העסק המושלם 123456789

יום ראשון  17אפריל 2011

הגדרות יצוא מכספית לחשבשבת
מספר חשבון בחשבשבת

מספר כספית

תיאור

3

הכנסות/מכירות

4

הכנסות/מכירות פטורות ממע"מ

902

מכירת רכוש קבוע חייב מע"מ

903

מכירת רכוש קבוע  -פטור ממע"מ

999001

לקוחות כללי

999002

ניכוי במקור

999003

קופה

999004

מע"מ עסקאות

999005

סוג תנועה מכירות עם מע"מ

999006

סוג תנועה מכירות ללא מע"מ

999007

סוג תנועה עבור קבלות

999008

סוג תנועה עבור ניכוי במקור

999009

קוד מיון לקוחות )עבור יצוא לקוחות(

999010

קופת מזומן

999011

קופת שיקים

999012

קופת העברות בנקאיות

999013

קופת אמצעי תשלום אחר

999014

קופת אשראי אחר

999015

קופה  -ויזה

999016

קופה  -ישראכרד

999017

קופה  -מאסטרכרד

999018

קופה  -אמריקן אקספרס

999019

קופה  -תשלום מפיקדון )עו"ד(

כיצד למלא את הטופס
קופה -
האם אתה משתמש :בקופה אחת כללית  /קופה נפרדת לכל סוג תשלום )מחק את המיותר(.
אם אתה משתמש רק בקופה אחת כללית מלא את מספר החשבון בשורה 999003
אם אתה מפריד בין קופת מזומן ,לשיקים וכו' מלא את מספר החשבון של כל קופה בנפרד בשורות  .999019 - 999010אם
כל כרטיסי האשראי נרשמים בחשבון קופה אחד )לדוגמה ,אשראי( ,פשוט רשום מספר חשבון זהה לכל אחד מכרטיסי
האשראי.
המשך בדף הבא ...

Caspit Software Ltd.

הודפס על-ידי כספית התוכנה הקלה והמשתלמת להנהלת חשבונות טל077-9233325 :

עמותות -
שם לב שביצוא של קבלות עבור תרומה ,כספית מחייבת את הקופה המתאימה )קופה כללית ,או קופת מזומן ,שיקים וכו'(,
ומזכה את הלקוח .אם אתה רוצה לעקוב אחרי התרומות בחשבשבת ,הכנס את מספר החשבון בסיווג -6קבלות לתרומה.
במקרה זה כספית תזכה את חשבון תרומות ולא חשבון לקוח.
סמן בהמשך כיצד לייצא את הנתונים לחשבשבת:
האם לשיך את ההכנסות לחשבון לקוחות כללי :כן

/

לא )מחק את המיותר(

אם סימנת לא ,מה מבנה מפתח החשבון )מחק את המיותר(?
נומרי  --מספר החשבון ביצוא יהיה מספר הלקוח בכספית ,אפשרי גם ממופה לטווח בחשבשבת )ראה הסעיף הבא(
אלפאנומרי  --מספר החשבון ביצוא יהיה מורכב מ 3-אותיות ראשונות של שם הלקוח ומספר הלקוח בכספית.

/

אם בחרת במפתח חשבון נומרי ,האם למפות את מספרי הלקוח של כספית לטווח בחשבשבת )לדוגמה לקוח  2בכספית ימופה
לחשבון  700002בחשבשבת(? כן  /לא )מחק את המיותר(.
אם כן ,מה המספר ההתחלתי )לדוגמה ,700000 ,כלומר לקוח  24בכספית ימופה לחשבון _____________ :(700024
פורמט היצוא לחשבשבת:

פורמט קצר

/

פורמט מפורט )ארוך( המתאים לשידור למע"מ.

ניתן לקרוא על אופן היצוא של כספית לחשבשבת בלינק הבאhttp://www.caspit.biz/help/Hashavshevet.asp :

הודפס על-ידי כספית התוכנה הקלה והמשתלמת להנהלת חשבונות טל077-9233325 :

