שידור והגשת דוחות 126/856
באופן מקוון מלא
החל מהשנה רשות המסים משיקה ערוץ מקוון מלא של שידור דוח מעסיק מקוון ודוח
מנכה מקוון שבו אישור נתוני הדוחות גם יתבצע באופן מקוון (להלן :היישום
החדש) ,כלומר ללא צורך בשליחת טופס ההצהרה החתום על ידי המעביד/מנכה
למוקד הניכויים.
הגשת הדוחות השנתיים בניכויים לשנת המס  2019יתאפשר ביישום החדש בלבד,
דהיינו ,יהא ניתן לשדר ולהגיש דוחות שנתיים בניכויים ,באמצעות הערוץ המקוון
בלבד.
במערכת החדשה להגשת הדוחות השנתיים בניכויים ,כל התהליך להגשת הדוחות
הינו מקוון באופן מלא אשר אף הוא יבוצע בשני שלבים:
 שלב ראשון  -שידור הדוחות  -תהליך שידור הדוחות יבוצע באופן זהה
לתהליך השידור כפי שנעשה בתהליך הקיים כיום.
 שלב שני  -אישור הגשה מקוון  -יש לאשר באופן מקוון את נתוני הדוחות
ששודרו לשם השלמת הגשתם ביישום החדש באמצעות אתר האינטרנט או
בפורטל המייצגים המחוברים לשע"מ .הגורמים שיכולים לאשר את הגשת
הדוחות באופן מקוון הם :מורשה הגשה או מייצג של החייב בהגשה.

תהליך אישור ההגשה לפי היישום החדש :
 תחילה יש להיכנס למערכת האישורים על-ידי תהליך של רישום והזדהות באחת משתי
החלופות הבאות :
 .1מענה על שאלות זיהוי וקבלת סיסמא.
 .2שימוש בתעודה אלקטרונית מאושרת של "גורם מאשר" )כרטיס חכם(.
לעניין זה" ,גורם מאשר"  -גורם המנפיק תעודות אלקטרוניות ,כהגדרתו בחוק
חתימה אלקטרונית התשס"א .2001
כרטיס חכם  -כרטיס שהוצמדה לו חומרה הנושאת תעודה אלקטרונית שהנפיק
הגורם המאשר כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית התשס"א  2001והמהווה
אמצעי זיהוי אישי.
 לאחר ההזדהות וכניסה למערכת האישורים ,יש להזין את מספר תיק הניכויים ,שנת
המס ,סוג הטופס ( )856/126עבורו שודר הדוח ,וכן את מספר הבר קוד המופיע בחלק
העליון מצדו השמאלי של טופס ההצהרה המקוון שנשלח לדוא"ל שצוין בשלב שידור
הקובץ.
 לאחר הזנת מספר הבר קוד לאישור נתוני השידור ,המערכת תאשר את ההגשה.
במידה ולא הושלם תהליך האישור ,הדוח לא יחשב כדוח שהוגש על כל המשתמע מכך.
 לאחר סיום אישור הגשת הדוח במערכת ,יש באפשרות המשתמש להדפיס את אישור
ההגשה או לשמרו כקובץ . PDF
 במקרה בו מעוניינים להדפיס במועד מאוחר יותר את טופס הצהרה שאושר במערכת,
עליו להיכנס למערכת אישור הגשה מקוון בניכויים  126ו 856 -בו תוצג לו טבלה של
שידורי הדוחות בניכויים ,באפשרותו לצפות בטופס ההצהרה ,לשמרו ואו להדפיסו לפי
הצורך.

