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Імпорт податкових накладних на покупку у програму   
ISPRO з програми M.E.DOC 

 
Програма 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.  
 

Дії в програмі M.E.Doc 
 
Для проведення імпорту податкових накладних постачальника в програму ISpro з програми 

M.E.Doc,необхідно провести відповідні дії у програмі M.E.Doc., а саме експорт податкових 
накладних. 

Для експорту в програму ISpro податкових накладних постачальників з програми M.E.Doc 
необхідно в програмі M.E.Doc обрати в Головному меню розділ Первинні документи пункт 
Реєстр первинних документів. 

 

 
 
В Реєстрі первинних документів налаштувати умови відображення потрібних документів: 
1 – у полі Дата документа обрати або Період або Інтервал дат; 
2 – Тип документа обрати з меню, а саме Податкова накладна; 
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3 – Напрямок обрати з трьох варіантів, а саме Отриманий; 
4 – Натиснути  кнопку Показати. 
 

 
  

Далі, у Реєстрі первинних документів, що сформувався за вказаними параметрами, 
відмітити необхідні Податкові накладні, які потрібно перенести в ISpro. Відмітити шляхом 
виклику правої кнопки миші переліку дій, де обрати  Відмітити все або обрати за допомогою 
комбінації клавіш Ctrl+A. Для обрання декількох потрібних документів одночасно можна 
скористатися комбінацією клавіш Shift + Стрілка вниз/вгору. 
 Для переміщення відмічених документів в ISpro по пункту меню Файл/Експорт у списку 
праворуч обрати Експорт до облікової системи.  
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Після закінчення переміщення податкових накладних до облікової системи отримаємо 

відповідне повідомлення. Натиснути кнопку ОК.  
 

 
 

 
Дії в програмі ISpro 

 
 В програмі ISpro експортовані податкові накладні надходять в підсистему 
Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продажів в модуль Податкові накладні 
на покупку. 
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В модулі Податкові накладні на покупку експортовані з  програми  M.E.Doc податкові 

накладні накопичуються в журналі EXT  EXTERNAL. 
 

 
 
Для переміщення податкових накладних з журналу EXT  EXTERNAL в інші журнали 

відмітити необхідні документи  і перемістити по пункту меню Реєстр/Перемістити в журнал або 
за допомогою комбінації клавіш Shift+Ins. 
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У вікні Вибір журналу для переміщення документів обираємо необхідний журнал і 

натискаємо ОК. 
 

 


