק הרצוי )ניתן לבחור ב בשדה "סוג הדו"ח" 

( או לא לתחום כלל על מנת ולקבל את כל הכרטסות של העסק. לאחר F5בשדה "חשבון" ניתן לבחור כרטיס חשבון ספציפי )ע"י 

 של טווח תאריכים.  מכן, בחלק התחתון, ניתן להגביל את טווח התנועות מתוך החשבונות שנבחרו ע"י תחימה

 כרטסת יתרות לעסק .2

 בשדה "סוג דוח" יש לבחור "יתרות". בשדה "עסק" יש לבחור את העסק הרצוי.

 לאחר מכן, "בחירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה < אישור.

 כרטסת יתרות של חשבון ספציפי לכל העסקים .3

 ירה.במידה ונרצה למשל לבדוק למי מלקוחות המשרד הוזן מלאי פתיחה או סג

 (.9999עד  0בשדה "סוג הדו"ח" יש לבחור "יתרות לפי עסקים". בשדה "עסק" לא נבצע תחימה )מ 

 , למשל "מלאי פתיחה".(F5חשבון ספציפי )ע"י  הכרטיסאת בשדה "חשבון" ניתן לבחור 

 לאחר מכן, "בחירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה < אישור.

 לפי חודשים –כרטסת יתרות לעסק  .4

 ג את יתרות כרטסת החשבונות של עסק, בפירוט לפי חודשים.ניתן להצי

 (.F5בשדה "סוג הדו"ח" יש לבחור "ריכוז יתרות חודשיות". בשדה "עסק" יש לתחום את העסק הרצוי )ניתן לבחור ב 

ק. לאחר ( או לא לתחום כלל על מנת ולקבל את כל הכרטסות של העסF5בשדה "חשבון" ניתן לבחור כרטיס חשבון ספציפי )ע"י 

 מכן, "בחירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה < אישור.

 כרטסת מע"מ לעסק .5

 ניתן להפיק כרטסת מע"מ לעסק. 

 (.F5בשדה "סוג הדו"ח" יש לבחור "כרטיס מע"מ". בשדה "עסק" יש לתחום את העסק הרצוי )ניתן לבחור ב 

 שנבחרו ע"י תחימה של טווח תאריכים. לאחר מכן, בחלק התחתון, ניתן להגביל את טווח התנועות מתוך החשבונות

 כמו כן, ניתן לבחור בשדה "לכלול תנועות", אם אתם מעוניינים במע"מ תשומות, מע"מ עסקאות או שניהם יחד.

 לאחר מכן, "בחירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה < אישור.

 

 לקוחות וספקים -כרטסת הנהלת חשבונות

 ספקים.מהתפריט: דוחות < כרטסת הנה"ח לקוחות ו

למרות שמדובר בתוכנת הנהלת חשבונות חד צידית בה נרשמות הוצאות והכנסות בלבד, ניתן גם לנהל כרטסת לקוחות ו/או ספקים. לצורך 

כך, יש להקים את הספק/לקוח במסך המיועד לכך )קליטת חומר < הגדרת לקוחות וספקים של עסק(. כרטסת הנהלת החשבונות של ספק 

פן אוטומטי ע"י זיהוי מספר העוסק מורשה שנרשם בפקודת היומן בהשוואה לזה שנרשם בעת הקמת הלקוח/ספק. על או לקוח, נבנית באו

כן, בעת הקמת הלקוח/ספק חובה להזין את מספר העוסק, ובעת קליטת חשבונית הכנסה/הוצאה, יש לקלוט את מספר העוסק של 

  הלקוח/ספק בהתאמה בשדה "ע.מ".

נבחר את הלקוח או הספק עבורו  בשדה "לקוח/ספק"נבחר לקוחות או ספקים.  בשדה "תכולה"העסק הרלוונטי. בכניסה למסך, נבחר את 

לאחר הבחירה, נוכל לבחור להגביל את הכרטסת בהתאם לטווח תאריכים  בשדה זה. F5נרצה להציג כרטסת. ניתן לבחור ע"י הקשה על 

 יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה < אישור. לבסוף, "בחירת רצוי. ברירת המחדל הינה כל שנת המס.

נציין כי הכרטסת שתוצג כוללת את כל התנועות שנרשמו לאותו הספק/לקוח, וזאת מכל כרטיסי החשבון )הוצאה/הכנסה( בהם השתמשתם. 

 גם אם מדובר ביותר מכרטיס הוצאה )או הכנסה( אחד.

 אינדקס עסקים

 מהתפריט: דוחות < אינדקס עסקים.

 ימה של כל העסקים שבתוכנה ע"י תחימה של קריטריונים שונים לפי הצורך.ניתן להדפיס רש

 2,1כך למשל, ניתן להדפיס רשימה של כל העסקים החד חודשיים/דו חודשיים/פטורים לעניין מע"מ ע"י הזנה בשדה "דיווח מע"מ" את הערך 

ע"י הזנה בשדה "קוד מטפל" את מספר העובד )ניתן ניתן גם להדפיס רשימה של כל העסקים השייכים לעובד מסוים,  בהתאמה. 12או 

 ניתן גם לייצא את הרשימה לקובץ אקסל על ידי בחירה ב"בחירת יעד הדפסה" < אקסל. (.F5לבחור ב 

 

 



 20.02.17ן מדריך למשתמש בתוכנת 'רבגונית' מבית ארדני.  תאריך עדכו

 כל הכתוב במדריך זה הינו קניינה של חברת ארדני תוכנות עסקיות בע"מ. כל הזכויות שמורות.

 

 אינדקס בעלי עסק

 מהתפריט: דוחות < אינדקס בעלי עסק.

 נים שונים לפי הצורך.ניתן להדפיס רשימה של כל בעלי העסק/נישומים שבתוכנה ע"י תחימה של קריטריו

כך למשל, ניתן להדפיס רשימה של כל הנישומים המדווחים חד חודשי/דו חודשי/לא מדווחים מקדמות מס הכנסה. זאת על ידי הזנה בשדה 

 ניתן גם לייצא את הרשימה לקובץ אקסל על ידי בחירה ב"בחירת יעד הדפסה" < אקסל. בהתאמה. 0או  2,1"דיווח מקדמות" 

 

 ח והפסדדוחות רוו

 מהתפריט: דוחות שנתיים < רווח והפסד.

 ד:ישנם מספר סוגי דוחות רווח והפס

 כלומר לעסק. - רווח והפסד רגיל -

 המאגד את כל עסקיו בדו"ח אחד. - רווח והפסד לנישום -

 לעסק עם התפלגות לחודשים לאורך השנה. – רווח והפסד לפי חודשים -

 ים שנבחרו.לעסק עם התפלגות לשנ – רווח והפסד רב שנתי -

                 לכל סוג דו"ח מהרשימה הנ"ל, ניתן לבחור בין דו"ח רגיל, לבין דו"ח מתואם )כשמדובר בשנים שהסתיימו ושנעשו תיאומים(.

 :נוכל לבצע מספר פעולותנבחר ברווח והפסד הרגיל והקלאסי המוכר לכולם. במסך שיוצג, 

 

טווח עסקים, יופיע כפתור "סנן עסקים". אשר יאפשר לכם לסנן מתוך הטווח שנבחר, חלק  . במידה וייבחרניתן לבחור את העסק הרצוי -

מהעסקים על פי קריטריונים לבחירה. מומלץ לבקר במסך זה להצגת האפשרויות השונות.  כך למשל, ניתן להדפיס/להציג רווח והפסד 

 סק בנפרד ולהדפיס עבורו את הדו"ח.לכל לקוחות המשרד אך בסינון לפי עובד מסוים. זאת מבלי לבחור כל ע

. ברירת המחדל היא תאריך הדיווח של החשבוניות. במידה ואתם מעוניינים להציג רווח והפסד על פי ניתן לתחום טווח תאריכים רצוי -

 תאריכי החשבוניות המקוריות, יש לסמן וי בשדה "תקופת הדו"ח לפי תאריך אסמכתא".

 ים עם חתכים, ניתן לבחור חתך מסוים ולהציג רווח והפסד רק לאותו החתך.במידה והשתמשתם בעסק מסו – חתכים -

רמת פירוט "חשבון" תציג דו"ח רווח והפסד רגיל. רמת פירוט "חתך" תציג את אותו דו"ח רווח והפסד בהבדל אחד והוא  – פירוט לפי -

וקצר יותר, כאשר המערכת תשקלל לכל סעיף  חלוקה לחתכים בהצגת הדו"ח. רמת פירוט "סעיפי חשבון" תציג דו"ח, לרוב מתומצת

 חשבון את כלל כרטיסי החשבון שהמשויכים אליו.

 בהתאם לסימון. – הדפסת תאריך ושעה -

 הוספת מספרי החשבונות לדו"ח כנייר עבודה פנימי. – הדפסת מספרי החשבונות בדו"ח -

 הוספת אחוזים לכל חשבון המוצג בדו"ח – הדפסת אחוזים -

אפשרות מעניינת בה הדו"ח יוצג בסכומים כוללים מע"מ ולסוף הדו"ח תתווסף קטגוריה "מס ערך  – ללים מע"מהסכומים בדו"ח כו -

 מוסף" ובה תשלומי המע"מ.

