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 וזיכויים ביטולים

 ביטול חשבונית או חשבונית זיכוי?

לפני שנסביר מה המשמעות של כל אחד מהאפשרויות בתוכנה ומתי כדאי 

בלבד ומומלץ להיוועץ עם הרואה אפשרות להשתמש בהם, נדגיש שזו 

 החלטה.חשבון לקבלת 

 

פעולת הביטול יוצרת מסמך חדש זהה למסמך המקורי  –ביטול חשבונית

 אך בסכום שלילי

 תקפיץ לנו חלונית בה נוכל לציין את סיבת הביטול X-לחיצה על ה

 

לאחר אישור השורה תעלם מהרשימה ועל מנת לחזור ולראות אותה נוכל 

 ללחוץ על הפילטר "הצג הכל"
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בחיפוש ולבקש לראות גם מסמכים מבוטלים או רק או נוכל גם להשתמש 

 מבוטלים וכד'

 

במקרה זה אם בחרנו להציג הכל או ביקשנו להציג גם מבוטלים נוכל 

 לראות את המסמך הנוצר כתוצאה מהביטול

 

 052שהייתה לנו חשבונית מס קבלה על סכום של  לעיל ראינו דוגמאב

קבלה חדשה בסכום של ש"ח ולאחר שביטלנו אותה, נוצרה חשבונית מס 

 052מינוס 

הסבר זה נכון לכל אחד מסוגי המסמכים הבאים: הזמנת עבודה, חשבונית 

 .עסקה, חשבונית, חשבונית מס קבלה, קבלה
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 :הבהרות

 הביטול אינו מוחק את המסמך המקורי או נוגע בו בשום דרך .1

המסמך החדש שמבטל את המסמך המקורי הוא מסמך חדש לכל דבר עם  .0

 משלו רק עם סכום שליליאסמכתא 

לאחר הביטול, המערכת לא תציג את המסמך המקורי ואת המסמך  .3

המבוטל. על מנת לראותם נצטרך ללחוץ על הקישור "הצג הכל" או 

 עזר בפילטרים לבחירת האפשרות להצגת גם מסמכים מבוטליםילה

רצוי להעביר את החשבונית המבוטלת ללקוח כפי שמעבירים כל מסמך  .4

 ת ניתן להתייעץ עם רואה החשבון לפני השליחהאחר, עם זא

תאריך המסמך המבוטל יקבל תאריך של היום )כלומר את תאריך  .5

 תופיעכל אחת מהחשבוניות בהפקת דוח חשבוניות הביטול( ולכן 

 ההופק ובדוח לפי החודש ב

לא ניתן לבטל את החשבונית המבטלת. במידה ונרצה, נוכל שוב  .6

 מסמך אחר בהתאם( להפיק חשבונית חדשה )או כל

לבטל את  נרצהנרצה להשתמש באפשרות זו בעיקר כאשר : המלצה לשימוש

 (או כל מסמך אחרכל הסכום של החשבונית )
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מסמך חשבונאי נפרד בו נציין את סכום הזיכוי –חשבונית זיכוי

 מהחשבונית המקורית

 לתת זיכוי נרצה: נרצה להשתמש באפשרות זו בעיקר כאשר המלצה לשימוש

 חלקי.

 מסוימתש"ח ומסיבה  052לדוגמא: במידה והוצאנו חשבונית על סכום של 

ש"ח, נעדיף להוציא  52נרצה לזכות את הלקוח בסכום חלקי, נאמר 

 ש"ח. 52חשבונית זיכוי על 

במידה והופקה גם קבלה על הסכום אז בנוסף לחשבונית הזיכוי נפיק גם 

בר ללקוח. במידה ונרצה על מנת לציין שהכסף הוע מסמך "החזר כספי"

 הוכחה, מומלץ להדפיס ולהחתים את הלקוח שקיבל את כספו.

הפקת חשבוניות זיכוי והחזר כספים במדריך "ניתן לקרוא עוד על 

 "חשבוניות ומסמכים
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