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Імпорт податкових накладних на купівлю з  
M.E.Doc в ІSpro з використанням файлів 

XML  
 

Система ISpro підтримує обмін документами з програмою M.E.Doc, яка допомагає в роботі з 
документами різних типів і призначення, у тому числі з податковими накладними. Обмін 
документами між програмами можливий напряму, а також з використанням файлів XML. 
Експорт/імпорт податкових накладних між програмами ISpro и M.E.Doc розглядається у окремих 
нотатках. 
 
 

УВАГА! Використання файлів XML для імпорту податкових накладних, а також інших 
                звітів з M.E.Doc у ISpro проводиться у випадку розташування програм ISpro 
                и M.E.Doc на різних серверах.  

 
 

 
Дії в програмі M.E.Doc 

 
Отримані від постачальника податкові накладні накопичуються у розділі Облік ПДВ в 

Реєстрі податкових документів.  

 
 
 
В реєстрі обираємо необхідну податкову накладну (або декілька) і по пункту меню 

Файл/Експорт/Експорт проводимо  передачу документу в програму ISpro.  
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У вікні Експорт у полі Формат обираємо пункт для подачі у контролюючий орган. У полі 

Каталог призначення обираємо папку, де будуть створені файли XML. Натискаємо кнопку ОК. 
 

 
 

Програма видасть повідомлення про збереження податкової накладної в XML-файл. 
Натискаємо кнопку ОК. 
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Дії в програмі ISpro 

 
Заходимо до підсистеми Бухгалтерський і податковий облік/Книга покупок/продажів в 

модуль Податкові накладні на покупку.  
 

 
 
В реєстрі податкових накладних в меню Реєстр обираємо пункт Імпорт податкових 

накладних через файли XML. 
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 У вікні Імпорт податкових накладних у полі Файл обираємо папку, куди були збережені 
податкові накладні, що імпортовані з M.E.Doc. Проставляємо параметр Не видаляти файл 
імпорту. Обираємо зі списку Податкову модель. Натискаємо кнопку ОК. 

 
 

 
В модулі Податкові накладні на покупку імпортовані з  програми  M.E.Doc податкові  

накладні накопичуються в журналі EXT  EXTERNAL, куди потрапляють автоматично при умові 
заздалегідь створеного журналу у підсистемі Книга покупок/продажів з налаштуванням шляху 
імпорту податкових накладних в програму ISpro. 
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Для переміщення податкових накладних з журналу EXT  EXTERNAL в інші журнали 
відмічаємо необхідні документи  і переміщуємо по пункту меню Реєстр/Перемістити в журнал 
або за допомогою комбінації клавіш Shift+Ins. 
 

 
 

У вікні Вибір журналу для переміщення документів обираємо необхідний журнал і 
натискаємо кнопку  ОК. 
 

 
Документи перемістяться до обраного журналу. 