האפשרות שלכם להשפיע על דו"ח הרווח והפסד בצורה חיצונית וכזו שלא משפיעה על נתוני הנהלת  – לכלול נתונים מתחזית שינויים -

 על תחזית שינויים בהמשך )נקרא גם תחזית השפעות על רווח והפסד(.החשבונות השוטפת. עוד 
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 ד מיוחדיםסדוחות רווח והפ

 תיים < רווח והפסד < רווח והפסד < מחזור מכירות.מהתפריט: דוחות שנ –מחזור מכירות  -

 המשרד המציג בעבור כל אחד את מחזור המכירות של העסק.  דו"ח מרכז לכל לקוחותניתן להציג 

 .עלות המכירותתיים < רווח והפסד < רווח והפסד < מהתפריט: דוחות שנ – עלות המכירות -

 . עלות המכירות סך המשרד המציג בעבור כל אחד את דו"ח מרכז לכל לקוחותניתן להציג 

 .שכר עבודה ונלוותתיים < רווח והפסד < רווח והפסד < מהתפריט: דוחות שנ – שכר עבודה ונלוות -

 . ה והנלוות.סך הוצאות שכר העבודהמשרד המציג בעבור כל אחד  דו"ח מרכז לכל לקוחותניתן להציג 

 

 תכנוני מס, הערכות מצב ותחזיות צפי שנתיות

תוכנת 'רבגונית' מאופיינת ביכולות רבות שלא ניתן למצוא בתוכנות אחרות. אחת הדוגמאות לכך היא היכולת לבצע תכנוני מס והערכות מצב 

 ל מאמץ. תתכוננו לשכוח כל מה שאתם מכירים על תכנון מס ללקוח.ללקוחות המשרד ביתר קלות וללא כ

לפני שניכנס לפרק זה, נדגיש כי יש להשתמש בכל כלי התחזית והערכות המצב במהלך השנה השוטפת בלבד. שכן, כל המשמעות של 

 ס.שימוש בכלים אלו היא להעריך את מצב הלקוח ולקבל החלטות אשר ייטיבו עמו בטרם תסתיים שנת המ

השלב הראשון כשרוצים לבצע בדיקת חבות מס ללקוחות, היא לבדוק מי מלקוחות המשרד זקוק לבדיקה מעמיקה ולקבלת החלטות כלשהן, 

"תחזית תשלומי  –לשם כך, קיים הדו"ח  ומי מלקוחות המשרד מאוזן בכל הנוגע לחבות מס לעומת מקדמות המס המשולמות ע"י הנישום.

 מס".

 תחזית תשלומי מס

 התפריט: דוחות < תחזית תשלומי המס.מ

במסך המקדים ניתן לסנן את הבדיקה רק על חלק מהלקוחות על פי עובד מטפל. בכדי לעשות זאת, יש לבחור את העובד המטפל בשדה 

 "עובד מטפל". בשדה "בלי עסק", נשאיר ללא הגבלה.

התוכנה. התקופה מתייחסת לחודשי דיווח.  כלומר, אם  השתמשו בשדה זה בכדי לקבוע את תקופת החישוב של – תקופה לחישוב המס

, חישוב המס ייעשה לפי הנתונים שהוזנו בקליטת חומר, מתחילת שנת המס ועד חודש אוקטובר )כולל(. כך גם 10למשל נבחר את החודש 

 שאר נתוני הדו"ח יהיו יחסיים לאותה התקופה, כגון נקודות הזיכוי של הנישום וכו'.

 חירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה < אישור. הדו"ח שיוצג כולל מספר חישובים אוטומטיים להם יש לשים לב.נבחר כעת ב "ב
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 הערך המופיע בעמודה זו מתייחס למספר העסקים שבבעלות הנישום שאוחדו יחד להכנסה חייבת אחת. – עסקים

 שקלל לתוכו:עשוי לאישית(. סכום זה הסכום המוצג הינו סך ההכנסה החייבת של הנישום )מיגיעה  – הכנסה מעסק

 רווח/הפסד גולמי על פי נתוני הנהלת החשבונות שהוזנו לאותה התקופה, על ידי מנהלת החשבונות .1

במידה והמערכת תזהה שימוש בחשבונות הקשורים בהוצאות רכב משתנות ו/או הוצאות  –תיאום הוצאות רכב אוטומטי לתקופה  .2

 טי תיאום הוצאות רכב ויגולם לתוך ההכנסה החייבת המוצגת בדו"ח.רכב קבועות, יתבצע באופן אוטומ

במידה והמערכת תזהה נכסים בטופס הפחת באותה שנת המס, יתבצע חישוב של הפחת השנתי, בחלקו  –פחת יחסי לתקופה  .3

 היחסי לתקופת הדו"ח )כולל נכסים שנרכשו במהלך אותה שנת המס(.

בשקלול האוטומטי בצורה נכונה, עליכם להעביר את טופס הפחת אל השנה השוטפת.  בכדי להרוויח את הוצאות הפחת –הבהרה 

תמיד ניתן יהיה להעביר את טופס הפחת של  זאת גם אם טרם ביצעתם הכנה של הדו"ח השנתי של הלקוח והפחת איננו מבוקר.

 לקוח פעם נוספת. המערכת תמנע כפילות נכסים.

לכל עסק מסחרי המתנהל עם מלאי, ניתן להגדיר אחוז רווח גולמי.  –למי שהוגדר מלאי סופי המחושב לפי אחוז הרווח הגו .4

במידה והוגדר אחוז שכזה לעסק, המערכת תתחשב בכך ותבצע בדיקה ההגדרה לכך נעשית ב"קליטת עסקים" )ראה פרק זה(. 

בצע שקלול של מלאי סופי. במידה לעניין אחוז הרווח הגולמי. במידה ואחוז הרווח גבוה מאחוז הרווח שהוגדר, המערכת לא ת

ואחוז הרווח הגולמי נמוך מזה שהוגדר, המערכת תבצע חישוב ותשקלל את המלאי הסופי שחישבה להכנסה החייבת המוצגת 

 בדו"ח.

 הכנסות ו/או הוצאות נוספות שהוזנו במסך "קליטת תחזית השפעה על רווח או הפסד" )יוסבר בהמשך(. .5

 ביטוח לאומי

 הו המס שהמערכת חישבה לנישום על בסיס ההכנסה החייבת שחושבה ומוצגת בדו"ח.ז –"מס מחושב" 

זאת  נתון זה מתייחס למקדמות ביטוח לאומי אותם שילם הנישום ובמצטבר מתחילת שנת המס ועד לתקופת הדו"ח )כולל(. –"מק' ששולמו" 

 ום פנקסים(על פי פנקסי התשלום בפועל, אותם יש לקלוט בתוכנה )ראה פרק קליטה וריש

 השורה התחתונה. הפרש בין המס המחושב לזה ששולם בפועל לאותה תקופה. –"הפרשי מס" 

 מס הכנסה

זהו המס שהמערכת חישבה לנישום על בסיס ההכנסה החייבת שחושבה ומוצגת בדו"ח. הסכום כולל התחשבות בניכוי  – "מס מחושב"

 היחסי לתקופת הדו"ח. בנקודות הזיכוי המגיעות לנישום בחלקןביטוח לאומי ו

נתון זה מתייחס למקדמות מס הכנסה אותם שילם הנישום ובמצטבר מתחילת שנת המס ועד לתקופת הדו"ח )כולל(. זאת  –"מק' ששולמו" 

 על פי פנקסי התשלום בפועל, אותם יש לקלוט בתוכנה )ראה פרק קליטה ורישום פנקסים(

 מחושב לזה ששולם בפועל לאותה תקופה.השורה התחתונה. הפרש בין המס ה –"הפרשי מס" 

 על בסיס כל הנתונים בהם המערכת התחשבה, תוצג המלצה לאחוז מקדמה מומלץ לעניין מס הכנסה. –"אחוז מקדמה נוכחי ומומלץ" 

 סיכום משמעות הדו"ח

. הדו"ח חוסך המון שעות עבודה ונותן דו"ח זה כולל המון חישובים ומידע אותם הייתם מבצעים ידנית לפני/לולא הכרתם את תוכנת 'רבגונית'

על כן, השתמשו  בצורה נכונה יותר את הזמן המושקע בלקוחות השונים. ולהקצותלמייצג את הכלים לדעת במי מהלקוחות להתמקד יותר 

 בדו"ח זה לעיתים קרובות.

 הפסדקליטת תחזית השפעות על רווח ו

 דעל רווח והפס השפעותמהתפריט: דוחות < קליטת תחזית 

לעיתים, ישנן הוצאות ו/או הכנסות אשר אנו )המייצגים( נחשפים אליהם אך טרם קיבלו ביטוי בהנהלת החשבונות )טרם התקבלה/הונפקה 

מסך זה מאפשר לנו להתחשב במצבים אלו על מנת ולהשפיע על ההכנסה החייבת וכתוצאה מכך, על חישוב המס. זאת מבלי חשבונית(. 

 נות המקוריים המוזנים בקליטת תקבולים ותשלומים ע"י מנהלת החשבונות.לפגוע בנתוני הנהלת חשבו

(. בשדה "פרטים" נוכל לרשום הערה פנימית לעצמנו בעניין זה. F5בטבלה נוכל לבחור את החשבון עליו נרצה להשפיע )ניתן לבחור ב 

מערכת תתחשב בהשפעה זו רק אם חישוב המס , ה10בשדה חודש נוכל לבחור על איזה חודש נרצה להשפיע. כך למשל, אם נבחר חודש 

 שביקשנו מתייחס לתקופה בה חודש אוקטובר כלול. בשדה "סכום", נרשום את סכום ההשפעה על אותו החשבון. 
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 ביטוח לאומי ומס הכנסה –חישוב מס 

 ביטוח לאומי ומס הכנסה.-מהתפריט: דוחות < חישוב מס

ס תקופת חודשים רצויה. זהו למעשה מסך בו תוכלו להבין כיצד המערכת חישבה את סכום זהו מסך חישוב פרטני לחישוב מס לעסק על בסי

 ההכנסה החייבת כפי שהוצג בדו"ח המרכז "תחזית תשלומי מס".

מסך זה ניתן לראות את סך במצד שמאל למטה.  "חשב"בכניסה למסך נבחר את העסק ואת התקופה לחישוב המס ולאחר מכן נקליק על 

תיאום הוצאות הרכב היחסי לתקופה )במידה ויש הוצאות רכב בתקופה(, פחת יחסי לתקופה, מלאי ולמי ע"פ קליטת חומר, רווח/הפסד הג

 סופי משוער לפי אחוז הרווח הגולמי )במידה והוגדר( וכן נתוני תחזית השפעות על רווח/הפסד. נציין כי מלאי סופי משוער ונתוני השפעה על

 "שינוי רווח והפסד לפי תחזית".במסך כנתון אחד: מחושבים יחד ותוצאתם מופיעה  )במידה והוזנו( רווח והפסד

 

ניכויי קרן השתלמות וגמל, הכנסה משכר עבודה וניכוי מס הכנסה כשכיר. במידה והזנתם נתונים אלו, יש להקליק מחדש על לשתול גם ניתן 

מולציה בלבד עד ליציאה מהמסך. עוד במסך נוכל לראות גם את דמי הביטוח כפתור "חשב". נציין כי נתונים אלו אינם נשמרים ומשמשים כסי

 הלאומי שחושבו, את מקדמות ביטוח לאומי אותם שילם הנישום לאותה התקופה וכן את ההפרש לתשלום או החזר.

