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 ' שבט תשפ"בי

 לכבוד:

 המעבידים, המנכים, האחרים,

 לשכות השירות ובתי התוכנה

 ציבור המייצגים

 126/856הגשת דוחות שנתיים בניכויים רישום במערכת ההזדהות  לצורך הנדון:                                    

 

במסגרת פעולותיה של רשות המסים לייעול ושיפור אבטחת המידע בכל הנוגע לשידור דוחות הניכויים השנתיים 

 ואישורם.  בניכויים נערך שינוי בתהליך שידור הדוחות השנתיים ,ולהנגשת המידע המוצג במערכת

 

בקישור:  17.3.2021במכתבי מיום  7אין בו כדי לגרוע מהאמור בסעיף זו כל האמור בהנחיה 

-info-employers-ynamiccollectorresultitem/1https://www.gov.il/BlobFolder/d

050421.pdf-info-he/IncomeTax_employers/05042021  השינוי להלן: ,למעט 

 

  יבוצע רק על ידי מי שנרשם ואומת "במערכת ההזדהות של 126/856שידור דוחות שנתיים בניכויים ,

  מאשר".רשות המסים" לרבות, שימוש בכרטיס חכם שהופק על ידי "גורם 

  לאחר הזדהות המשדר, באמצעות רישום ואימות או באמצעות כרטיס חכם, יהא ניתן לשדר את דוח

 הניכויים השנתי ולהעלות את הקבצים.

לכן, כל ההודעות הנוגעות לטיפול בדוחות בניכויים השנתיים, יישלחו לכתובת הדוא"ל שתוזן במעמד 

 רישום  פרטי המשדר במערכת ההזדהות.

  ,גופים המשדרים דוחות שנתיים בניכויים באמצעות כספות בלבד ולא באמצעות מערכת לשידור דוחות

נדרשים אף הם, לבצע רישום ראשוני במערכת ההזדהות. רישום זה הכרחי לצורך עדכון פרטי 

 ההתקשרות )דוא"ל( על מנת לקבל הודעות בנוגע לדוחות שהוגשו בניכויים. 
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 יש לאשר את ההגשהדגש, כי לאחר קבלת ההודעה בדוא"ל כי הקובץ ששודר נקלט בהצלחה, למען הסר ספק יו

 ".126/856ביישום "אישור הגשת דוחות בניכויים 

 

לתמיכה וסיוע  בתהליך הרישום והאימות, ניתן לפנות למרכז המידע והשירותים המקוונים של רשות המסים 

 4954או באמצעות * 02-5656400 :בטלפון

 בברכה,                                                 

 שלמה אוחיון                                               

 העתקים:

 מנהל רשות המסים. -מר ערן יעקב 

 הנהלה מצומצמת

 סמנכ"לית בכירה לגביית מס הכנסה וניכויים. - גב' ענת סרוסי

 לקוחות, שע"מ.מנהלת אגף שירות  -גב' ניבה משיח 

 מנהלת אגף א', שירות ישיר, חטיבת שיות לקוחות. - גב' מיכל שרון

 .מנהל חטיבת דיווחי מנכים, אגף שומה וביקורת, שע"ם -מר יעקב דביר 

 מנהל תחום בכיר, תפעול, חטיבת שירות לקוחות. - מר אהוד בן חמו

 וחות.מנהלת תחום ניכויים, תפעול, חטיבת שירות לק -הגב' צילה טנה 


