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   1206לשנת   601ו 621טופס  7102  מרץ פברואר עדכון משכרת : הנדון

  5-4דיווח דפים  152וטופס  651טופס             
             

  להפקה ומסירה לעובדיםמאושרים  601טפסי 
 4-65.6 -טריו בגרסתלנציבות  דיווחולהפקה  ים מאושר 651ו 621 טופס
 סופי למוסד לביטוח לאומי מאושר להפקה ודיווח למוסד לביטוח לאומי 621טופס 

 החל מתחיל מרץ 
 

פ ההנחיה "שהשתנו ע וקודי הנחה בגין ישובי פיתוח אין שינויים בטופס למעט תקרות לעיניין הגשת דין וחשבון
 .621לגבי 

 
 : ליבכם לתשומת

 
 . בלבד (דרך האינטרנט) בצורה מקוונתידווח   1620לשנת המס  651/ 621 טופס 
 

 <אינטרנט מ ב"אתר שעב דיווח מקוון: ירשם כמדווח אך ורק אחרי השלמת התהליך הבא 621טופס : שימו לב 
: לפי הכתובתבדואר לרשות המיסים יש לשלוח  חתוםטופס הצהרה <במייל חוזר המיסים  אישור מרשות תקבל

אין דיווח רב . בקובץ נפרד דווחכל חברה ת    . 66021ירושלים  2146ד .מוקד ניכויים  ת, נציבות מס הכנסה
 !!!חברתי

 
 !יש לעבור על כל השלבים בקפידה     621 ופסטהכנת ובדיקת 

 
לפני  4-65.6  הלגרסשהתוכנה מעודכנת אנא בדוק    . !!!!!הגרסהמחדש עם קבלת  621להפיק את טופס  חובה

  ח"הכנת הדו
 .הצגה והדפסה< ה "למ  006ופס ט<  דוחות<  0106בחר חודש משכורת דצמבר  1
 .(אם נשאלת השאלה) מחדש בחר בהצגה והכן את הטופס 2
 .יש לתקנן ולהכין את הטופס מחדש, אם קיימות הודעות שגיאה 3
.   שבוצעו במהלך השנה 010תונים לדיווחי טפסי  השווה את הנ(  010ריכוז טפסי )'  יש לבדוק תדפיס חלק א 4

אנא  וודא שתשלום ביטוח לאומי   בחודש  3וקוד  0במידה ובוצעה פריסה לביטוח לאומי והדיווח נעשה בקוד 
 .  3וקוד  0של קוד סיכום הפריסה הוא 

  .('לטור ז 21הפרש שדה )  02במיוחד את ההפרש בשדה (  0סעיף )יש לבדוק את הסיכומים  5
 

  
לאחר יצירת הקובץ דרך התוכנה למחיצה יש לשדר אותו לנציבות לפי  .נעשה כאמור בצורה מקוונת 621דיווח 

 .הקישור הרשום בהמשך
 

מייצגים . (מערכת להעברת נתונים) בדיווח דרך כספת מחויביםרשומות  000 -המכילים יותר מ 621טפסי 
 .ראה הוראות להגדרת כספת בהמשך  .פת גם כןבכך יכולים לדווח דרך כס המעונייניםומעסיקים 

שם הקובץ בדיווח שאינו  .עם סיומת שנה ,ולאחר מכן מספר תיק הניכויים A126יקרא  שייווצרבמקרה זה הקובץ 
יווצר שם הקובץ  (הגדרות כלליות, פרטי חברה, בחברה)בתוכנת טריו ברגע שיסומן כספת  .כספת הוא ללא שינוי

 . אוטומטית
 
דרך דפדפן    רשום או בחר 006בשדה מחיצה לקובץ דיווח . הגדרות כלליות<פרטי חברה <בחר חברהטריו  תבתוכנ  

 .צא ושמור. סמן אם ברצונך דיווח דרך כספת . את קובץ הדיווח מוראת המחיצה אליה תש

  ח הפרשים"וד , יצירת קובץ, הנדרשהגדר את  –פרטי שולח : ועבוד לפי הסדר הבא,  006ט , בחר  דוחות. 

 https://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx  :מ לפי הקישורית הבאה"שדר את הקובץ לאתר שע
 