 תכנון מס עתידי לנישום –הקורא בקלפים 

 חישובי מס עתידיים. –מהתפריט: דוחות < הקורא בקלפים 

 הוסבר כיצד לבדוק ולהעריך את חישוב המס היחסי לנקודת זמן מסוימת בשנה.עד כה 

משרדים רבים )שאינם עובדים עם תוכנת 'רבגונית'( מבצעים לקראת סוף השנה )לאחר מע"מ אוקטובר בדר"כ(, הערכות מצב שנתיות 

ב היא "בערך", "הערכה גסה", "פחות או יותר". ללקוח. הערכות מצב אלו נעשות בצורה ידנית והמשפט שחוזר על עצמו הוא שהערכת המצ

חסרה התחשבות בהמון פרטים. פרטים המשפיעים על חישוב המס אך מפאת הזמן הנדרש להתחשב באותם הנתונים ולבצע את חישוב 

 המס, מייצגים רבים "מתפשרים" על חלק מהדברים או על חלק מהלקוחות. 

יות ולבצע הערכת מצב לנישום הכוללת את כל פעילותו, הן מיגיעה אישית והן שלא מיגיעה הקורא בקלפים בא לפתור לנו את כל אותן הבע

 אישית. כל זאת תוך שיטת עבודה פשוטה ויכולות חשובות אותן שווה להכיר. אז איך מתחילים ?

 קביעת תחזית רווח והפסד שנתי

 לשנות כל מרכיב בתחזית. השלב הראשון הוא לבקש מהמערכת לבצע הערכת מצב שנתית. לאחר מכן נוכל

 פר דברים בטרם נמשיך הלאה:נקליק על הכפתור "קביעת תחזית". במסך שייפתח חשוב לדעת מס
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ובה כל עסק הקשור לנישום. בן אם זה עסקים השייכים לו, שותפויות בהן הוא קשור ועסקים השייכים לבן/בת הזוג של  המסך יציג טבלה

 צריך לבנות תחזית שנתית, מאחר ולכל עסק פעילות משלו, פחת משלו, הוצאות רכב משלו וכו'. הנישום. לכל אחד מהעסקים ניתן ו

שדה     יציע את אחוז הרווח אותו קבעתם לעסק. ניתן לשנות בטבלה זו את האחוז לצורך חישוב התחזית. שדה "אחוז מתח רווחים"

כחי לטובת התחזית השנתית. המערכת תציע מקדם הכפלה המתבסס על "מקדם הכפלה" הינו הערך בו יוכפלו נתוני הרווח/הפסד במצב הנו

מאחר  1.2תקופת החודשי הקליטה שכבר הוזנו לעסק ביחס לסוף שנת המס. בדוגמא הנ"ל נוכל לראות כי המערכת מציעה מקדם הכפלה 

 ולכל עסק הוזנו נתונים עד חודש אוקטובר )כולל(.

ש מהמערכת שתתייחס רק לנתונים שהוקלדו בטווח תאריכים מסוים )מתבסס על חודשי ניתן לבק – "עד תאריך" -שדות "מתאריך" ו

הדיווח(. לדוגמא, אם נתוני הנהלת החשבונות לחודש אוקטובר אינם שלמים, ניתן לתחום עד סוף חודש ספטמבר ובכך להתעלם מהנתונים 

ההכפלה לפי שיקול דעתכם.  ברירת המחדל של המסך היא  לחודש אוקטובר, לעניין התחזית. שימו לב במקרה שכזה, יש לתקן את מקדם

 כל השנה, כלומר, כל נתוני הנהלת החשבונות שהוזנו.

שדה זה הולך יחד עם שדות התאריכים. במידה והחלטתם על טווח תאריכים השונה מברירת המחדל,  – שדה "לפי תאריך אסמכתא"

חשבונית שתאריכה  א לפי תאריך הדיווח שלה. לדוגמא:יך החשבונית וליתייחס לכל הכנסה ו/או הוצאה שנרשמה לפי תארשדה זה 

ושדה "לפי ת. אסמכתא" לא  31.08.16. במידה וטווח התאריכים יוגבל עד 2016שהתקבלה באיחור ונדרשה בחודש ספטמבר  05.08.16

בשדה זה, חשבונית זו כן תיכלל כיוון שתאריך כלל בתחשיב, שכן היא דווחה בספטמבר. לעומת זאת, אם נסמן וי יחשבונית זו לא ת –מסומן 

 החשבונית נמצא בתוך טווח התאריכים שהוגדר.

 "מעבר לעדכון תחזית".לאחר שביססנו הבנה בסיסית, נבחר את העסק ונלחץ על כפתור 

 י, לפי שיקול דעתנו.מסך זה יציג בפנינו מידע מעניין וחשוב בו נוכל להסיק מסקנות, לקבל החלטות ולהשפיע על הרווח והפסד השנת

 

 

 מצב נוכחי לעומת תחזית שנתית

 במסך שיוצג, ניתן לראות את המצב הנוכחי של העסק. כלומר את נתוני הנהלת החשבונות שהוזנו בתקופה.

ל נוכל לראות את התחזית שמערכת בנתה עבורנו. ניתן לראות כי כל כרטיס חשבון, בו הייתה פעילות, הוכפ בעמודה "תחזית שנתית",

במקדם ההכפלה והוצב בתחזית. ניתן גם לראות כי עסק עבורו הוגדר אחוז רווח גולמי, ושלא הגיע לאחוז הרווח, המערכת תחשב ותציב 

בתחזית ערך עבור המלאי הסופי על מנת ולהגיע לאחוז הרווח שהוגדר. מלאי פתיחה לא מוכפל במקדם ההכפלה בכוונה שכן מדובר במלאי 

 משתנה. ה ואינו לתחילת השנ

 

 

 

 



 20.02.17ן מדריך למשתמש בתוכנת 'רבגונית' מבית ארדני.  תאריך עדכו

 כל הכתוב במדריך זה הינו קניינה של חברת ארדני תוכנות עסקיות בע"מ. כל הזכויות שמורות.

 

 

עוד ניתן יהיה לראות כי במידה ויש נכסים ופחת לאותו העסק, המערכת תגלם זאת לתחזית השנתית. בנוסף, במידה ולעסק היו הוצאות 

רכב בתקופה, המערכת תבצע את המכפלה היחסית לסוף השנה ולאחר מכן תבצע תיאום הוצאות רכב בתחזית השנתית. )במידה ולא 

 (.55%-45%חדל לתאום הוצאות רכב הינה הוגדר אחרת, ברירת המ

 השוואה לעד שנתיים אחורה והסקת מסקנות

ניתן לצפות בהשוואה לשנתיים אחורה כאשר הנתונים שמוצגים הינם דוחות רווח/הפסד המתואמים של בסיסם הוגש הדו"ח  עוד במסך זה

פתחות הלקוח לאורך השנים וקבלת החלטות בהתאם. עוד השנתי לנישום לאותם השנים. ההשוואה הזו נותנת אינדיקציה חשובה לגבי הת

בעניין ההשוואה, ניתן לראות הוצאות/הכנסות שהיו בשימוש בשנים קודמות אך טרם קיבלו ביטוי השנה. כך למשל נוכל לראות בדוגמא הנ"ל 

ה חשבונית. במקרה כזה, נבחר כי בשנים קודמות הייתה הוצאה של "ביטוח עסקי" שלא קיבלה ביטוי בשנה השוטפת, שכן טרם התקבל

להעמיס סכום הוצאה דומה בתחזית השנה בכדי להתחשב בהוצאה בתכנון המס. בין אם הסכום בפועל יהיה שונה במאות שקלים לכאן או 

 לכאן, הרי שזה חסר חשיבות שכן המטרה להתייחס להוצאה המשמעותית.

 פעולות נוספות במסך זה

 ן על ידי קליק עם העכבר על החשבון ולאחר מכן הקלקה על כפתור "כרטיס חשבון".ניתן להציג את הכרטסת של כל חשבו .1

ניתן לשנות כל נתון בתחזית השנתית לפי שיקול דעתכם. יש לעמוד על הסכום אותו תרצו לשנות ופשוט להקיש במקומו את הסכום  .2

 הרצוי. לבסוף הקישו אנטר. 

 י התחזית, יש ללחוץ על "חשב סיכומים" בכדי לעדכן את התחשיב הסופי.נציין כי אחרי שינוי ידני של אחד או יותר מנתונ

ניתן להוסיף חשבון הכנסה/הוצאה שאינו חלק מהדו"ח המוצג, על ידי בחירה בכפתור "הוספת שורה" ובחירת החשבון הרצוי.  .3

 לאחר הוספת החשבון לדו"ח, ניתן יהיה לרשום את הסכום הרצוי.

 זה מאפס את כל השינויים שנעשו על ידכם ובונה מחדש את התחזית.כפתור  –הכן לפי מכפלה חדשה  .4

 שימו לב

במידה וביצעתם במהלך השנה יותר מתחזית אחת לאותו העסק, עליכם לשים לב כי בכניסה מחדש למסך זה, המערכת תציע תמיד את 

התחזית האחרונה שביצעתם ללקוח  התחזית שנבנתה ללקוח בפעם האחרונה שביקרתם במסך זה עבורו. זאת בכדי לראות תמיד את

בטרם אתם מבצעים תחזית חדשה. אינדיקציה לכך תוכלו למצוא בחלק התחתון של המסך:  "התאריך אחרון בו נערכה תחזית". במידה 

הכן לפי . במקרה שכזה, ניתן ללחוץ על "לעסקוהתאריך איננו התאריך הנוכחי, סימן שהנתונים המוצגים שייכים לתחזית הקודמת שביצעתם 

 מכפלה חדשה" בכדי לבנות מחדש את התחזית בהתאם לנתונים הנוכחיים.

