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   6120לשנת   106ולמ"ה  126טופס - 7201 פברואררת ועדכון משכהנדון: 
                       
 מאושרים להפקה ומסירה לעובדים  106טפסי 
 4-15.8 -בות בגירסת טריומאושרים  להפקה ומשלוח לנצי 856ו 126טופס 
 )דרך האינטרנט( בלבד.  מקוונתבצורה יתבצע   6201לשנת המס  126טופס 

 
 . אין דיווח רב חברתי!!!נפרד כל חברה תדווח בקובץ

 
  6201שנת מ"ה ל 126טופס 

 
 126של  דיווח מפוצללקוח שקיבל אישור מרשות המיסים  על 

 
 וחים משלימים )לא שכיח(. לדוגמא קיבל אישור לפיצול החברה.בכמה דיו 126לקוח שקיבל אישור על דיווח 

 דיווח משליםלסמן  וי ב -לאחר הכנת הטופס< 40רשומה -הצגה והדפסה  -126טופס -לחיצה על תפריט דוחות
  לצאת ולשמור.-לפני שידור הקובץ

 ייקלט כחלקי  126לסמן שדה זה בכל מצב אחר. מאחר וה איןאנא שימו לב, 
 

 
 
 

 126 הכנת טופס
 

 !!!!! מחדש עם קבלת הגירסה 126את טופס חובה להפיק 
 לפני הכנת הדו"ח  4-15.8אנא בדוק שהתוכנה מעודכנת לגירסה  

  
 לחיצה על תפריט דוחות – 2016דצמבר בחר חודש משכורת  .1

 

 
 
 הצגה והדפסה  -למ"ה 126טופס בחר מהתפריט  

 
 
 לחיצה על מקש "כן" -תתבקש להכין את הטופס מחדש .2

 

 
 
 .יש לתקנן ולהכין את הטופס מחדשאם קיימות הודעות שגיאה,  .3
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  20רשומה ב 126בטופס  .4
  שדה המיועד להפקדה כעמית עצמאי!! -ה לעמית עצמאי זיכוי "" הפקד  49שדה 

o  זיכוי. –יאספו סכומים מסוג קופה עמית עצמאי  49לשדה 
o  126עם הפרשות עובד בלבד, יקבל על כך התראה בהפקת  35%מי שהפקיד לקופה מסוג . 

 

 
 

 
 

  בטור עמית עצמאי לסמן וי -"45סעיף  –קופה קיימת מסוג קיצבה " עמית עצמאי 
 ו תיקון, אם ההפקדה לא אמורה להיות לקופה עצמאית )העובד במעמד שכיר( או  קופת הפרשים א 

 יש להתעלם מההתראה.
 

 
 126 טופס בדיקת

 
 ( 102)ריכוז טפסי  א'בדיקות בחלק . 1       
 

 שבוצעו במהלך השנה.  102השווה את הנתונים לדיווחי טפסי  ,  חלק א'יש לבדוק תדפיס              
   - 3וקוד  1בוצעה פריסה לביטוח לאומי והדיווח נעשה בקוד במידה ו            

 .3וקוד  1של קוד סיכום וודא שתשלום ביטוח לאומי הוא             
                         

          
                      

  
 102בפירוט  13/16<אנא בדוק שורת חודש  13שכורת חודש מי ששילם מ

 שורה זו מפורטת בנפרד 126בהצגת טופס 
     12<תצטרף לשורה של חודש 50<רשומה  126בקובץ 

 
 

            
 בסיכומיםבדיקות  .2     

 
 לטור ז'(. 26הפרש שדה )  29ההפרש בשדה במיוחד את יש לבדוק . 2.1        

 

              
 

              
 

 הוא עשוי לנבוע ממספר סיבות: הפרש אם קיים                
 משכורות עובדים תושבי חוץ, פדיון חופש, פיצויים.                

 והשווה לנתון זה. דו"ח הפרשיםא הדפס וצרף להצהרה הנשלחת למס הכנסה את אנ               
  דו"ח זה מפרט את סיבת ההפרש  בין המשכורת  למס הכנסה   לבין השכר לביטוח לאומי.               
 דו"ח הפרשים-126טופס  -לחיצה על תפריט דוחות               
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 ( 6 -ו 5אינו חיובי )הפרש בין שדות  7ששדה ,  סיכומיםבש לוודא . י2.2

 אם יש הפרש בדוק את סיבתו.         
 
