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 PCN874 –קודי שגיאה פופולאריים בעת דיווח מפורט למע"מ 

 , כאשר הן מציינות בעיה כללית. 300/303/301חשוב לציין כי בעת שידור לא תקין, מתקבלות לרוב שגיאות מספר 

ה זו תציג טבלה עם על מנת ולדעת אילו חשבוניות שגויות, יש להסתכל בטבלה המופיעה בעת השידור תחת הטור "שגויים" ולהקליק על מספר התנועות השגויות. פעול

ר ביניהן מתבצע  ע"י הקלקה על הטבלאות. המעב 2האחת לעסקאות והאחרת לתשומות. על כן, יש להסתכל ב  טבלאות. 2נדגיש, כי קיימות פירוט התנועות השגויות. 

 הנמצאת מצד ימין למעלה של הטבלה )עסקאות/תשומות(. הלשונית המתאימה

 להלן רשימת קודי שגיאה פופולאריים בעת שידור קובץ דיווח מפורט למע"מ, משמעותן ואופן הטיפול בהן על פי ראות עינינו בלבד.  

 הפתרון המשמעות תיאור השגיאה שגיאה קוד

מספר ע.מ/ח.פ של הספק כפי שנרשם אינו קיים  מוציא החשבונית אינו תקין 100

 .במרשמי מע"מ

מספר הע.מ שהוזן עבור החשבונית ככל הנראה שגוי. יש 

 לתקן את מס' הע.מ ולאחר מכן להכין קובץ ולשדר בשנית

מוציא החשבונית לא פעיל בחודש  101

 .החשבונית

בפקודה(, ביום הוצאת החשבונית )כפי שנרשם 

 הספק מוגדר כלא פעיל במרשמי מע"מ.

יש לוודא כי תאריך החשבונית שהוזן תקין וכן את מס' 

 הע.מ שהוזן. במידה והכל כשורה, יש לפנות לשע"מ.

מכיל תווים שאינם מספרים או  מס' חשבונית מספר חשבונית לא תקין 206

 שלא הוזן כלל.

אין להשאיר את שדה האסמכתא ריק. יש לגשת לפקודה 

 ולהזין את מספר האסמכתא של החשבונית. 

תאריך חשבונית קופה קטנה אינו בתקופת  201

 .הדיווח

החשבונית בעלת תאריך הנמוך מחודש הדיווח. 

כאשר מדווחים ריכוז קופה קטנה, חובה 

 שתאריך האסמכתא יהיה בתקופת הדיווח.

ריך האסמכתא כך שיהיה בחודש יש לרשום את תא

חודשי, יש לרשום את -עוסק המדווח דו הדיווח.

חודש הגבוה ועם תאריך של אותו מנה של ההחשבונית ב

 החודש. 

סכום המע"מ בחשבונית גבוה מהמותר  212

לפי הסכום המחושב על בסיס ערך ה 

 .של החשבונית %100

סכום המע"מ בחשבונית גבוה ביחס לסכום לפני 

)ע"פ אחוז המע"מ בחוק של תאריך מע"מ 

 החשבונית(.

יש לוודא את סכום המע"מ של החשבונית כפי שנרשם 

בפקודה. כמו כן, ייתכן וערכי החשבונית שמוצגת הם 

מכלול של מס' חשבוניות בעלות אותו תאריך, אסמכתא 

 ומדווחות כחשבונית אחת ע"פ כללי דיווח מפורט. וע.מ
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 הפתרון המשמעות תיאור השגיאה קוד שגיאה

 יש לרשום בפקודה בשדה ע.מ את מספר הרשימון.  אינו תקין בשדה ע.ממספר הרשימון כפי שהוזן  .מספר רשימון יבוא לא תקין 213

 ללא ספרת ביקורת.  -ספרות מימין 1

לא נמצאה חשבונית עסקה מקבילה  216

 .לחשבונית עצמית

רשומה )בעת רישום חשבונית עצמית כתשומה 

רשומה )חובה לרשמה גם כעסקה  "C") מסוג

 .עם סכום מע"מ זהה( "M" מסוג

פקודות. האחת הוצאה  2חשבונית עצמית יש לרשום כ 

. יש לרשום פקודות אלו עם 20והשנייה הכנסה לפי סעיף 

אותו תאריך, אסמכתא, וסכום, כאשר בהכנסה רושמים 

 .Cובהוצאה את האות  Mאת האות 

210 

303 

 ת מסוג קופה קטנהיוחשבונסך המע"מ ב

"(K)" מסך סכום מע"מ  %6-מהווה יותר מ

 .התשומות שנדרש

, אסור שסך החשבוניות להחזרבדו"ח מע"מ 

מסך  6%(, יעלה על Kשמדווחות בקופה קטנה )

 כל חשבוניות ההוצאה שבדו"ח )רגילות וציוד(.

יש להזין בחלק מחשבוניות ההוצאה את ע.מ של הספק. 

הוצאות, יש להפריד חלק במידה ומדובר בריכוז 

מהחשבוניות שבריכוז כפקודה נפרדת עם זיהוי של ע.מ 

 של הספק, על מנת ולהקטין את החשבוניות שללא זיהוי.

אין התאמה בין סך התשומות בדו"ח המע"מ  לא תקין  התשומהאחוז תקינות חשבוניות  300

 לבין פירוט החשבוניות. 

נמצאו שגויות. יש ככל הנראה יותר מידי חשבוניות הוצאה 

לעבור לטבלת "תשומות" במסך שידור הדו"ח, להציג את 

החשבוניות השגויות )הנמצאות בטור "שגוי"(, ולתקן את 

 הרישום בהנה"ח בהתאם לסוג השגיאה.

303 

 

301 

שיעור התקינות בחשבוניות המכירה חורג 

 מהטווח שנקבע

 אחוז תקינות חשבוניות העסקה לא תקין

סך העסקאות בדו"ח המע"מ אין התאמה בין 

 לבין פירוט החשבוניות.

ככל הנראה יותר מידי חשבוניות הכנסה נמצאו שגויות. 

יש לעבור לטבלת "עסקאות" במסך שידור הדו"ח, להציג 

את החשבוניות השגויות )הנמצאות בטור "שגוי"(, ולתקן 

 את הרישום בהנה"ח בהתאם לסוג השגיאה.

 