 העתק סכומים מהנה"ח

"העתק לאחר שקבענו תחזית צפויה של רווח או הפסד שנתי, נצא ממסך זה למסך הראשי של הקורא בקלפים. שם נלחץ על הכפתור 

זית שבניתם לעסק )במידה ולנישום יותר מעסק אחד, המערכת . לחיצה על הכפתור תעתיק את נתוני הרווח מהתחסכומים מהנה"ח"

 תשקלל את כל העסקים(, ישירות לשדה המתאים לעניין סימולציית דו"ח שנתי. 
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 :"העתק סכומים מהנה"ח"טומטית בעת לחיצה על כפתור עוד יועתק או

 עה אישית.במידה ולנישום עסק שהכנסותיו אינם מיגי –הכנסה שאינה מיגיעה אישית )נספח ב'(  -

במידה ולעסק הייתה מכירת נכס )או יותר(, ונתתם לכך ביטוי )ע"י הזנת תאריך המכירה וסכום המכירה  –רווחי הון ממכירת נכסים  -

 בנכס(, המערכת תחשב את רווח ההון בגין המכירה )במידה וקיים(, ותשתול זאת בשדות המתאימים לפי אחוז הרווח.

 מחזור מכלל העסקים  -

 לאומי ששולמו ע"י הנישום כעצמאי ללא מס בריאות.דמי ביטוח  -

 השלמת נתונים נוספים

ניתן כמובן להשלים מידע נוסף במידת הצורך, כגון הכנסה ממשכורת )במידה והנישום גם שכיר( וכו'. חשוב לזכור כי בעת הזנת נתונים, יש 

 להזין את הסכומים במונחים שנתיים שכן מדובר בתחשיב שנתי.

 נסה וביטוח לאומיחישוב מס הכ

לאחר השלמת המידע והנתונים, ניתן לצפות בחישוב המס הן למס הכנסה והן לביטוח הלאומי ע"י הקלקה על הכפתורים "חישוב מס 

 "חישוב ביטוח לאומי" בהתאמה. -הכנסה" ו

 המלצה להפקדה לסוף שנת המס

 גמל, קרן השתלמות, אובדן כושר וכו'.יכולת חשובה ביותר שהקורא בקלפים מעניק היא ההמלצה להפקדה לקופות 

נקליק על הכפתור "המלצה להפקדה, אכ"ע, קה"ל וקצבה". בכניסה למסך ובטרם לחיצה על כפתור "בדיקה", ניתן לבחור לאילו קופות אתם 

 ון/ביטול סימון הקופה הרלוונטית.מעוניינים לבדוק כדאיות להפקדה. זאת ע"י סימ

ניתן יהיה לראות את המלצותיה וכן את הניכויים והזיכויים עבור כל  "בדיקה", המערכת תציג את מסקנותיה. זמן קצר לאחר לחיצה על כפתור

קופה במידה ויופקד הסכום שהומלץ. עוד יוצג, הוא סיכום של סה"כ המלצה להפקדה, החיסכון במס כתוצאה מכך והחיסכון במס באחוזים. 

 (.SMSעם ההמלצה )לבעלי מודול  SMSה ו/או לשלוח הודעת ניתן אף להדפיס מכתב ללקוח מבוסס על ההמלצ

 

 

 

 

 

 

 



 20.02.17ן מדריך למשתמש בתוכנת 'רבגונית' מבית ארדני.  תאריך עדכו

 כל הכתוב במדריך זה הינו קניינה של חברת ארדני תוכנות עסקיות בע"מ. כל הזכויות שמורות.

 

 דוחות שנתיים

 658טופס  -ניכויים במקור לספקים שנתי 

 .856טופס  –מהתפריט: דוחות שנתיים < ניכויים במקור < דו"ח ניכויים לספקים שנתי 

הלך שנת המס שחלפה. לשם כך, יש לדווח ולשדר אחת לשנה, יש צורך לדווח ברמה שנתית את סך התשלומים והניכויים לספקים שהיו במ

 .856קובץ 

 .youtube.comבאתר החברה תחת לשונית "סרטוני הדרכה" או באתר  סרטון הדרכה מפורטנדגיש כי בעניין זה קיים 

 הכנת קובץ ותדפיס –שלב ראשון 

העסקים בבת אחת. )המערכת תבצע את הפעולה רק בשדה "עסק" או לא להגביל בכדי להכין לכל  F5ניתן לבחור עסק מסוים ע"י בחירה ב 

 לעסקים להם נקלטה במהלך השנה שורת תשלום אחת לפחות(.

 יוצג תדפיס לכל עסק עם הנתונים ותצהיר לחתימה. לבסוף, "בחירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה < אישור.

 יצירת קובץ דיווח )לתיקייה במחשב לצורך שידור( –שלב שני ואחרון 

אינכם יודעים מהי "כספת"?  ג הפעולה" בחרו "יצירת קובץ דיווח".  למשרדים המשדרים את הקובץ בשיטת "כספת", יש לסמן וי.בשדה "סו

 אל תסמנו הגדרה זו.

לאחר מכן, לחצו "המשך". בטבלה שתוצג, יופיעו כל העסקים להם יש צורך להכין קובץ )המערכת זיהתה שורת תשלום אחת או יותר לאותם 

סמנו את העסק או את העסקים להם תרצו להכין קובץ. במידה וסימנתם יותר מעסק אחד, שימו לב לברירת המחדל של המסך  (.העסקים

"להכין לכל עסק קובץ בנפרד". פעולה זו תביא להכנת קובץ לכל עסק בצורה אוטומטית ובבת אחת, מבלי להכין קובץ לכל עסק פעם אחר 

שור. הקבצים מוכנים לשידור בתיקיה ושם כל קובץ הינו לפי מספר תיק הניכויים של העסק ללא ספרת פעם. לבסוף, לחצו על "סיים" ואי

 הביקורת.

 658טופס  –אישור על ניכוי במקור שנתי לספק 

 .857טופס  –מהתפריט: דוחות שנתיים < ניכויים במקור < אישור על ניכוי במקור שנתי לספק 

 (.F5שכזה, היכנסו למסך זה. בחרו את העסק ואת הספק הרצוי )ע"י במידה וקיים צורך בהדפסת אישור 

 לבסוף, "בחירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה < אישור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nhwvlyuOao&list=UUSMQvoTiNWabYxdjhu1pBtw&index=6
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 המשך -דוחות שנתיים 

 שלבי הכנת דו"ח שנתי ליחיד

 פרק זה עוסק בשלבי הכנת דוח שנתי לנישום תוך התחשבות בשלבי הכנת הדו"ח בצורה נכונה, מהירה ויעילה.

י ההסבר כאן ייפרט את כל מרכיבי הדו"ח השונים והשכיחים ביותר, לעיתים בסדר שונה משיטת העבודה אליה אתם רגילים. שלבי נציין כ

 העבודה והשיטה המוצעת כאן היא הצעתנו בלבד אך למודת ניסיון. באפשרותכם לבצע את השלבים לפי שיטת העבודה הנראית לכם.

 מהתפריט: דוחות שנתיים < מסך להכנת דוח שנתי.מסך להכנת דו"ח שנתי". אנו מציעים את השימוש במסך העזר: "

 ובכך המערכת תציע לאורך כל שלבי הכנת הדו"ח את הנישום ועסקו. ע"י הקלקה על הכפתור העליון נבחר את הנישום הרצוי

 ביקורת כרטסות, הזנת חשבוניות שהגיעו באיחור וקבלת החלטות – שלב ראשון

 בכניסה למסך נקיש אנטר לטעינת הנתונים. סך "עדכון דו"ח רווח והפסד".במלשם כך נשתמש 

 בדו"ח שיוצג נוכל לראות:

 

 זהו דו"ח רווח/הפסד של העסק כפי שהוזן על ידי מנהלת החשבונות במשך כל השנה. – רווח והפסד לפני השינויים -

 השוואה לשנת מס קודמת של הדו"ח של הנישום. – שנת מס להשוואה -

 כאן ניתן לעדכן את נתוני הדו"ח בהתאם להחלטות המייצג. – רווח והפסדעדכון  -

כך למשל נוכל להוסיף את המלאי הסופי שחושב, או להכניס הוצאות שהתקבלו באיחור כמו ביטוח עסקי ו/או רכב.           נוכל גם 

ובהתאם לכך לקבל החלטות. למשל אם בדקתם (, F8להציג כרטסת של כל חשבון על ידי בחירה בחשבון והקלקה על כפתור "כרטיס" )

את כרטסת "ארנונה" והתגלה כי חסרה חשבונית שלא נרשמה. מן הסתם שחשבונית זו קיימת אך לא נדרשה. על כן, כמייצג, אוכל 

לקבל את ההחלטה בהתאם. בהנחה והחלטתי לדרוש את הסכום למרות שהחשבונית טרם התקבלה, נוכל להעמיס את הסכום על 

 הסכום הקיים ולרשום את הסכום המשוקלל. בסיס

 )הוספת שורה( ובחירת החשבון הרצוי והסכום. F4ניתן גם להוסיף חשבון הכנסה/הוצאה שאינו חלק מהדו"ח ע"י לחיצה על 

 נציין כי כל שינוי של סכומים במסך זה, מחייב לחיצה על "חשב סיכומים" לטובת חישוב נתוני הדו"ח מחדש.

מודה זו תשקף את כל השינויים שעורך/מבקר הדו"ח ביצע ביחס לנתונים הגולמיים כפי שהוזנו כל השנה ע"י מנהלת ע – סכום השינוי -

 החשבונות. כך נוכל תמיד לבקר במסך ולראות את השינויים שבוצעו ביחס לנתון המקורי.

 

 "יציאה עם שמירהכפתור " –חשוב 

ם, עליכם להקליק על "יציאה עם שמירה" שתחתית המסך. פעולה זו תשמור את במידה וביצעתם שינוי בנתונים וברצונכם לשמור אות

השינויים והמערכת תבצע רישום של פקודות יומן מתקנות בין הסכום המקורי של כל חשבון לבין הסכום החדש )במידה ושונה(. למעשה, 

ושמים את הסכום הרצוי והמערכת תבצע את הרישום הרעיון הוא שבכדי להשפיע על כרטיס חשבון, לא צריך לכתוב פקודת יומן. פשוט ר

 המתקן בהתאם.
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 תיאום הוצאות רכב ופחת

 את הנתונים הללו. הביטוי לכך יגיע בהמשך. ,פחת ותיאומים לא נכתבים ידנית ע"י המשתמש. לכן לא נכון להזין בשלב זה, במסך זה

 ת הרווח/הפסד הרגיל )לפני תיאומים( של העסק.לאחר ביקורת הכרטסות והזנת הנתונים הרלוונטיים, סיימנו להכין א

 .כעת ניתן לעבור לשלב הבא

 הכנסה שאינה מעסק )נספח ב'( – שלב שני

 מהתפריט: דוחות שנתיים < רווח והפסד < חישוב הכנסה שאינה מעסק. - דרך נוספת להיכנס למסך

 ות ציבורית וכו'. במידה וזה לא המקרה, דלגו לשלב השלישי.רלוונטי במידה ולנישום הכנסות נוספות שאינן מעסק, כגון נכס בית, שכיר

בכניסה למסך זה, נקיש אנטר והמערכת תאתר מתוך הנהלת החשבונות את הסכומים הקשורים בנספח ב' ותציב אותם בפרק המתאים 

 בהתאם לרישום שנעשה בהנהלת החשבונות.

