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 15/04/2018-30  גירסה 2018 אפרילעדכון תוכנת רמניהול 

 לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על השימוש ברמניהול. על מנת לשפר ולייעל עבודתכם, אנו מעלים עדכוני גרסאות המכילים 

 וחידושים וכן עדכוני רגולציה המוכתבים ע"י נציבות מס הכנסה. שיפורים

 מחכה לכם באתר.  15/04/2018-30עדכון מס  

 על שינויים והצעות ייעול אנו לומדים ממפגשים ושיחות עם לקוחותינו.

 ram.comsupport@liנשמח לשמוע גם מכם לגבי בקשות/הצעות  למייל 

 אנו מאחלים לכם עבודה נעימה.

 אנא קרא בעיון את ההוראות לפני ביצוע העדכון.

 

 

 מה חדש בגרסה?

 *2017ללקוחות שברשותם מודול שידור דחות לשנת  - 2017שידור דוחות  •

 כללי •

 ארכיון דיגיטלי •

 

 לחץ כאן –ישירות מאתר לירם  2017דוחות לשנת  לרכישת מודול שידור

 לנוחיותכם מצורף טופס לרכישת המודול בהמשך.

 

 שימו לב!

 לבצע גיבוי לכל המחיצה בה מותקנת התוכנה. חובהצוע העדכון יב לפני ❖

 יש לוודא שהתוכנה סגורה בכל העמדות ברשת בזמן ביצוע העדכון. ❖

, לאחר העדכון להריץ תוכנית עדכון בסיסי בסיום יום העבודהאנו ממליצים,  ❖

 בתפריט טבלאות(.  נתונים )שנמצאת

mailto:support@liram.com
http://update.liram.co.il/ClientModules/Login/SignIn?ReturnUrl=%2fClientModules%2f


                                                       

 

 

 

 

 

 2017 שידור דוחות לשנת המס

 

צפויה להיפתח במהלך  2017לפי הודעת רשות במיסים המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת 

 .2018 מאי. והמערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות צפויה להיפתח במהלך חודש 2018 אפרילחודש 

 . 6111באינטרנט ובשע"מ ושידור טופס  2017עדכון זה כולל הכנת קובץ לשידור דוחות יחידים לשנת  •

ום שטרם התקבלו הנחיות מש 2017העדכון לא כולל הכנת קובץ לשידור דוחות של חברות לשנת  •

 מרשות המיסים. 

בעת שידור דוח יחיד למס הכנסה, מרמניהול מועברים פרטי הנישום הכולל שם פרטי, שם משפחה,  •

והנתונים לא שם האב של הנישום הרשום ובן/ת הזוג, מצב משפחתי ות"ז של בן/ת הזוג, אך במידה 

 ם.מימרשהמ יםנלקח כאמורהנתונים למרשמים במס הכנסה, בעת השידור  תואמים

השדות כדלקמן למס ההכנסה עם  ו, ישודר1301כאשר לא יסומנו השדות הבאים בעדכון פרטי נישום< •

 לא:הערך 

o הנני בעל שליטה 

o הנני בעל זכויות 

 

 כללי 

 

בדוח שורות מלאות הנמצא בדוח שנתי< קליטה וחישוב<  –הוספת פרטי ילדים בדוח שורות מלאות  •

 בדוח פרטי הילדים. יםדוחות< דוח שורות מלאות, כאשר ישנם ילדים מופיע

יש לשים לב שבעת יבוא רווחי הון לדוח השנתי, ימחקו כל הנתונים  –יבוא רווחי הון לדוח השנתי  •

 ווחי הון לפני עדכון נתונים באופן ידני.מומלץ לבצע יבוא רהקיימים בשדות אליהם יבוצע יבוא. לכן 

 (.הוןדוח שנתי< קליטה וחישוב< יבוא נתונים< יבוא רווחי )לביצוע יבוא רווחי הון: 

 

  



                                                       

 

 

 

  

 ארכיון דיגיטלי

 

מערכת הנותנת פתרון מלא לתיוק  ארכיון דיגיטלי",את  תוכנת "בשנה החולפת לירם השיקה 

 מסמכים בצורה  דיגיטלית בכל מקום שאתה נמצא במחשב.

" דוח ללא ניירבימים אלו אנו שוקדים מול נציבות מס הכנסה על ההגדרות לקראת יציאת תקנות  "

 שיאפשרו ויחייבו  שידור הדוחות בצורה מקוונת מלאה כולל כל הצרופות ללא צורך בניירת.

נה שלכם בזמן תאפשר לכם להיות מוכנים לדרך הדיווח החדשה, וגם תעשה לכם סדר הערכות נכו

 בשיטת התיוק ואיחזור המסמכים בארגון.

 yifata@liram.com  לפרטים נוספים ניתן לפנות ליפעת במייל

 

 

 

 

  תודה שבחרתם לירם

 מוצלחת.צוות לירם  מאחל לכם שנה עסקית 
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 הגשת הדוח השנתי באופן מקוון

 הפתרון של לירם לדרישת רשות המיסים

 

 כל יחיד להגיש את הדוח השנתי באופן מקוון באחד מהאמצעים הבאים:מ רשות המיסים דורשת

 שידור לשע"מ על ידי מייצגים המחוברים לשע"מ .1

 שידור מקוון באמצעות האינטרנט .2

 

 בכל אחד מהאמצעים הנ"ל לביצוע שידור הדוחות השנתייםכלקוחותינו תוכלו לבחור 

 

 : המודול מאפשר

 נספח ד', 1301, 1214 טפסים מובניםבאמצעות  ,מתוכנת רמניהולהעברת נתונים 

  ישירות לשידור לשע"מ.  6111 -ו    רווח הון  נספחי

  

 יתרונות

 מודול ידידותי וקל לתפעול. •

 )אין צורך בהקלדה ידנית חוזרת של הנתונים לאינטרנט( חסכון בזמן עבודה •

 עקב הקלדה חוזרת של הנתונים מניעת טעויות מיותרות –יעילות  •

 10 -ו 1214, 1301תיקים בו זמנית לדוחות  50עד  -שידור של מספר דוחות בו זמנית* דרך החיבור לשע"מ  •
 עפ"י הגדרות מס הכנסה 6111תיקים בו זמנית לנספח 

 של שע"מ בדוח שגוייםניתן לצפות  •

   , נספח ג'(1399נספחי רווח הון לסוגיהם )טופס  השידור כולל גם את האפשרות לשדר את  •

 

 _____________            לפון:איש קשר: __________________ ט ___________________: מס. לקוח/משרדה שם 

 תאריך: _______________ _________________: _וחותמת המשרד חתימה

 

 לידי:_________________________  )איש קשר בלירם(      073-2454458להזמנה ניתן למלא את הפרטים ולשלוח לפקס: 

 לבחירה  Xסמן  

  מע"מ**+  ₪ 714       עבור מודול הכולל את שתי אפשרויות השידור  המחיר

 מע"מ** +  ₪  357בלבד דרך האינטרנט       1301מחיר שידור מקוון של טופס 

 

      ושרות טלפוני  בלבד 2017דוחות לשנת המחיר כולל מודול שדור **שימו לב! 

 073-2454458קוח לפקס ולפקסס קבלה עם מס' ל 11בנק דיסקונט  152סניף  1475330 תשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבון      

 _________________________   ___ שם בעל הכרטיס:תשלום באמצעות כרטיס אשראי. סוג כרטיס אשראי:___________      

 הכרטיס:_________________ ת.ז בעל הכרטיס: ______________תוקף ________________________ :מס' כרטיס אשראי