בצע הדבק למקום .  לתוכנת השידור ניתן להדביק את שם הקובץ ומיקומו  דרך תוכנת טריו בעת יצירת קובץ הדיווח
 . או בחר דרך הדפדפן בתוכנת השידור בחירת הקובץ

 
יש לפנות לטלפון של התמיכה המפורסם , אתר זה אינו אתר של עוקץ ולכן במקרה של תקלה או שאלה! שימו לב  

 באתר
 .מ לשידור קבצים ולעבוד לפני ההנחיות הרשומות באתר זה"יש לקרוא את הנחיות שע

 : לנציבות מס הכנסה לפי הכתובת ושלח חתימה כנדרש+ מלא את הטופס  , טופס הצהרה במייל חוזר קבלתחרי א
 . 20106ירושלים  0662ד .מוקד ניכויים  ת ,נציבות מס הכנסה

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


 שעות ביממה  42טבלאות ניכויים ועוד באתר המעודכן , טיפים, עדכונים – עוקץ באינטרנט

  פייסבוקועכשיו גם  www.oketz.co.ilבכתובת   

 .המשודרים רשומות אלו יצורפו לקבצים. או תדפיסים נלווים אחרים, 6416581לטופס ' אין לצרף חלק א 
ואת  .ח הפרשים"דו, 006ט , דוחות  – תפריט. ('לטור ז 06שדה ) יםח הפרש"את דו( אם קיים כזה )  ףיש לצרכאמור  

   .יש לחתום במקום הרלבנטי  !!טופס ההצהרה שנתקבל במייל
 

 .ודווח מחדש תיקוןאנא תקן את הדרוש   ,לאחר שידור הקובץ המקוון אם נדחה השיגור וקיבלת דוח שגויים
 

 651טופס 
 

 . . ומעלה 3-56.6 בגרסתמאושר להפקה  651טופס 
 . ניכוי חדש לתוצרת חקלאית  15ו 16בסוג ניכוי שינויים  יש  256בטופס 

 
 . בלבד( דרך האינטרנט)יתבצע בצורה מקוונת 6010לשנת המס  256טופס 
קבלת אישור < מ באינטרנט "יווח מקוון באתר שעד: ירשם כמדווח אך ורק אחרי השלמת התהליך הבא 651טופס 

נציבות מס : טופס הצהרה חתום יש לשלוח בדואר לרשות המיסים לפי הכתובת<מרשות המיסים במייל חוזר 
 !!!אין דיווח רב חברתי. כל חברה תדווח בקובץ נפרד    . 66021ירושלים  2146ד .מוקד ניכויים  ת, הכנסה

 
  2061 לשנת 651טופס 

 
 651וח משלים טופס דיו

 ח על אותו תיק"לקוחות המדווחים משכורות של מרצים ואמנים דרך משכורת עוקץ וספקים דרך תוכנת הנה
 !!!מצב זה מחייב אישור מוקדם מטעם רשות המיסים .ניתן להגדיר דיווח משלים באחת התוכנות. ניכויים
אנא סמן דיווח משלים טרם שדור  71 טופס ברשומהלאחר הפקת ה. הצגה והדפסה,  256טופס , תפריט דוחותלביצוע 
 .ושמור את הקובץ. הקובץ

 
 . !!!!!הגרסהמחדש עם קבלת  651חובה להפיק את טופס 

 ח "לפני הכנת הדו 3-56.6אנא בדוק שאתה בגירסת  טריו 
 .הצגה והדפסה 256טופס , דוחות, 0106תוכנת טריו בחר חודש משכורת דצמבר  . 0  

 (.אם נשאלת השאלה) מחדש הכן את הטופסבחר בהצגה ו .2
 .יש לתקנן ולהכין את הטופס מחדש, אם קיימות הודעות שגיאה .3
.  שבוצעו במהלך השנה 010השווה את הנתונים לדיווחי טפסי  (  010ריכוז טפסי )'  יש לבדוק תדפיס חלק א .4

מ ומס הכנסה "סיכום המע.  010מ שבוצע בטפסי "בריכוז זה יש הפרדה בין תשלום מס הכנסה ותשלום מע
".                                                      א6פ "מ ע"ניכויים שלא ממשכורת כולל מע" – 010צריך להתאים לחיובים לתשלום בשורה השניה בטופס 

. 