 גם להדפיס את הנספח המתאים באותו המסך, בכפתור "הדפס". בכדי לראות פירוט מתאים. ניתן ]..[ ניתן להקליק על הכפתור

 לרווח והפסד ביקורת נכסים ופחת והעברת פחת – שלב שלישי

 דוחות שנתיים < פחת < רשימת נכסים לעסק. מהתפריט: -דרך נוספת להיכנס למסך 

ניתן לראות בתחתית המסך את הסיכומים כגון  נכסים". המערכת תציג לנו את רשימת הנכסים של העסק. –נבחר בכפתור "טופס יא )פחת( 

(. כמו כן, ניתן לבצע F7פחת השנה וכו'. ניתן לצפות בהרחבה בנתוני נכס מסוים ע"י בחירתו בטבלה והקלקה על כפתור "עדכון הנכס" )

 ביקורת נכסים. ביקורת זו היא למעשה מסך השוואה הנמצא בכפתור "השוואה להנה"ח" הנמצא בתחתית המסך. 

 שוואה להנהלת חשבונותה

במסך שייפתח, נוכל לראות מצד ימין טבלה ובה כל הנכסים שנרכשו ו/או נמכרו במהלך שנת המס ושקיבלו ביטוי בהנהלת החשבונות 

באמצעות חשבונית רכישה/מכירה. בצד שמאל נוכל לראות טבלה ובה כל הנכסים שנרכשו ו/או נמכרו במהלך שנת המס ושקיבלו ביטוי 

פחת לאותה שנת מס. כך נוכל לוודא שמנהלת החשבונות עשתה את עבודתה בצורה טובה במהלך השנה ולתקן טעויות במידה בטופס ה

 ונעשו כאלה.

 

 לטופס הפחתבצורה יזומה קליטת נכס 

 מהתפריט: דוחות שנתיים < פחת < קליטת נכסים ופחת". 

ולא דרך תקבולים ותשלומים. במסך שייפתח, במידה ולעסק יש כבר נכסים, במידת הצורך, ניתן לקלוט נכס לטופס הפחת בצורה ידנית 

נצטרך להוסיף נכס חדש על ידי לחיצה על האייקון "עיפרון פלוס" הנמצא מצד ימין למעלה בתפריט הראשי. לאחר מכן, המערכת תציע את 

להוסיף נכס נוסף, פשוט לחצו שוב על האייקון "עיפרון מספר הנכס העוקב ונוכל להזין את המידע אודות הנכס. במידה וסיימתם וברצונכם 

 הנתונים יישמרו באופן אוטומטי. .Xפלוס". לבסוף, נצא מהמסך על ידי לחיצה על כפתור ה 
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 העברת פקודת פחת לרווח והפסד

 מהתפריט: דוחות שנתיים < פחת < השוואה להנה"ח ורישום פחת. –דרך נוספת להיכנס למסך 

רת לטופס הפחת, ניתן להעבירו לרווח והפסד על ידי לחיצה פשוטה על "העברת פחת לרווח והפסד" ואישור בחלון לאחר שביצענו ביקו

 שייפתח. בסיום הפעולה המערכת תבצע רישום של פקודת יומן על מנת ולקבל ביטוי ברווח והפסד.

 ניכוי נוסף בשל פחתפקודת העברת 

 תיים < פחת < רשימת נכסים לעסק < כפתור "ניכוי נוסף בשל פחת".מהתפריט: דוחות שנ –דרך נוספת להיכנס למסך 

ובתנאים מסוימים בהתאם לתקנות מס הכנסה, זכאים לניכוי נוסף בשל פחת. לחיצה על הכפתור ואישור  2007נכסים שנרכשו לפני שנת 

במידה ואין  וספת הקשורה לניכוי הנוסף.תביא לבדיקת המערכת אם ישנם נכסים שכאלה ובמידה וישנם, יתבצע רישום של פקודת יומן נ

 נכסים זכאים, לא תתבצע שום פעולה.

 עוד פעולות בעניין נכסים ופחת:

 העברת נכסים ופחת משנה קודמת

 מהתפריט: דוחות שנתיים < פחת < העברת נכסים ופחת משנה קודמת.

 תרצו להעביר את הנכסים. אליהלשנת המס במידה ויש צורך להעביר את טופס הפחת של עסק משנה לשנה, היכנסו 

 "אישור" והמערכת תעביר את הנכסים מהשנה הקודמת לשנה בה אתם נמצאים. -במסך, בחרו את העסק הרצוי. לחצו אנטר ו

 ביצעתי העברה, לאחר זמן מה גיליתי טעות בטופס הפחת המקורי. תיקנתי וברצוני להעביר מחדש. מה עושים?

המכירות יתבטלו כתוצאה מהעברה מחדש.  –אותו העסק. אך יש לשים לב כי במידה והיו מכירות נכסים ניתן להעביר נכסים פעם נוספת ל

 על כן, יש לאחר מכן לתעד מחדש את תאריך המכירה וסכום המכירה של הנכסים שנמכרו.

 עדכון טופס פחת לעסק נסגר

 מהתפריט: דוחות שנתיים < פחת < עדכון טופס פחת לעסק שנסגר.

ק נסגר, ניתן לבקש מהמערכת לעדכן את טופס הפחת כך ש"פחת השנה" של כל נכס יידרש בחלקו היחסי מתחילת שנת המס במידה ועס

ועד תאריך סגירת העסק. זאת במקום פחת שנתי מלא. תחילה, יש לעדכן את תאריך סגירת העסק בתפריט: הגדרות < קליטת עסקים 

תאריך סגירת העסק, חזרו למסך "עדכון טופס פחת לעסק שנסגר" . המערכת תציע את )שדה "תאריך סגירת העסק"(. לאחר שעדכנתם את 

 תאריך הסגירה של העסק. עליכם להקיש אנטר ו"אישור" והמערכת תעדכן את טופס הפחת בהתאם.

 מחיקת נכסים

 מהתפריט: דוחות שנתיים < פחת < מחיקת נכס.

 . לחצו על כפתור "אישור" לסיום הפעולה.F5ס שברצונכם למחוק ע"י במסך, בחרו את העסק הרצוי. בשדה "נכס" בחרו את הנכ

 תיאום הוצאות רכב – שלב רביעי

תיאום הוצאות רכב בתוכנת רבגונית מחייב את קיומו של הרכב ברשימת הנכסים של העסק. במידה ומדובר ברכב שלא דורשים עבורו פחת 

 )ראה קליטת נכסים ופחת( בתוספת מספר שינויים קטנים: )כגון ליסינג(, יש להקים בכל זאת את הרכב כנכס

 )שקל אחד(.₪  1יש להקים את הרכב עם מחיר רכישה מקורי:  -

 יש לבחור "רכב". –בשדה "סוג הנכס"  -

 וי.-יש להוריד את סימון ה –בשדה "הנכס נכלל בטופס הפחת"  -

 ן הרכב והדגם, על פי כללי מס הכנסה.קבוצת שווי או "שווי שימוש לחודש" יש לציין ערך בהתאם לרישיו בשדה -

 (.55%-45%יש לבחור את אחוז התיאום הנדרש מרכב זה )ברירת המחדל היא  –בשדה תיאום הוצאות  -

 נדגיש כי פעולות אלו מבצעים פעם אחת בלבד, וזאת במידה יש צורך בכך.

 רכב.כל כי הזנתם את הפרטים הבאים עבור  לוודאחובה בטרם מבצעים תיאום הוצאות רכב, 

 התחלה וסוף.  –הזנתם מד קילומטרים  -

 הזנתם קבוצת שווי או שווי שימוש לחודש. -
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  : נבחר בכפתור אלו, לא יתבצע תיאום הוצאות רכב.ללא נתונים 

 רישום אוטומטי –הוצאות רכב 

 הוצאות רכב.דוחות שנתיים < תיאום רכב והוצאות אחרות < רישום אוטומטי של  מהתפריט: –דרך נוספת להיכנס למסך 

 במסך זה המערכת תקבע את ההוצאות המשתנות והקבועות של כל רכב לעניין התיאום.

 במידה ולעסק רק רכב אחד, ניתן להקיש על אישור בלבד.

 שיטות לעניין חישוב ההוצאה היחסית של כל רכב לעניין התיאום: 2רכבים ויותר, יש  2במידה ולעסק 

 ביחס לכלל ובהתאם לכך את ההוצאות.שיטה זו מחשבת את היחסיות של כל רכב המקרים. השיטה הפופולרית ברוב  – יחס ק"מ .1

בשיטה זו נהוג להשתמש במידה ולעסק רכב אחד או יותר מרכב אחד אך לא בוצעה חלוקה והפרדה לרכבים בקליטת החומר 

 השוטף )ראה ערך חתכי תנועות לעסק(.

סך הקילומטרים ידוע ק"מ.  3000ק"מ. רכב ב' נסע במהלך השנה  7000רכבים. רכב א' נסע במהלך השנה  2לעסק  דוגמא:

 למערכת עקב חובת ההזנה של קילומטר התחלה וסוף לכל רכב.

