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:לוחות זמנים והנחיות כלליות למערכת

:6/3/2022החל מתאריך 
.אך ורק באמצעות היישום החדש, מבנה חדשבIינפיקו את כל חשבוניות ה בפיילוטעוסקים •

.יחליפו את החשבוניות במבנה הקודם,המקבילהאשר יונפקו באמצעות המערכת Pחשבוניות •

:(המועד המתוכנן לסיום הפיילוט)1/9/2022החל מתאריך 

.ורק באמצעות יישום זהאך -מבנה חדשבIכלל החשבוניות ינפיקו את כל העוסקים •

.אסורות לניכוי כתשומההנושאות תאריך מאוחר מהתאריך הקבוע, הקודםבמבנה Pחשבונית •

:כללי

.החדשמבנה על חשבוניות שהונפקו ב878/879אין לדווח בטפסי •
.נייד( טלפון)גם באמצעות הדפדפן במכשיר Iיישום זה מאפשר הפקת חשבוניות •

מטרת המצגת

ביטולהובמידת הצורך , (הינם שדות חובה*שדות במסומנים )החשבונית הצגת אופן הנפקת •

קצר לשאלות תשובות שכיחותופרק , הכרת רשימות העבודה•
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:הכניסה למערכת ולהזדהות בקישור זה
קישור למסך הכניסה למערכת

הרשמה  

לשירות

כניסה עם הנתונים  

הקיימים במערכת
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תפריט העל למערכת

https://secapp.taxes.gov.il/emchilpweb
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הנפקת חשבונית-מתפריט העל -הנפקת חשבונית
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רשום באיחוד עוסקים' במידה ומוציא החש

באיחודלבחור את מספר הספק נדרש

יוזן מספר הלקוח. 1

במידה והלקוח טרם נרשם ברשות  

מפיק החשבונית  , הפלסטיניתהמסים 

לציין פרטים  נדרשבו , למסך בינייםיופנה

וטלפון  , כתובת ידועה: נוספים לגבי הלקוח
כתובת" תציע"המערכת . 2*

שנכללה בחשבונית  אספקה 

הקודמת לאותו לקוח
לבחורנדרש .3

טוביןאושירות 
.  סיווג משנילבחור נדרש" טובין"במידה ונבחר 

שנכלל בחשבונית  הנתוןאת " תציע"המערכת *

וניתן כמובן לשנות , הקודמת לאותו לקוח

לבחורנדרש. 5* 

את המעבר המיועד

הכמות והמחיר ליחידה, הפירוטלהזיןנדרש. 4

ניתן לקבוע הנחה

10ניתן לכלול 

שורות בחשבונית

שידור החשבונית



וביטול חשבונית, הנפקת חשבונית נוספת, הדפסת חשבונית
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יש  לאחר קליטת החשבונית 

.להדפיסה ולמסרה לנהג

ניתן , לאחר ההדפסה

.להנפיק חשבונית נוספת

QRג החשבונית  "זה יופיע ע

נדרש להציגו , המודפסת

במעבר בו תעבור המשאית

( עקב טעות)ניתן יהיה לבטלה , לאחר שידור החשבונית ואישורה

. ימים במערכת עצמה3בתוך 

.  הסיבה לביטול( בקצרה)במסך הביטול נדרש לציין 

.פ"קמריש לפנות אל יחידת ה-אם נדרש לבטלה מאוחר יותר 



(למשל בשל טעות בפרטי החשבונית)ביטול חשבונית שהופקה 
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"רשימות"איתור החשבונית מתפריט 

בחירת החשבונית  

שנדרש לבטלה

וניתן  , החשבונית תוצג

יהיה לבטלה כאמור  

בשקף הקודם 

בחירה רשימת 

החשבוניות להצגה



ותשובות לדוגמהשאלות 
"ישנה"וגם חשבונית החדשהמהמערכת חשבוניות האם מותר להוציא ללקוח פלסטיני גם . ש

"ישנות"אין לעשות כל שימוש בחשבוניות , מיום הפקת חשבונית מהמערכת החדשה•

האם מותר להוציא זיכוי במערכת. ש

חלופות2ועומדות בפני הספק , לא ניתן להוציא זיכוי, פ"בהתאם להסדר עם הרש•
יום30פ בתוך "או באמצעות הקמר, ימים3במערכת בתוך ( שגוייה)ביטול חשבונית •

שתבטל את החשבוניתPעל הלקוח הפלסטיני להוציא חשבונית , יום30במידה וחלפו יותר מ •

פ"והאם נדרש לדווח עליה לקמר, במבנה החדשPס חשבונית "האם מותר לנכות מס תשומות ע. ש

פ"ואין לדווחן לקמר, חשבוניות במבנה החדש מותרות לניכוי בהתאם לקבוע בחוק•

מה נדרש לעשות אם נתקלים בבעיה בהנפקת החשבונית

'תשלום החוב וכד, הגשת דוח: יש לפעול להסדרתה, במידה ומוצגת הבעיה•

פ לבירור ותמיכה בהנפקה"יש לפנות אל יחידת הקמר, במידה ולא ברורה הבעיה•
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ותשובות לדוגמהשאלות 
הפקת החשבונית במערכת החדשה מעדכנת את מערכת הנהלת החשבונותהאם . ש

.בין המערכות שיעדכנו זו את זו" סנכרון"יהיה , הכוונה כי בהמשך הפרוייקט•

כיצד תבוצע הנפקת חשבונית באתר מרוחק ממשרדי הנהלת החשבונות. ש

חלופות2עומדות בפני הספק •
נייד' בטל/ כך שיוכל להנפיק חשבונית במחשב , מתן קוד וסיסמה גם לעובד באתר המרוחק•

ויוכל להדפיסה, העובד באתר המרוחק יבקש מהנהלת החשבונות להפיק חשבונית במערכת•

כיצד ניתן לדעת האם הטובין שנמכרו חייבים מס קניה . ש

המייצג/ ח "יש להתייעץ עם רו•

878/879מ וטופס "במסגרת הדוח המפורט למעחדשותP/Iהאם נדרש לכלול חשבוניות . ש

לא יכללו  ויכללו בדוח המפורט לפי הסיווג הקיים במבנה החדש P/Iחשבוניות •
878/879בטופס 
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פ"ניתן לפנות אל יחידת הקמר, לשאלות נוספות

ףסו
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