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 856טופס 

 
 7201לשנת   652ו 856טופס  8120 מרץרת ועדכון משכהנדון: 
             
 127עדכון  8.63  -מאושר להפקה ומשלוח לנציבות בגירסת טריו 856טופס 

  
 )דרך האינטרנט( בלבד.  מקוונתבצורה יתבצע  7201לשנת המס  856טופס 

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

 
 7201לשנת המס  652טופס 

 !!!!7201תתבצע רק בחודש עבודה דצמבר  652הפקת טופס 
   
 

 7201לשנת  856טופס 
 
 

 856הכנת טופס 
 

 !!!!! מחדש עם קבלת הגירסה 856חובה להפיק את טופס 
 לפני הכנת הדו"ח  127עדכון  8.63אנא בדוק שהתוכנה מעודכנת לגירסה 

  
 לחיצה על תפריט דוחות – 2017דצמבר בחר חודש משכורת  .1

 

 
 
 הצגה והדפסה  -856בחר מהתפריט טופס  

 
 

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

 

 
 

 .יש לתקנן ולהכין את הטופס מחדשאם קיימות הודעות שגיאה,  .3
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 856בדיקת טופס 
 

 ( 102)ריכוז טפסי  דיקות בחלק א'ב. 1       
 

 שבוצעו במהלך השנה.  102, השווה את הנתונים לדיווחי טפסי   חלק א'יש לבדוק תדפיס              
 . 102שבוצע בטפסי  מע"מותשלום  מס הכנסהבריכוז זה יש הפרדה בין תשלום             

              

                      
 

                           
 

 -102סיכום המע"מ ומס הכנסה צריך להתאים לחיובים לתשלום בשורה השניה בטופס             
 א' ". 6"ניכויים שלא ממשכורת כולל מע"מ ע"פ             

                   
                    

 בדיקות בסיכומים .2     
 

 נתונים בחלק ב' לאותם 102. יש לבדוק שאין הפרש בין שכר, מס הכנסה ומע"מ בטפסי 2.1        
 )סיכומי מקבלי התשלומים(              
 כולל את השכר למ"ה והמע"מ עבור עוסקים מורשים. –: שכר כולל מע"מ אנא שים לב               

 א' לתקנות מע"מ6אשר לפי תקנה  -102מע"מ כולל רק את המע"מ המדווח בטופס                                     
 מוטלת חובת התשלום על המשלם.                                    
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 נתוני מקבלי התשלומים-בדיקות בחלק ב' פרטים אישיים  .3      

 
 הוא עצמאי 1הוא עוסק מורשה, קוד  3עיסוק, חיווי סטטוס : קוד  נתוני מקבלי התשלומים: את אנא בדוק           

 

              
 

                
 

 יצירת קובץ דיווח  .4
 
 לאחר בדיקה ותיקונים צא ושמור את הטופס האחרון..4.1   
  

 -856 הגדרת מחיצה לשמירת קובץ דיווח. 4.2   
 -הגדרות כלליות -פרטי חברה -יש להיכנס לתפריט חברה         

 לצאת ולשמור -שם כונן ותיקייהיש להגדיר את המיקום הרצוי  -126מחיצה לקובץ דיווח  בשדה          
 017 , עם סיומת שנהבהתחלה 9ללא הספרה  במקרה זה הקובץ שייווצר יהיה מספר תיק הניכויים          

            

          
 

          
 

           
 

 ידווחו דרך כספת רשומות 700-יותר מהמכילים  856. מייצגים וחברות עם טפסי 4.3      
 -הגדרות כלליות -פרטי חברה -יש להיכנס לתפריט חברה          
  לצאת ולשמור-דרך כספתוי כחול באפשרות  –יש לסמן בשורה השביעית משמאל           
 017 ולאחר מכן מספר תיק הניכויים, עם סיומת שנה A856יה במקרה זה הקובץ שייווצר יה         

 

           
 
 

  –. לאחר כל הבדיקות וההתאמות יש להיכנס שוב לתפריט דוחות 4.4      
 יצירת קובץ דיווח.  – 856לבחור באפשרות טופס            

 

             
 

             
 
 
 
 

 אישור–. ביצירת קובץ דיווח תתבקש למלא פרטי שולח 4.5     
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 ר שע"מ שידור הקובץ לאת .5
  

 . יש לקרוא את הנחיות שע"מ לשידור קבצים ולעבוד לפני ההנחיות הרשומות באתר זה.5.1   
 
 לתשומת ליבכם ! אתר זה אינו אתר של עוקץ , בכל מקרה של שאלה או תקלה, . 5.2   

 יש לפנות לטלפון של התמיכה המפורסם באתר           
 
קישורית הבאה:  שדר את הקובץ לאתר שע"מ לפי ה. 5.3   

https://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx 
 
 –. לתשומת ליבך , תוכל לראות מיקום הקובץ שנוצר 5.4   

 126מחיצה לקובץ דיווח -הגדרות כלליות-פרטי חברה-דרך תפריט חברה         
 
 לאחר שידור הקובץ המקוון אם נדחה השידור וקיבלת דוח שגויים,   .5.5   

 אנא תקן את הדרוש תיקון ודווח מחדש.          
             