מהסך הכל, ואילו רכב ב' נסע  70%ק"מ. החלק היחסי באחוזים הוא שרכב א' נסע  10,000 –סך כל הק"מ שכל הרכבים נסעו 

מההוצאה לרכב  70%כל הוצאות הרכבים שבעסק, על פי הנהלת החשבונות ותחלק ם את מסך הכל. על כן, המערכת תסכ 30%

 ₪: 5,000מההוצאה לרכב ב'. כלומר, אם סך הוצאות הרכב בעסק היו  30%א' ו 

 הוצאות רכב ועליהם יבוצע תיאום עבורו.₪  1,500הוצאות רכב ועליהם יבוצע תיאום עבורו. רכב ב' יקבל ₪  3,500רכב א' יקבל 

 טבלה להמחשת הדברים:להלן 

 סך הכל רכב ב רכב א קריטריון

 10,000 3,000 7,000 שנסע הרכב סה"כ קילומטר

 100% 30% 70% באחוזים

 5,000   סך הוצאות הרכב

 5,000 1,500 3,500 חלוקה לרכב

הוצ' לא מוכרות לתיאום 
 (55%-45%)לפי 

1,925 825 2,750 

 

במידה ובוצעה חלוקה לכל רכב ברמת החשבונית ורק במידה ולעסק יותר מרכב אחד  רק שיטה זו רלוונטית – לפי חתך תנועות .2

 בקליטת התקבולים ותשלומים )ע"י שיוך לחתך(

 לאחר בחירת השיטה, יש ללחוץ על אישור.

 תיאום הוצאות רכב

 צאות רכב.מהתפריט: דוחות שנתיים < תיאום רכב והוצאות אחרות < דו"ח תיאום הו –דרך נוספת להיכנס למסך 

 .]...[נקליק על כפתור "תיאום הוצאות רכב". במסך שייפתח, יש לבחור את הרכב הרצוי ע"י לחיצה על הכפתור 

 יש ללחוץ על כפתור "שמירה". לאחר בחירת הרכב, כל נתוני הרכב, הוצאות הרכב והתיאום שחושב יוצגו.

 

ם בוצעה העברה של הסכום הלא מוכר לרווח והפסד. פעולה זו תגיע טר – שימו לב את הפעולה הנ"ל יש לבצע לכל רכב השייך לעסק.

 בשלב הבא כחלק ממכלול התיאומים לעסק.

 עוד בעניין רכבים

 כל לקוחות המשרד – עדכון ק"מ לכלי רכב

 מהתפריט: דוחות שנתיים < תיאום רכב והוצאות אחרות < עדכון ק"מ לכלי רכב.

רכב(. במסך זה ניתן לעדכן בצורה זריזה -חות המשרד. )נכסים שהוגדרו בשדה "סוג נכס" כמסך זה יציג את כל כלי הרכב של כלל לקו

ויעילה, מספרי רישוי, מד ק"מ התחלה וסוף ועוד. כל זאת בצורה נוחה בה כל הרכבים במקום אחד, מאשר להיכנס לרשימת הנכסים של כל 

 יפרון ימני", הנמצא מצד ימין למעלה של תפריט התוכנה.עסק ולרכבו. בכדי לעדכן את נתוני הטבלה, לחצו על האייקון "ע
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 העברת תיאומים לרווח והפסד – שלב חמישי

 מהתפריט: דוחות שנתיים < תיאום רכב והוצאות אחרות < רישום תנועות תיאום בהנה"ח. –דרך נוספת להיכנס למסך 

 בשלב זה נבצע את כל התיאומים הרצויים ונעבירם לרווח והפסד המתואם.

מאחר ואת פעולת ההכנה לתיאום כבר ביצענו בשלב הקודם, כל שנותר הוא להקליק על כפתור האישור והמערכת  - אום הוצאות הרכבתי

 תיצור את הפקודה לרווח והפסד המתואם.

וונטי. ברירת בבחירה בתיאום מסוג זה, בחרו את כרטיס ההוצאה לעניין טלפון נייד. המערכת תציע את כרטיס התיאום הרל – טלפון נייד

נכון למועד כתיבת  הנמוך מבין השניים₪,  1260מההוצאה או  50% -המחדל לתיאום זה היא על פי תקנות מס הכנסה לכל שנה ושנה 

 המדריך.

בבחירה בתיאום מסוג זה, בחרו את כרטיס ההוצאה לעניין כיבודים. המערכת תציע את כרטיס התיאום הרלוונטי. ברירת המחדל  - כיבודים

 מההוצאה נכון למועד כתיבת המדריך. 20% -תיאום זה היא על פי תקנות מס הכנסה לכל שנה ושנה ל

בבחירה בתיאום מסוג זה, בחרו את כרטיס ההוצאה לעניין הביגוד. המערכת תציע את כרטיס התיאום הרלוונטי. ברירת המחדל  - ביגוד

 מההוצאה נכון למועד כתיבת המדריך. 20% -לתיאום זה היא על פי תקנות מס הכנסה לכל שנה ושנה 

את כרטיס ההוצאה  F5ניתן להשתמש באפשרות זו ליצירת תיאום מסוג אחר שאינו מפורט מעלה. בחשבון ההוצאה בחרו ב  – אחר

יהם. את כרטיס התיאום בהתאם. הגדירו את ה % לתיאום או סכום לתיאום. לא חובה להזין את שנ F5הרלוונטי. בחשבון התיאום בחרו ב 

 במידה ושניהם יוזנו, מערכת תבחר בתוצאה הנמוכה מבין השניים.

 בשלב זה, סיימנו למעשה את בניית הרווח והפסד מעסק כולל כל התיאומים הנדרשים.

 8000טופס  –דו"ח כספי ליחיד 

 דו"ח כספי ליחיד – 6111הכנת טופס  – שלב שישי

 .6111רווח והפסד < טופס מהתפריט: דוחות שנתיים <  –דרך נוספת להגיע למסך 

 . בדקו את תקנות החוק לגבי אילו עסקים חייבים בהגשת דו"ח זה.6111לא כל עסק חייב בהגשה ושידור טופס 

 בחרו את הנישום ואת העסק הרצוי.

ות שבאינדקס על פי ההגדר 6111. לחצו אישור והמערכת תתרגם אוטומטית את נתוני הרווח והפסד לקודי בניית סעיפי הדו"ח –שלב א' 

 החשבונות )הוסבר על כך בתחילת המדריך(.

בטבלה, סה"כ צפו בתרגום המערכת. קוד לא מוצא חן בעיניכם? לחצו על האייקון "עיפרון ימני" ושנו את  – עיון בסעיפי הדו"ח –שלב ב' 

 ובחירה מתוך רשימת סעיפי מס הכנסה. F5הקוד ע"י בחירה ב 

מן וי "הדפס פירוט לסעיפי הדו"ח". בהצגת הדו"ח, ניתן לראות בדפים האחרונים כי המערכת מציגה . מומלץ לסהדפסת הדו"ח –שלב ג' 

אילו חשבונות נכללו בו ומרכיבים את הסכום הסופי. זהו כלי ביקורת חשוב עבורכם לאמת שאכן כל כרטיסי  – 6111פירוט של כל קוד 

 החשבון הוגדרו בהתאם.

 חשבון שהוגדר נכון באינדקס למעשה הוגדר נכון לכל העסקים. אך גם להיפך.האינדקס אחיד כך שכרטיס  –זכרו 

 .IKSP.DAT. לחצו על אישור והקובץ מוכן בתיקיה ושמו הכנת קובץ שידור –שלב ד' 

 שאלות נפוצות/נושאים ידועים

 מתאים לו?  6111איזה קוד  –פתחתי חשבון חדש באינדקס  .1

אלו סעיפי מס הכנסה ולא של המערכת. ההחלטה  6111שאלה שכזו, כיוון שסעיפי תשובה: נציג החברה לא רשאי לענות על 

 התייעצו עם קולגה. –לגביהן היא של המייצג בלבד. במידה ואינכם בטוחים 

 חלק מהקודים בצבע אדום. למה? –"עיון בסעיפי הדו"ח"  – 'בשלב ב .2

 ס בה אתם נמצאים. תשובה: קוד בצבע אדום מעיד על קוד ישן שכבר אינו פעיל בשנת המ

, מס הכנסה ביטל והוסיף סעיפים חדשים הקשורים 2013ומוסיף חדשים. החל מדוחות  6111מעת לעת מס הכנסה מבטל סעיפי 

 להוצאות רכב והוצאות שכר עבודה. על כן, ייתכן ורוב הסעיפים האדומים יהיו סעיפים הקשורים לכך.

 כיצד לתקן סעיף אדום/ סעיף לא פעיל?

שלו בצבע אדום, יש לתקנו לסעיף תקין ע"י   6111. בטבלה שתוצג, כל כרטיס שקוד : הגדרות < אינדקס חשבונותמהתפריט

 בסעיף המתאים. F5בחירה ב 
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 של הלקוח ובצעו את השלבים מהתחלה )משלב א'(. 6111במידה ותיקנתם סעיפים כלשהם, חזרו להכנת 

 מאוחד? 6111לם יש לי נישום שיש לו מספר עסקים. איך מגישים לכו .3

 מאוחד למספר עסקים. במידה ויש צורך שכזה: 6111בשלב זה, לא ניתן להכין 

נציין כי  לל העסקים.מכגשו לשלב ב' של העסק העיקרי מבין עסקיו של הנישום ותקנו בכל שדה את הסכום כך שיכלול את הסכום 

לכל אחד מעסקים אלו  6111ע"מ(, ניתן להכין ולשדר טופס במידה ולנישום עסקים לא מאותו תחום עיסוק )לא אותו ענף כלכלי בש

 לטופס אחד.בנפרד, ללא הצורך באיחוד 

 רווחי הון נכסים וניירות ערך סחירים – שביעישלב 

 רווח הון ממכירת נכסים

 מהתפריט: דוחות שנתיים < רווח הון < חישוב רווח הון. –דרך נוספת להיכנס למסך 

 סים במהלך שנת המס, ניתן לראות ולהפיק את חישוב רווח ההון כתוצאה מהמכירה.במידה ולעסק היו מכירות נכ

 כל שעליכם לעשות הוא לעדכן את הנכס )דוחות שנתיים < פחת < רשימת נכסים לעסק( בתאריך המכירה ובסכום המכירה.

הנכס שנמכר. לאחר בחירת הנכס, כל נתוני לבחירת  F5"חישוב רווח הון". במסך שייפתח, בשדה נכס שנמכר, נקליק על  כפתור נקליק על

ך בפעולה נוספת, כולל רווח ההון )במידה וקיים( והחלוקה לאחוזי המס השונים, המס על הרווח, ותשלום המקדמה רווח ההון יוצגו ללא צור

 עליו יש לדווח.

