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ה דון :כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים
על פי הוראות יהול ספרים
לאור פ יות של מספר לקוחות ,ברצו ו לפרט את הכללים למשלוח מסמכים ממוחשבים ,כפי
שמפורט בהוראות מס הכ סה ) יהול פ קסי חשבו ות( ,התשל"ג) 1973 -סעיף 18ב(.
יש ם יתרו ות רבים הגלומים במשלוח חשבו יות ומסמכים חשבו איים בדואר האלקטרו י:
מהירות העברה ,בטחון בהגעת המסמך למקבל )דואר אלקטרו י שלא חזר( ,אפשרות תשלום
מקוו ת ,חסכון כספי ,סדר ,אפשרות אחזור ,משלוח חוזר ,בטחון במקוריות וזהות השולח ,קבלת
מסמך מקור ש יתן על פי החוק לשמור במדיה אלקטרו ית ללא צורך בהדפסה )הוראות יהול
ספרים-סעיף 18ב ( ועוד.
להלן תקציר הה חיות:
א.

מה יתן לשלוח באופן ממוחשב?
הה חיה קובעת ש יתן לשלוח באופן ממוחשב :קבלה ,חשבו ית מס ,הודעת זיכוי.
לא יתן לשלוח תעודות משלוח או חשבו ית אשר משמשת גם כתעודת משלוח.

ב.

הת אים שיש לעמוד בהם:
 .1על המסמך יצוי ו המילים "מסמך ממוחשב".
 .2המסמך יהיה מסמך שהופק ישירות כקובץ מהתכ ה או סריקה של המסמך המקורי -אין
להוסיף כלום למסמך למעט המילים "מסמך ממוחשב".
 .3המסמך יאושר באמצעות חתימה אלקטרו ית מאושרת.
 .4יש להוציא הודעה לרשות המיסים שבכוו ת התאגיד לשלוח מסמכים בדרך ממוחשבת ,לפ י
ששולחים את המסמך הראשון – רצ"ב ל וחותכם וסח מוצע.
 .5יש לקבל אישור בכתב או בדואר אלקטרו י מכל אחד מהלקוחות לכך שה ו מוכן לקבל
מסמכים בדרך ממוחשבת .חובה לשמור את מכתבי ההסכמה.
 .6מכתבים אלו בתוקף כל עוד הלקוח לא הודיע אחרת.

 .7תקבול בגין מסמך ש שלח בדרך ממוחשבת יתקבל רק באחת הדרכים הבאות )על מ ת
לאפשר זיהוי מוחלט של צדדי העסקה(:


כרטיס אשראי של הלקוח כשהשובר על שם התאגיד.



שיק של הלקוח המשורטט כלא סחיר וערוך לפקודת התאגיד.



העברה ב קאית ישירה מחשבון הלקוח לחשבון התאגיד.

ג.

שמירה ואחסון של מסמכים ממוחשבים ע"י השולח:
השולח מחויב לשמור את המסמך הממוחשב ששלח כחלק בלתי פרד ממערכת חשבו ותיו.
במקרה בו המסמך הממוחשב וצר על ידי סריקת מקור התיעוד ,ב וסף לשמירת המסמך
הממוחשב ה ישום מחויב לשמור גם את מקור התיעוד אשר סרק למחשב לצורך משלוחו כמסמך
ממוחשב .עותק המקור יש לשמור במשך שלוש ש ים לפחות מיום הגשת הדו"ח של ההכ סה
לש ת המס שאליה הוא מתייחס.

ד.

דגשים שחלים על מקבל מסמך ממוחשב:
שמירת המסמך תיעשה בצורה המקורית בה התקבל ועל גבי אמצעי אחסון ממוחשב ,תוך שמירה
על הדרישה לקיומו של מ ג ון המאפשר איתור מסמך מסוים .הדפסת המסמך ותיוקו אי ה עו ה
על דרישות השמירה של מסמך ממוחשב ועותק ה ייר לא יוכל לשמש כתיעוד חוץ.

ה.

בכפוף לכל הת אים שפורטו לעיל יכול התאגיד לשלוח מסמכים באופן ממוחשב.
יתן ליישם את השי וי בעבור חלק מהמסמכים ,לדוגמא -קבלות בלבד ,וכן יתן ליישם את
השי וי לגבי חלק מהלקוחות ,לדוגמא רק לקוחות ש ת ו את הסכמתם.

א ו לרשותכם להבהרות וספות.

בכבוד רב,
הרשקו פרקש ושות',
רואי חשבון
חוזר 2.18
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ה דון  :שם החברה וח.פ....
הודעה על משלוח מסמכים ממוחשבים
הרי ו להודיע בהתאם לסעיף  18ב' להוראות יהול ספרים ,על כך שבכוו ת ו להתחיל מהלך של
משלוח מסמכים ממוחשבים על פי הקבוע בסעיף ה "ל.
המסמכים שבכוו ת ו לשלוח באופן ממוחשב הם :חשבו ית מס ,חשבו ית זיכוי ,קבלה )מחק את
המיותר(.

בברכה
_________________
חתימה  +חותמת החברה