' ונים בחלק בלאותם נת 602מ בטפסי "ה ומע"מ, אנא בדוק שאין הפרש בין שכר. יש לבדוק את הסיכומים   .5
 (סיכומי מקבלי התשלומים)

                         .מ עבור עוסקים מורשים"כולל את השכר למס הכנסה והמע –מ "שכר כולל מע: אנא שים לב
מ מוטלת חובת התשלום על "א לתקנות מע1אשר לפי תקנה  – 602מ המדווח בטופס "מ כולל רק את המע"מע

 .        המשלם
        
 עצמאי  - 0קוד , הוא עוסק מורשה 3קוד : חיווי סטטוס, עיסוק: נא בדוק את נתוני מקבלי התשלומיםא .6
 .לאחר בדיקה ותיקונים צא ושמור את הטופס האחרון  .7
 . להמשך יצירת קובץ דיווח  256אחר כל הבדיקות וההתאמות יש לבחור שוב בתפריט טופס  .8

 
לאחר יצירת הקובץ דרך התוכנה למחיצה יש לשדר אותו לנציבות לפי . נעשה כאמור בצורה מקוונת 651דיווח 

 .הקישור הרשום בהמשך
 (621מחיצה לקובץ דיווח -הגדרות כלליות-פרטי חברה-חברה—להגדרת מיקום הקובץ הנוצר)
 

מייצגים (. מערכת להעברת נתונים.)בדיווח דרך כספת מחויביםרשומות  000 -המכילים יותר מ 651טפסי 
 . בכך יכולים לדווח דרך כספת גם כן המעונייניםיקים ומעס

שם הקובץ בדיווח שאינו . עם סיומת שנה, ולאחר מכן מספר תיק הניכויים A856יקרא  שייווצרבמקרה זה הקובץ 
יווצר שם הקובץ ( הגדרות כלליות, פרטי חברה, בחברה)בתוכנת טריו ברגע שיסומן כספת.  כספת הוא ללא שינוי

 . אוטומטית
 
דרך דפדפן   רשום או בחר  006בשדה מחיצה לקובץ דיווח . הגדרות כלליות, פרטי חברה, טריו בחר חברהבתוכנת   

: אם במחיצה רשום .צא ושמור. סמן אם ברצונך דיווח דרך כספת . את קובץ הדיווח מוראת המחיצה אליה תש
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t126\ הקובץ 
 (.התוכנה מחיצת) MASTRIOיועבר לתת מחיצה זו הנמצאת במחיצת 

  יצירת קובץ, הגדר את כל הדרוש  הגדרה –פרטי שולח : ועבוד לפי הסדר הבא,  256ט , בחר  דוחות , 

 https://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx:  מ לפי הקישורית הבאה"שדר את הקובץ לאתר שע
 בעת יצירת הדיווח מתוכנת עוקץ ניתן להדביק הקובץ לתוכנת השידור

 
יש לפנות לטלפון של התמיכה המפורסם , או שאלהאתר זה אינו אתר של עוקץ ולכן במקרה של תקלה ! שימו לב  

 באתר
 .מ לשידור קבצים ולעבוד לפני ההנחיות הרשומות באתר זה"יש לקרוא את הנחיות שע

: ושלח לנציבות מס הכנסה לפי הכתובת , חתימה כנדרש + מלא את הטופס  , אחרי קבלת טופס הצהרה במייל חוזר
 . 20106ירושלים  0662ד .מוקד ניכויים  ת, נציבות מס הכנסה
 .המשודרים רשומות אלו יצורפו לקבצים. או תדפיסים נלווים אחרים 581לטופס ' אין לצרף חלק א

 .  יש לחתום במקום הרלבנטי !! את טופס ההצהרה שנתקבל במייל  יש לצרףכאמור  
 

 .אנא תקן את הדרוש תיקון ודווח מחדש, בלת דוח שגוייםלאחר שידור הקובץ המקוון אם נדחה השיגור וקי
 

    סופי לביטוח לאומי 621דיווח טופס 
 .י המוסד בתחילת חודש מרץ"לביטוח לאומי תיפתח ע 621האפשרות לדיווח לטופס 

 
 .לביצוע אך ורק לאחר גמר הדיווח למס הכנסה

 .להלן ההנחיות לביטוח לאומי 006של  סופילדיווח 
 !למס הכנסה 006סופי זהה לדיווח  006 דיווח

 .למס הכנסה כפי שפורט לעיל 006אי לכך ההכנה של הטופס תהיה באותו תפריט של הכנת 
 :הדיווח יהיה בתפריט נפרד כלהלן