 . 18: הפרש בין טור ד' לשדה  22שאין הפרש בשדה ,  סיכומיםביש לוודא  .2.3        

          

                     
 

 29, והשווה מול שדה  36טור  – "לפטור ב – 23אנא בדוק שדה  .2.4  
 לטור ז'(. 26)הפרש שדה               

 קיימים מספר מועט של רכיבים פטורים מביטוח לאומי כמו, פיצויים, פדיון חופש                   
 אנא שימו לב אשל פטור לעובדים ישראלים מעביד,   -עובד  בעת ניתוק יחסי                  

 . 2011מבוטל     
 

                     
                      

                      
                      

 ( 24אנא בדוק שדה מעל המקסימום )שדה  .2.2
 

    
 

 
 שכר )חלק ב'(-בעובדיםבדיקות  .3      

 
 . 3כולל קוד לביטוח לאומי  102בחלק ב' עובדים והשווה לדיווחים של טפסי  37שדה  בחלק ב'. אנא בדוק 3.1          

 

 
 

 
 
 עובדים זריםבדיקות  .4

 
 אלא רק בדו"ח הפרשים. 126. שכר עובדים זרים אינו מדווח בטופס 4.1

        

             
 
 
 

 א' .  13בשדה סיכומים בבטור ג' ו 126בדו"ח  בחלק א'היטל עובדים זרים ידווח . 4.2
 

 בטור ג' בחלק א'  
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 א' : 13בסיכומים בשדה        
 

       
 

           
 
 

 . 40ידווח בתדפיס רשומה  . כמו כן היטל עובדים זרים4.3
 40רשומה  -הצגה והדפסה -126טופס  -דרך תפריט דוחות      

 

        
        

       
 

       
 

 יצירת קובץ דיווח  .5
 
 ושמור את הטופס האחרון. לאחר בדיקה ותיקונים צא.5.1   
  

 -126 הגדרת מחיצה לשמירת קובץ דיווח. 5.2   
 -הגדרות כלליות -פרטי חברה -יש להיכנס לתפריט חברה         
 לצאת ולשמור -שם כונן ותיקייה -126יש להגדיר בשורה השביעית מחיצה לקובץ דיווח           
 016 תיק הניכויים, עם סיומת שנהמספר  היהבמקרה זה הקובץ שייווצר י          

 
            

          
 

          
 

           
 

 ידווחו דרך כספת רשומות 700-יותר מהמכילים  126. מייצגים וחברות עם טפסי 5.3      
 -הגדרות כלליות -פרטי חברה -יש להיכנס לתפריט חברה          
  לצאת ולשמור-דרך כספתוי כחול באפשרות  –יש לסמן בשורה השביעית משמאל           
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 , ללא הספרה ולאחר מכן מספר תיק הניכויים A126 היהבמקרה זה הקובץ שייווצר י         
 016 עם סיומת שנהו, בהתחלה 9       

 

           
 

  –דוחות אחר כל הבדיקות וההתאמות יש להיכנס שוב לתפריט . ל5.4      
 יצירת קובץ דיווח.  –למ"ה  126טופס לבחור באפשרות            

 

             

             
 

 אישור–. ביצירת קובץ דיווח תתבקש למלא פרטי שולח 5.5     
 

             
 
 

 שידור הקובץ לאתר שע"מ  .6
  

 קבצים ולעבוד לפני ההנחיות הרשומות באתר זה. יש לקרוא את הנחיות שע"מ לשידור. 6.1   
 
 בכל במקרה של שאלה או תקלה באתר שע"מ <יש לפנות לטלפון . 6.2   

 08:15-16:00ה בין השעות -א בימים 02-5656400או  1-222-4954* או 4954     
 
 
 שדר את הקובץ לאתר שע"מ לפי הקישורית הבאה:  . 6.3   

         https://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx 
 
  

 –. לתשומת ליבך , תוכל לראות מיקום הקובץ שנוצר 6.4   
 126מחיצה לקובץ דיווח -הגדרות כלליות-פרטי חברה-דרך תפריט חברה         

 
 גויים,  ור וקיבלת דוח שדלאחר שידור הקובץ המקוון אם נדחה השי .6.5   

 אנא תקן את הדרוש תיקון ודווח מחדש.          
             

 אחרי קבלת טופס הצהרה במייל חוזר, מלא את הטופס  + חתימה כנדרש. 6.6  
 . 91026ירושלים  2648נציבות מס הכנסה, מוקד ניכויים  ת.ד ושלח לנציבות מס הכנסה לפי הכתובת :          

 
 .המשודרים , או תדפיסים נלווים אחרים. רשומות אלו יצורפו לקבצים126א' לטופס אין לצרף חלק . 6.7  
 
 ( לטור ז' 26שדה ) ים)אם קיים כזה ( את דו"ח הפרש  יש לצרףכאמור . 6.8  

 דו"ח הפרשים.-126. ט–דוחות   דרך תפריט        
 יש לחתום במקום הרלבנטי.   ואת טופס ההצהרה שנתקבל במייל!!         

 ירשם כמדווח אך ורק אחרי השלמת התהליך הבא: דיווח מקוון באתר שע"מ באינטרנט < 126טופס  6.9 
לפי  טופס הצהרה חתום יש לשלוח בדואר לרשות המיסים  קבלת אישור מרשות המיסים במייל חוזר <       

         .     91026ירושלים  2648.ד הכתובת: נציבות מס הכנסה, מוקד ניכויים  ת
 עוקץ מערכות בע"מ –מחלקת השירות 

   service@oketz.co.il 
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