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חוזר מסים 11.2018
דחיית המועד להגשת הדוחות השנתיים וטופסי ההצהרה
לשנת  2017על ניכויים משכר ושלא משכר

שלום לכולם,
המועד הרגיל האחרון להגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס
 )126ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס  )856לשנת המס
 2016הינו ה 30-באפריל .2018
הגשת דוחות הניכויים תיעשה באופן מקוון בלבד .דו"ח ייחשב כדו"ח שהוגש ,רק
לאחר הגשת טופס הצהרה לפיו כל הפרטים בדוח הם נכונים ומלאים ,חתום על-ידי
המעביד/המשלם או המייצג למחלקת תפעול (מוקד הניכויים) שבחטיבת שירות
הלקוחות של רשות המסים (באמצעות דואר רגיל ,משרדי השומה או כתובת דוא"ל).
במכתב של רשות המסים לסגן נשיא לשכת רו"ח ,הודיעה הרשות על הארכת המועד
להגשת דוחות הניכויים השנתיים של שנת  2017עד ליום חמישי ה 31-במאי ,2018
וכן לאפשר את הגשת טופסי ההצהרה לשנת  2017במועדים כדלקמן:
 מעביד/מנכה שישדר את הדוח לשנת המס  2017עד ליום חמישי ה31-
במאי  ,2018רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ליום רביעי ה31-
באוקטובר  2018ויראו את הדוח כאילו הוגש במועד החוקי.
 מעביד/מנכה שלא שידר את הדוח עד ליום חמישי ה 31-במאי  ,2018אך
שידר אותו עד ליום חמישי ה 28-ביוני  2018וגם הגיש את טופס ההצהרה
עד ליום זה ,לא יוטל עליו עיצום כספי.
 מעביד/מנכה שלא שידר את הדוח עד ליום ה 28-ביוני  ,2018יראו אותו כמי
שלא הגיש את הדוח במועד .מועד ההגשה במקרה זה יהיה המועד בו הגיש
את טופס ההצהרה לאחר שהשלים את שידור הדוח.
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