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 9.2019חוזר מסים 

וטופסי  המקוונים דחיית המועד להגשת הדוחות השנתיים

תן מ, על ניכויים משכר ושלא משכר 2018ההצהרה לשנת 

 הצהרה שרות לדיווח מקוון מלא ללא טופסיאפ

 

 

 שלום לכולם,

 

על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה )טופס  שנתי דיווחהאחרון להגשת הרגיל המועד 

( לשנת המס 856( ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה )טופס 126

 .2019באפריל  30-הינו ה 2018

  

רק  ,בלבד. דו"ח ייחשב כדו"ח שהוגש באופן מקווןהגשת דוחות הניכויים תיעשה 

ידי -חתום על הם נכונים ומלאים, לפיו כל הפרטים בדוח לאחר הגשת טופס הצהרה

 של רשות המסים במחלקת התפעול מוקד הניכוייםל המשלם או המייצג/המעביד

 .)באמצעות דואר רגיל, משרדי השומה או כתובת דוא"ל(

 

)נושאת את  2019במרץ  24-ה ביוםרשות המסים  בהודעה שפורסמה באתר

דוחות הניכויים  להגשתעל הארכת המועד הרשות  הודיעה, (2019במרץ  3 התאריך

 .2019במאי  30-החמישי ליום עד  2018של שנת השנתיים 

 

לפיכך, כל הדוחות שישודרו ושטופסי ההצהרה שלהם יוגשו למוקד הניכויים או יאושרו 

, יחשבו 2019ביוני  30-ה עד ליוםבאופן מקוון במערכת האישורים )ראה להלן( 

ובלבד שבידי המעביד/מנכה או המייצג, ישנו אישור בכתב כדוחות שהוגשו במועד 

 להוכחת מועד משלוח טופס ההצהרה )חותמת התקבל במשרד הרשות, אישור

 (. לחצו כאן -מסירה בדוא"לל משלוח דואר רשום או
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 2018את דוחות הניכויים של שנת  באופן מקוון מלאניתן להגיש , במסלול מקביל

הוראת ביצוע )ראה  לא צורך בשליחת טופס ההצהרה החתום לרשות המסיםל

3/2019).  

 

החדשה לאחר שידור הדוחות, יש לאשר באופן מקוון את נתוני הדוחות במערכת 

"( באמצעות אתר האינטרנט או היישום החדשלהגשת הדוחות השנתיים בניכויים )"

בפורטל המייצגים המחוברים לשע"מ. הגורמים שיכולים לאשר את הגשת הדוחות 

 מורשה הגשה)במקרה של תיק ניכויים של יחידים(,  חייב בהגשהבאופן מקוון הם: 

)במקרה שהוא  מייצג של החייב בהגשה)במקרה של תיקי ניכויים של תאגידים(, 

 רשום כמייצג בתיק הניכויים(.

  

 לחצו כאן -המסים רשות  בהודעתלצפייה 
 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085487טל':  ,Deloitte ,יועץ מס, חטיבת המס ,נדב פלדהיים
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