 
 2060אפריל  30עד  2061סופי על שנת המס לביטוח לאומי  621חובה לדווח טופס 

 006טופס  לשידורדרכים 

  באמצעות מערכתWCF  - הסברים בהמשך 
 מערכת ייצוג לקוחות למייצגים מקושרים 

  מערכתB0B מייצגים/לשכות שירות/למעסיקים 
 מערכת כספת לגופים  גדולים 

 טעינת קובץ באתר האינטרנט 
 

 לשימוש בתוכנה
  

 . הצגה והדפסה <למס הכנסה 006טופס <דוחות< 0106בחר חודש משכורת דצמבר  
 .יצירת קובץ דיווח ובצע  דוק ושמור את הטופסב. 006והכן טופס 

אם ביצעת כבר יצירת דיווח למטרות דיווח למס הכנסה אין צורך לחזור על תהליך זה ויש לבצע דיווח לביטוח 
 .לאומי בלבד

 .של ביטוח לאומי זהה והוא עותק של טופס מס הכנסה 621הקובץ 
טופס  <ל"לב 006דיווח תקופתי ו<בחר דוחות,  00/06בחר חודש לביטוח לאומי לביצוע הדיווח לאחר בדיקה 

006. 
 :קיימות שתי שיטות לדיווח

 : WCFשידור דרך 
 . קיימות ומוגדרות  WCFשכל ההגדרות הנדרשות לדיווח וודא 

שנתי : ובחר בתקופה עבורה הדיווח  WCFשידור ישיר דרך  006טופס <  ,ל"לב 006דיווח תקופתי ו< בחר דוחות
  סופי

דוח , דיווח ישיר,  010טופס  , תתקבל אסמכתא וניתן יהיה לצפות בה גם בתפריט דוחות השידורלאחר 
 .אסמכתאות

 , B2B, שדור למערכת ייצוג לקוחות

 שנתי סופיבחר . טעינת קובץ באינטרנט  בחר באותו תפריט יצירת קובץ דיווח שישמר למחיצת החברה

https://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx
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 .ואפשרות טעינתו. מיקומובעת יצירת הקובץ תופיע הודעה על שם הקובץ ו

לגבי דיווח במערכות השונות של ביטוח לאומי יש לעקוב אחרי הוראות המוסד לביטוח 
 .לאומי באתרי הדיווח

 3מקף תחתון  2061שנת , לאחריו תיק ניכויים btl126: יקרא   סופי שם קובץ 
 "דרך כספת"מסומן וי על ו הגדרות כלליות <פרטי חברה<חברה, למשתמשים במערכת כספת 

 .ואותו המשך  me126התחלת הקובץ תהיה 
 

 לביטוח לאומי 621דיווח רב חברתי של טופס 
 .!ל"למס הכנסה כפי שצויין לעי 621חובה להכין ולייצר קובץ קודם כל בתפריט 

 .אינה פעילה במצב דיווח סופי אלא רק שדור בפעולה אחת לכל החברות  :רב חברתי 006הפקת טופס 
 

דיווח תקופתי <בחר דוחות. WCFניתן לשדר ( לחוד או רב חברתי) 006אחרי הפקת טופס    :רב חברתי WCFשידור 
פעולה זו תעבור על כל חברה לעצמה ותשדר .   סופירב חברתי  - WCFשדור ישיר דרך  <  006טופס <ל"לב 006ו

 .אם יש בעיות הפעולה תעצור בחברה שבה הבעיה. אותה בנפרד
 

רב חברתי  –יצירת קובץ דיווח ,   006טופס , ל"לב 006דיווח תקופתי ו, בחר דוחות: רב חברתי יצירת קובץ שידור
פעולה זו תיצור קובץ .   כ תעלה רשימת החברות לבחירה "ואח, תעלה שאלה האם לכלול כבר חברות שדווחו.   סופי

, פרטי חברה, הרשום בחברה מיקום הקובץ יוצג בתום הדיווח ויהיה לפי .אחד שמכיל את כל החברות שנבחרו
 !!.במקרה זה הקובץ לא יכלול חיווי של תיק הניכויים. 006מחיצה לקובץ דיווח , הגדרות כלליות

 
 
 

 מ"עוקץ מערכות בע –השירות  תמחלק


