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 הפקת מסמך במטבע חוץ
 

 למסמך הרלוונטי שאנו רוצים להפיקניכנס 

של החשבונית וגם של בדוגמא זו נסתכל על חשבונית מס קבלה אשר כולל בתוכה גם את החלק 

 גם לכל אחד בנפרדהקבלה. כמובן שההסבר מתאים 

 חשבונית מס קבלה חדשהדוגמא: 

ללקוח או \במט"ח ול הדף ישנם מספר פרמטרים חשובים בהוצאת חשבונית ש בחלקו העליון

 )במיקרים של מע"מ אפס( בחו"ל

 



 

 

 

 תוכנה לניהול עסק|  הדרך להצלחת העסק –סנזיי 

www.senzey.com, support@senzey.com 

והמסמך דה ברירת המחדל של המערכת, במישבמידה ולא שינינו את נשים לב  - סוג הכנסה

)מומלץ לבדוק את הנושא או המוצר נועדו לחו"ל  שרותב ישראל והיוצא עבור לקוח שאינו תוש

רות)יצוא( יויות של מכירה)יצוא(, שהאפשר וכל לבחור את אחתנות של העסק(, נבועם מנהל החש

 )יצוא(רותיאו מכירה/ש

 

שנבחר את אחת האפשרויות עם יצוא, המערכת תסמן באופן אוטומטי את השימוש  ברגע - מט"ח

. ניתן גם לסמן את אפשרות זו באופן ידני גם ללא בחירת סוג במט"ח ותוריד את המע"מ לאפס

 ההכנסה ליצוא

 

 חדלובן לבחור מטבע שונה מברירת המניתן כמ
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השערים של המטבעות נלקחים באופן אוטומטי מבנק ישראל בהתאם לתאריך המסמך אך ניתן 

 לדרוס את שער המטבע בהתאם לצורך שלנו

במידה ואנו רוצים לשלוח ללקוח את המסמך ללא הערך השיקלי, נסמן את התיבה "ללא עמודות 

 ח"ש

 

ות אפס או לא )מומלץ לבדוק עם מנהל ריך להילב אם המע"מ צנשים  – מע"מ באחוזים

 החשבונות(

 את שפת המסמך: עברית / אנגליתנבחר  - שפת המסמך

 

 ניתן לערוך את הבחירה כל עוד לא הפקנו את המקור הערה:

 

 יהםנימצא החלק של פרטי השרות או המוצר ומחירל הדף שאמצעי בחלקו ה

 

 את הסכום הרצוינמלא  –$ )או בכל מטבע שנבחר( -מחיר ב
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תוך כדי שנמלא את הסכום, המערכת מתרגמת את זה לסכום בשקלים. ניתן לעבוד גם הפוך ע"י 

 הזנת הסכום בשקלים והמערכת תתרגם לנו לערך במט"ח

 במט"ח מומלץ להוריד את אפשרות העיגולבחשבונית מס קבלה למנוע סיבוכים כדי  –! המלצה

 לדוגמא:

 

 

 התקבולנימצא החלק של ל הדף שתחתון בחלקו ה
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 רכת תתרגם לנו.גם כאן ניתן להזין את הערך במטבע החוץ או בשקלים והמע

 

 ו לעמוד החשבוניות מס קבלהוהמערכת תעביר אותנ  לסיום נפיק את המסמך

 

 הצפייה , נוכל לערוך את השפה שלו ע"י לחיצה על אייקוןבמידה וטרם הוצאנו מקור למסמך

ובחלקו העליון של העמוד נוכל  (. המערכת תעביר אותנו לצפיה בתוכן המסמךהזכוכית מגדלת)

 המסמך לערוך מספר פרמטרים בניהם שפת

 

 

, הלקוח יקבל את המסמך בשפה שבחרנו עם ללקוח דפיס את המסמך או נשלח באימיילכאשר נ

 וביקשנו לא להציג את עמודת השקלים(במידה וללא עמודת שקלים המחירים במט"ח )
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 :נוספות ההער

ממה שנמצא  המט"ח לערך אחרושינינו את שער בתאריך מסויים במט"ח במידה והוצאנו מסמך 

מט"ח ובמידה ונוציא מסמך נוסף לאותו תאריך ו שער תבבנק ישראל, המערכת תשמור את או

 ספציפי, המערכת תיקח את שער המט"ח אשר שמור במערכת ליום זה.

 