 נכסים קיזוז הפסדי הון

הקיזוז נעשה מתוך מסך חישוב רווח ההון.     בכדי לקזז, מהרווח. במידה ולעסק גם הפסדי הון ממכירת נכסים, ניתן לקזז את ההפסד 

עליכם להיכנס לחישוב רווח הון עבור נכס שנמכר ברווח. לאחר מכן, תחת שדה "קיזוז הפסדי הון", לחצו על כפתור "חשב". פעולה זו תקפיץ 

צונכם לקזז. ניתן כמובן לקזז עד גובה הרווח. במידה ותזינו חלון קיזוז ובו כל ההפסדים ברי קיזוז. תחת שדה "ניצול", רשמו את הסכום שבר

סכום גבוה מהרווח, ביציאה מהמסך, המערכת תתקן אוטומטית לסכום המקסימלי המותר. לאחר שאישרתם את הקיזוז, התוצאה תעבור 

 למסך החישוב והקיזוז ייעשה באופן אוטומטי מהמס הגבוה לנמוך.

 המערכת מציגה לי שאין הפסדים שכאלה, מה עושים ?קיים לעסק הפסד מועבר אך  שאלה:

של הנישום בשנת המס הקודמת, בשדה המתאים לכך,  1301על סכום ההפסד שהועבר משנה קודמת, להימצא בתוך טופס ה  תשובה:

 תחת הפרק "יתרות להעברה".

 שחלוף נכסים

. רק במידה וקיים רווח הון, ניתן לשחלף. על כן, רת נכסכתוצאה ממכי שחלוף נכסים נועד בכדי לדחות את המס על הרווח הון שנוצר

תרצו לשחלף. לאחר בחירת  ובחרו את הנכס שנרכש עמו F5פעולת השחלוף הינה פעולה פשוטה. בשדה "שחלוף עם נכס", יש ללחוץ על 

 מהמס הגבוה לנמוך.  קיזוז, הקליקו על "חשב" והמערכת תבצע באופן אוטומטי המחליףהנכס 

 :לפקודה( 96)על פי סעיף  הבאים התנאיםחייב לעמוד בכל בכדי לבצע שחלוף, הנכס עמו מבצעים את השחלוף  – שימו לב

  יום המכירה. לאחר חודשים 12לפני יום המכירה ועד חלוף  נרכש בטווח הזמנים הזה: מארבעה חודשים המחליףהנכס 

  ממלא לפחות אותם התפקידים שמילא הנכס המוחלף. המחליףהנכס 

אי הראשון נבדק על ידי התוכנה. מאחר והתנאי השני לא יכול להיבדק בצורה אותנטית על ידי התוכנה, הבדיקה אותה המערכת מבצעת התנ

 תה קבוצת נכסים בהצגת טופס הפחת.ומחייבת אתכם היא שהנכס שנמכר והנכס המחליף חייבים להימצא תחת או

 תנאים הרשומים מעלה.המערכת לא תאפשר שחלוף עם נכס אשר לא יענה על ה

 סכום אחד )מכירה קבוצתית(במכירת מספר נכסים 

 מהתפריט: דוחות שנתיים < רווח הון < מכירת מספר נכסים בסכום אחד.

 לעיתים עסק מוכר חלק או את כל נכסיו בסכום אחד )לרוב כשהעסק נסגר ומוכר את תכולתו(.

 נמכרו כל הנכסים. ניתן לבצע מכירה של מספר נכסים ולציין סכום בודד בו

 במסך שייפתח, בחרו את העסק רלוונטי, ציינו את תאריך מכירת הנכסים ואת הסכום בו נמכרו הנכסים.

 .99עד  0השאירו את ברירת המחדל  –קבוצה עד קבוצה -בשדה מ
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 וי "לכלול גם כלי רכב".-במידה ובמסגרת הנכסים שנמכרו כלולים גם כלי רכב, סמנו ב

 שיטת מכירה:

 יתרונות וחסרונות.בהן ניתן לבצע מכירה. לכל שיטה שיטות  3ות קיימ

 : העמסת סכום המכירה לנכס למניעת רווח ריאלי.1שיטה מס' 

בשיטה זו המערכת תביא להעמסת רוב סכום המכירה על נכס אחד בכדי להימנע ממספר רווחי הון קטנים וקבלת רווח הון בודד. חסרונות 

ירה שנקבע לנכסים יהיה לא הגיוני וייתכן שנכסים יימכרו ללא תמורה )סכום אפס(. נציין כי לרוב, זו השיטה השיטה הן שייתכן שסכום המכ

 הפופולארית.

 : סכום המכירה לנכס ביחס למחיר המקורי.2שיטה מס' 

ון השיטה הוא שייתכן בשיטה זו המערכת תחלק את סכום המכירה הגלובלי ותחלק את סכום המכירה של כל נכס ביחס למחיר המקורי. חסר

ויהיו מספר רווחי הון למספר נכסים. עליכם לקחת זאת בחשבון. מה גם שצריך לשדר עסקאות רווח הון ולדווח על כל אחת בנפרד גם לעניין 

 הדו"ח השנתי.

 : בחירת נכס עיקרי והפיכת כל שאר הנכסים לתוספות/השבחות של הנכס שנבחר. 3שיטה מס' 

ורה יש כאן מכירה אחת )נכס עיקרי והשבחות תחת מכירה אחת(. ועל כן מדווחים בדו"ח השנתי על עסקת רווח הון יתרון השיטה הוא שלכא

 אחת. חסרון השיטה הוא שייתכן מצב של תוספות מלאכותיות לנכס )נכסים שלא הגיוני שישמשו כתוספת לנכס שנבחר(.

 

מכן הקישו אנטר.  במסך שייפתח, יופיעו כלל הנכסים של העסק ה". לאחר בחרו בשיטה הרצויה לכם והזינו את מספר השיטה בשדה "שיט

וי רק את הנכסים שנכללו במסגרת המכירה. לבסוף לחצו על -)שטרם נמכרו(, כאשר כברירת מחדל, כל הנכסים מסומנים למכירה. השאירו ב

 "סיים" ועל "אישור".

 ביטול מכירה בסכום אחד )ביטול מכירה קבוצתית(

 וביצעתם מכירה קבוצתית, ומכל סיבה שהיא, ברצונכם לבטל זאת, היכנסו למסך המכירה הקבוצתית.במידה 

בחרו את העסק לו בוצעה מכירה שכזו והקליקו על כפתור "ביטול מכירה קודמת". במסך שייפתח, הזינו את תאריך המכירה שנרשם בעת 

 המכירה. לבסוף לחצו אנטר ו"אישור".

 ריכוז רווח הון

 יט: דוחות שנתיים < ריכוז רווח הוןמהתפר

במידה ולעסק היו מספר מכירות במהלך שנת המס או לחלופין מכירה קבוצתית של מספר נכסים, ניתן להפיק דו"ח ריכוז לנספחי רווחי ההון. 

ירו את ברירת במס, בחרו את העסק הרצוי. בחרו תאריך מכירה ספציפי )אם ברצונכם לראות רק חלק מהמכירות של העסק(, או השא

לבסוף לחצו על "בחירת יעד הדפסה" < תצוגת הדפסה <  המחדל )כל השנה(, בכדי לקבל את כל המכירות שהיו לעסק במהלך שנת המס.

 אישור.
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 דו"ח מכירות נכסים

 מהתפריט: דוחות שנתיים < רווח הון < דו"ח מכירות נכסים

של המשרד. זהו נייר עבודה יעיל שכן כל מכירה בדו"ח צריכה להיות מדווחת ניתן להדפיס דו"ח המכיל את כל המכירות של כלל העסקים 

 למס הכנסה. על כן, המעקב קל.

 (, בכדי לקבל דו"ח הכולל את כלל העסקים.9999עד  0ניתן לבחור עסק ספציפי או לחלופין לא להגביל את העסקים )מ   במסך,

 לבסוף, "בחירת יעד הדפסה" < אישור.

 

 ות ערך סחירים )נספח ג'(רווח הון מנייר

 מהתפריט: דוחות שנתיים < רווח הון < רווח הון מני"ע סחירים )נספח ג'( –דרך נוספת להיכנס למסך 

 לנישום אשר לו ו/או לבן/בת זוגו פעילות בניירות ערך סחירים, יש צורך בהזנתם לטובת הדו"ח השנתי וחישוב המס. 

ולאחר מכן אנטר לכניסה  0". במסך שייפתח, בשדה מספר טופס נזין תחילה את המספר י"עמנ הון רווח -ג' נקליק על הכפתור "נספח

 של הנישום. 867לנספח. בתוך הנספח נזין את כל טפסי ה 

 ? 0 –מתי צריך לבחור במספר טופס שונה מ 

ס' טופס ערך שונה עבור בן/בת כאשר לשני בני הזוג יש פעילות בניירות ערך, יש לקלוט את הפעילות בהפרדה, ועל כן נקיש בשדה מ -

 הזוג.

 יש לקלוט זאת כטופס נפרד. –הינו רווח מקרן השקעות במקרקעין  867אם אחד מטפסי ה  -

 במידה ונייר הערך בחו"ל, יש לקלוט אותו כמספר טופס נפרד. -

 פרטי המכירות

 כפי שהתקבלו מהבנק. 867נקליק על כפתור "קליטה" בכדי לקלוט את אישורי ה 

(. לאחר הזנת פרטי החשבון, נזין מטה את הרווחים 867פתח, יש להזין בטבלה את פרטי חשבון הבנק ממנו התקבל האישור )במסך שיי

לבסוף, נלחץ על  שהתקבל. 867החייבים במס, הפסדים שנוצרו, הכנסות מריבית ודיבידנד ומס שנוכה במקור. כל זאת על פי טופס ה 

 כפתור "סיים".

)במידה ויש יותר מאחד( לסכומים מאוחדים ולקלוט אותם כסכום אחד כל שדה. יש לקלוט כל  867ת כל טפסי ה לא לאחד א –טיפ חשוב 

 כמספר השורות בטבלה. – 867את פרטיו בחלק התחתון. כמספר אישורי ה בשורה נפרדת בטבלה וכן  867אישור 

 הכנסה מניירות ערך

 י החלוקה לשיעורי המס השונים.בלשונית הבאה, נוכל לראות את סיכום רווחי ההון לפ

 ה על ידי לחיצה על כפתור "הדפס".ניתן להדפיס את הנספח ממסך ז

 קיזוז הפסדי הון מניירות ערך

במידה ולנישום הפסדים שוטפים מניירות ערך )באותה שנת המס( או הפסדים מועברים )משנים קודמות(, לחצו על כפתור "חשב הפסדים". 

