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 המקוונים הדוחות השנתיים שידורדחיית המועד ל

 על ניכויים משכר ושלא משכר 2020לשנת 

 

 

 שלום לכולם,

 

על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה )טופס  דיווח שנתיהאחרון להגשת הרגיל המועד 

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

שלאחר שנת המס באפריל  30-העד הינו "( "דוחות הניכויים השנתייםביחד: 

 הדוח יוגש אך ורק באופן מקוון. שלגביה מוגש הדוח.

 

 להגשתעל הארכת המועד הרשות  הודיעה "(ההנחיהבהנחיית רשות המסים )להלן: "

 .2021במאי  31ליום עד  2020של שנת דוחות הניכויים השנתיים 

 

 ,30.6.2021עד ליום באופן מקוון במערכת האישורים ויאושרו כל הדוחות שישודרו 

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

 .להוכחת האישור המקוון על הגשת הדוחות בניכויים באופן תקין

 



כל התהליך להגשת הדוחות השנתיים בניכויים הינו מקוון באופן מלא אשר יבוצע 

 בשני שלבים:

: שידור הקובץ במערכת לשידור דוחות הניכויים שידור הדוחות - שלב ראשון

מייצגים המקושרים למחשב על ידי  רטל המייצגיםובפהשנתיים באתר האינטרנט או 

 שע"מ. 

: אישור מקוון של נכונות נתוני הדוחות ששודרו אישור הגשה מקוונת - שלב שני

יבוצע באתר האינטרנט של רשות המסים או ישירות במערכת שע"מ על ידי מייצגים. 

  .ללא השלמת התהליך על כל שלביו, הדוח לא ייחשב כדוח שהוגש

 

מהגורמים המאשרים הבאים  באופן מקוון יבוצע על ידי אחד אישור הגשת הדוחות

 "(:הגורם המאשר)להלן: "

 .יחידים של ניכויים בתיקי - בהגשה החייב (א)

 .תאגידים של ניכויים בתיקי - הגשה מורשה (ב)

 המייצגים במרשם רשום המייצג בהם ניכויים בתיקי – בהגשה החייב של מייצג (ג)

 .הניכויים בתיק כמייצג

 על לבצע ניתן, השידור נתוני נכונות של מקוון אישור, ייצוג קיים בו ניכויים בתיק

 .בחירתם לפי, בהגשה החייב של המייצג ידי על או, מעביד/המנכה ידי

 

 " יהיה כדלהלן:126/856נת ההזדהות במערכת "אישור הגשה מקווהרישום ותהליך 

 באינטרנט האישורים למערכת הכניסה - יחיד מנכה/מעביד ידי-על דוחות אישור (א)

 וקבלת זיהוי שאלות על מענה: חלופות משתי באחת הזדהות לאחר תבוצע

(, חכם כרטיס" )מאשר גורם" של מאושרת אלקטרונית בתעודה שימוש או סיסמא

 .היחיד פרטי יופיעו עליה

 גורם" של מאושרת אלקטרונית תעודה עם רק מייצג ידי-על הדוחות אישור (ב)

 ".מאשר

 בעל", החברה מטעם מורשה" זיהוי באמצעות - תאגיד ידי-על דוחות אישור (ג)

 ".מאשר גורם" של מאושרת אלקטרונית תעודה

 

ההנחיה כוללת גם פרטים נוספים על תהליך אישור ההגשה המקוונת, התאמת 

 הדיווחים ופרטי קשר למענה על שאלות ותמיכה ביישום.

  

 לחצו כאן -רשות המסים  נחייתבהלצפייה 
 

 נוספים:למידע ופרטים 

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

אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת 

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.
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