
OPGAWES : EASYFILE (EMP501 & IRP5)

Die ses-maandelikse en jaarlikse EMP501 SARS rekonsiliasie kan op Easyfile gedoen word,
deur die skep van ‘n elektroniese IRP5 uitvoerlêer, nadat die heel nuutste weergawe van die
AfriKlok sagteware afgelaai is.

Daarom:
1. Laai heel eerste die nuutste weergawe van die AfriKlok sagteware af, en dan
2. Voltooi die  verlangde SIC7 kode soos verlang deur SARS.

Om die SIC7 kode te voltooi, volg die volgende stappe:

1. Kliek op Tabelle op die Hoofskerm van AfriKlok.

2. Staan op Algemeen (in groen vertoon).

3. Kies aan die regterkant:  Maatskappybesonderhede:

4. Kliek in die geel blok op:  Easyfile inligting:

5. Voltooi die VAT403 hoofindelings, VAT403 aktiwiteit, sowel as die SIC7 kode aan die
regterkant deur EERS op die geel "folder" te kliek en DAARNA die regte hoofgroep te
selekteer deur slegs  EEN KEER op die Hoof-afdeling te kliek (Kliek op die swart "drop
down" pyltjie om die Hoof-afdelings te sien):



6. 'n Lys van Sub-afdelings word vertoon.  Dubbel-kliek op die korrekte Sub-afdeling om te
kies. Maak u seleksie en kliek op:  KIES:



7. Voltooi ook die fisiese adres van die maatskappy volledig:

8. Kliek op:  OK (Skryf).

Skep nou die Easyfile uitvoerlêer.   Volg die volgende stappe:

1. Kliek op Betaal op die Hoofskerm van AfriKlok.

2. Kies die opsie in die geel blok:  Belasting.



3. Kies aan die regterkant uit die pienk/blou skerm die opsie wat lees:  IRP5 Elektroniese
lêer vir SARS:

4. 'n Skerm maak oop waaruit die betrokke maatskappy geselekteer word (indien meer as
een van toepassing):

5. Bevestig die rekonsiliasie-maand en belastingjaar deur op OK te kliek.

6. 'n Skerm maak oop waaruit die Easyfile uitvoerlêer geskep kan word.

7. Indien daar werkers is wat in GEEL vertoon word, is dit werkers wat potensieël nie enige
probleme op het nie, en sal die uitvoerlêer suksesvol geskep kan word.

8. Werkers wat in ROOI vertoon word, is werkers waarop daar inligting ontbreek.  Sien
voorbeeld hieronder:



9. Dubbel-kliek op elke werker se naam wat ROOI is (een-vir-een) en voltooi die
ontbrekende inligting. [Belangrik:  Enige karakters wat op ‘n werker se profiel aangebring
word, byvoorbeeld ‘n sterretjie (**) of hakkies (....), moet uitgevee word, aangesien dit nie
in die Easyfile uitvoerlêer aanvaar sal word nie].

10. Soos wat die werker se inligting voltooi word, sal hulle uit die "rooi" lys verdwyn.

11. Sodra daar nie meer enige werkers is wat se name in ROOI vertoon word nie, is die data
volledig om die uitvoerlêer te skep.

12. Kliek aan die regterkant op:  Skep Uitvoerlêer:

13. Die lêer word op die "desktop" gestoor.

14. Hierdie lêer is dan gereed om in Easyfile in te trek.