 אחרי קבלת טופס הצהרה במייל חוזר, מלא את הטופס  + חתימה כנדרש .5.6  
 ושלח לנציבות מס הכנסה לפי הכתובת :          
 . 91026ירושלים  2648נציבות מס הכנסה, מוקד ניכויים  ת.ד          

 
 , או תדפיסים נלווים אחרים. 856אין לצרף חלק א' לטופס . 5.7  

 .המשודרים פו לקבציםרשומות אלו יצור        
 
 יש לחתום במקום הרלבנטי.   את טופס ההצהרה שנתקבל במייל!!  יש לצרף. כאמור 5.8  
 
 ירשם כמדווח אך ורק אחרי השלמת התהליך הבא: דיווח מקוון באתר שע"מ באינטרנט < 856טופס  5.9 

 יל חוזר < טופס הצהרה חתום יש לשלוח בדואר לרשות המיסים קבלת אישור מרשות המיסים במי       
 .    91026ירושלים  2648לפי הכתובת: נציבות מס הכנסה, מוקד ניכויים  ת.ד        

 
 תזכורת 8201לביטוח לאומי  לשנה שוטפת  652טופס . 6
 

 יש לדווח על מבוטחים המסווגים כשכירים כמו מרצים ואמנים כל רבעון.    
 , באפריל15יש לדווח ב –עבור חודשים ינואר עד מרץ     
 , ביולי  וכו'.15 -יש לדווח ב -עבור חודשים אפריל עד יוני    
 משכר מרצים/אמנים יש לדווח כרגיל בכל חודש 102הערה חשובה: דיווח ותשלום חודשי של     
 
 , 856, טופס , דוחות3, חודש 2018לביצוע דיווח רבעון ינואר עד מרץ, בחר שנת    
 . 1לב"ל , רבעון  652טופס    
 הכן מחדש. בדוק את העובדים המבוטחים , נתוני שכר  וניכוי ביטוח לאומי .   
 יבוצע אוטומטית ע"י התוכנה. –. 933ואמנים בסוג עובד  934מרצים ידווחו בסוג עובד    
 .3וקוד  1ווח לאומי בדוק סיכום קוד והתאמתו לדיווחים. אם נעשתה פריסה לדי 102אנא בדוק את פירוט    
 צא ושמור את הקובץ.   
 . 126/856הגדרת מחיצה אליה יועבר הקובץ. הקובץ יועבר לאותה מחיצה בה נשמר טופס    
 .(126מחיצה לקובץ דיווח -)חברה, פרטי חברה, הגדרות כלליות   
 יצירת קובץ דיווח.  652, טופס 856לשידור הקובץ לביטוח לאומי. בחר  דוחות, טופס   

 לדוגמא. 1רבעון 
 oketz652_01.018 – יהיה: 2018לשנת  1אנא שים לב. שם הקובץ כולל את חיווי הרבעון: לדוגמא רבעון   

 oketz652_02.018:  2רבעון   
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 מבוצע אוטומטית ע"י התוכנה. –ניתן לשדר מרצים ואמנים באותו קובץ  

הקישור הבא:  לשידור הקובץ לביטוח לאומי. ראה את
https://b2b.btl.gov.il/b2b/framesetlogon.asp 

 
 ירשם באתר זה ולקבל סיסמא של ב"ל.שימו לב יש לה

 כל שאלה לגבי אתר ביטוח לאומי יש לפנות לתמיכת האתר של ב"ל ולא לעוקץ.
 

  7201לשנת המס  652טופס 
 

 לב"ל, שנתי. 652, במידה ולא בוצע  דיווח רבעוני, בחר דוחות, טופס  2017ע"מ לשדר את דיווחי המבוטחים לשנת 
 .oketz652_12.017 – אנא שים לב שם הקובץ יהיה: 

 שאר ההוראות ללא שינוי.
 אנא שדר את הקובץ השנתי. לפי אותו קישור לעיל

 
 

 עוקץ מערכות בע"מ –מחלקת השירות 
service@oketz.co.il 
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