כל הפסדי ההון הזמינים )שוטפים ומועברים(. בשדה "ניצול", רשמו את הסכום אותו תרצו לקזז. ניתן לקזז עד גובה המערכת תציג חלון ובו 

 הרווח. לבסוף לחצו על "אישור". ביציאה מהמסך, נוכל לראות שהמערכת ביצעה קיזוז אוטומטי לסכום שנדרש, מהמס הגבוה לנמוך.

 מציגה לי שאין הפסדים שכאלה, מה עושים ?קיים לנישום הפסד מועבר אך המערכת שאלה: 

של הנישום בשנת המס הקודמת, בשדה המתאים לכך,  1301על סכום ההפסד שהועבר משנה קודמת, להימצא בתוך טופס ה  תשובה:

 תחת הפרק "יתרות להעברה".

 1301קליטת נתונים לטופס  - שמינישלב 

 .1301ליטת נתונים לדו"ח השנתי ט' מהתפריט: דוחות שנתיים < ק –דרך נוספת להגיע למסך 

 ב )פרטים כללים ופרטים אישיים(, לעניין הדו"ח השנתי. -בכניסה למסך, עדכנו/וודאו את תקינות המידע בפרק א ו
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בפעם הראשונה בה אתם מתחילים לעבוד על הדו"ח השנתי ללקוח מסוים, לחצו על כפתור זה. פעולה זו  – מחיקת נתונים קיימים .1

נות של המידע שכן לעיתים, במהלך השנה, במודע או לא במודע, מבקרים במסך זה, על אף שלא צריך ומזינים מבטיחה תקי

 נתונים.

 בלחיצה על כפתור זה, המערכת תבצע איסוף מידע ותעתיק את כל מה שביכולתה. – העתק סכומים מהנה"ח .2

 ריים שבהם:רשימת השדות אליהם המערכת מסוגלת להעתיק מידע, ארוכה. להלן הפופול

 הכנסה חייבת מעסק – 150/170שדה 

 הכנסה מנכס בית – 059שדה 

 מחזור מעסק או משלח יד – 238שדה 

 כל נושא רווחי הון נכסים ורווחי הון מניירות ערך סחירים.  – 054/056/256שדות 

 הכנסות חו"ל – 290שדה 

 פרטים נוספים ויתרות להעברה –שדות בפרק יא' 

 ללא מס בריאות. –ביטוח לאומי ששילם הנישום כעצמאי  דמי – 030/089שדה 

 מחזור ללא מע"מ מעסק או משלח יד – 294שדה 

 ניכויים במקור. – 040שדה 

לחצו על הכפתור והיכנסו למסך. הזינו את המידע בהתאם. לבסוף, לחצו על "העתק סכום ל  – '(קליטת נספח חו"ל )נספח ד .3

 .1301ס ה " לעדכון נתוני הנספח לתוך טופ1301

 לחצו על כפתור זה במידה ולעסק יש הפסדים השנה )בין אם קוזזו ובין אם לאו( – קיזוז הפסדים .4

 זה ניתן לבצע קיזוז הפסד מעסק בלבד. לצפות בקיזוזים שנעשו )במידה ונעשו(. מתוך מסך במסך זה

 קודם לכן(.קיזוז הפסדי הון נכסים ו/או מניירות ערך נעשה במסמכים המתאימים לכך )הוסבר 

פשוט בחרו מתוך השורות במקור ההכנסה אותו תרצו לקזז. בשדה המצטלב בין מקור ההכנסה  –בכדי לבצע קיזוז הפסד עסקי 

 בשורה לבין ההפסד העסקי מהעמודה, רשמו את הסכום שתרצו לקזז.

 ום בפועל(.לאחר כל פעולות הקיזוז/אי הקיזוז, לחצו על "העברת סכומים שקוזזו" )גם אם לא קוזז כל

 את הסכומים הרלוונטיים לשדות המתאימים בפרק "יתרות להעברה" שבטופס. 1301פעולה זו תעתיק לטופס ה 

 "הפסדים מועברים" וכן את פירוט הקיזוז ע"י לחיצה על הכפתורים המתאימים מצד ימין של המסך. 1344ניתן להדפיס את נספח 

 רכת השלמות ידניות של מידע נוסף שאינו ידוע למע .5

, תשלומים לקרן 106השלימו את נתוני הדו"ח שאינם ידועים למערכת, אישורים שהתקבלו מהלקוח ונתונים נוספים כגון: טפסי 

 השתלמות, ביטוח חיים וכו'.

 טכניקות עבודה, "טריקים" וקיצורי דרך

 ., ובכלל(106בצורה זריזה ע"י הקשת קוד השדה )שימושי למשל ב  1301שדה בטופס ה  איתור .1

 (. לאחר מכן, בחלק העליון ישנו שדה "חיפוש קוד". רשמו את הקוד ולחצו אנטר.F10לחצו על הכפתור: "עדכון רציף" )

 לאחר ההגעה לשדה והזנת הסכום, לחצו אסקייפ לחזרה לשדה "חיפוש קוד" לצורך הזנת קוד נוסף.

 רישום פירוט סכומים לשדה. .2

(. הפירוט הוא לשימושכם 106בים את הסכום הסופי שבשדה )למשל מספר טפסי ניתן בכל שדה לתעד פירוט של סכומים המרכי

כשאתם בשדה  F5 תחילה. לאחר מכן לחצו  0בלבד כנייר עבודה ולא מדווח למס הכנסה. בכדי לפרט, על הערך בשדה להיות 

 הרצוי. במסך שייפתח, רשמו פירוט כרצונכם.

 עם סכומים" שבתחתית המסך. הדפסת הפירוט נעשה בכפתור "הדפס רשימת סעיפים

 השוואה לדו"ח שהוגש בשנת מס קודמת. .3

(. המערכת תציג מסך ובו השוואה בין שנת המס של הדו"ח לזו שלפניה, ctrl + F10לחצו על כפתור "דו"ח רציף + השוואה" )

"ח וגם זו שלפניה, באותו בשדה מסוים ולראות את הפירוט הנובע ממנו. גם של שנת הדו F5ברמת כל שדה. ניתן אף להקיש 

 המסך!

 לעומת סכומים בצבע שחור. ורודסכומים בצבע  .4

 . מזוהה לרוב )אך לא תמיד( עם סכומים שנרשמו על ידי המערכת.F5סכומים המכילים פירוט ב  –סכומים בצבע ורוד 

 סכומים להם לא קיים פירוט. סכומים שנרשמו באופן וודאי על ידך.  –סכומים בצבע שחור 

 וב מס הכנסהחיש

 לחצו על כפתור חישוב מס הכנסה. בתוך המסך, לחצו על כפתור "חשב" וצפו בחישוב מס הכנסה.

 ניתן להדפיס חישוב זה על ידי כפתור "הדפס" הנמצא במסך.

 חישוב ביטוח לאומי

 לחצו על כפתור חישוב ביטוח לאומי. בתוך המסך, לחצו על כפתור "חשב" וצפו בחישוב ביטוח לאומי.

 יתן להדפיס חישוב זה על ידי כפתור "הדפס" הנמצא במסך.נ



 20.02.17ן מדריך למשתמש בתוכנת 'רבגונית' מבית ארדני.  תאריך עדכו

 כל הכתוב במדריך זה הינו קניינה של חברת ארדני תוכנות עסקיות בע"מ. כל הזכויות שמורות.

 

לחצו על כפתור "הגדרת מעמד" והגדירו את מעמדו של הנישום ו/או בת זוגו, חודש בחודשו לאורך השנה בהתאם למעמדו  – הערה חשובה

 )עצמאי/שכיר/שאינו עובד(. נתונים אלו משפיעים על חישוב דמי הביטוח.

 לשע"מ 0010שידור טופס 

 .INIPCNאפשרות זו תומכת בשידור החדש לשע"מ. לחצו על כפתור, ולחצו על אישור. הקובץ מוכן בתיקייה ושמו 

 .youtube.comבנושא זה באתר החברה בלשונית "סרטוני הדרכה", או באתר  סרטון הדרכהנציין כי קיים 

 באינטרנט 0010שידור טופס 

צגים שאינם מחוברים לשע"מ או כאלה עם לקוחות שאינכם רשומים כמייצגים שלהם בשע"מ אפשרות זו כרוכה בתשלום נוסף ורלוונטית למיי

 ואתם מעוניינים לשדרם בקובץ ולא ידנית.

 -מסמל את מספר התיק במס הכנסה וה  Xכאשר ה  XXXXXXXXX_YYYYלחצו על כפתור, לחצו על אישור והקובץ מוכן בתיקייה ושמו: 

Y .מייצג את שנת המס 

 יין הדוח השנתי:דגשים לענ

 השדות לעניין הדו"ח השנתי הן שדות מס הכנסה ולא של המערכת. 

צוות החברה אינו רשאי לייעץ באיזה שדה נכון יותר או פחות לרשום סכום מסוים. ההחלטה להצבת סכום כלשהו בשדה כלשהו היא שיקול 

 אתם את ההחלטות. אתם נושאים באחריות, על כן קבלו –דעתו הבלעדי של עורך הדו"ח. זכרו 

 דבר נוסף,

 עברתם את שלב טעינת הקובץ? –בעת שידור קובץ דו"ח שנתי למס הכנסה 

יופי. המערכת ביצעה את עבודתה. כל מה שקורה לאחר מכן במסגרת שידור הדו"ח באתר האינטרנט של מס הכנסה/שע"מ, הינו באחריות 

 ות בשידור לשע"מ. אנא פנו למוקד התמיכה של שע"מ.שע"מ. צוות החברה אינו הגורם לפניות תמיכה בעניין בעי

שירות איכותי ומהיר ככל  להעניקאנא התייחסו לדגשים אלו שכן צוות התמיכה של החברה עמוס מאוד בקריאות תמיכה ומשתדל מאוד 

 לכל לקוחות החברה. האפשר

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7dVCyZSwnE&feature=youtu.be
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