
16:30-16:00 - התכנסות ורישום
בהפסקה יוגש כיבוד

טופס הרשמה נמצא בסוף החוברת.

ת"א   16 גרוזנברג  ברח'  בחניון  להחנות  ניתן  לנוחותכם, 
ולהנות  ת"א   14 העם  אחד  שברח'  פסגות  בחניון  או 
מתעריף כולל של 5 ₪, בין השעות 16:00-20:00 בלבד. 
החניה תתאפשר רק באמצעות חיוג למספר 8887* לפני ההגעה

ועדת ההשתלמויות
במרחב תל-אביב

ערב עיון בנושא:

* בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, החל מה-1.1.15 כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.

מאי

ערב העיון יתקיים ביום ראשון, י"ד אייר תשע"ה, 3.5.15,
בין השעות 19:15-16:30,

בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב

נוהל גילוי מרצון - סקירה של העבודה בפרקטיקה 
בפרספקטיבה של חצי שנה

 
מטרת ערב העיון: סקירת נוהל גילוי מרצון בפרספקטיבה של חצי שנה להפעלתו ויישומיים העולים 

מן הפרקטיקה לרבות בנושא מיסוי הכנסות פיננסיות וקיזוז הפסדים.
 

ריכוז מקצועי והנחיה: מר גיא רשטיק, רו"ח, עו"ד
 

מר ישי כהן, רו"ח )משפטן( מרצה: 

הנוהל החדש - דרכי התנהלות.  	• נושאים: 
שיקולים בבחירת מסלול אנונימי או ירוק. 	•  

חוויות מפקידי השומה בהליך החדש. 	•  
הטופסי 5329 והגילוי מרצון הילכו יחדיו. 	•  

 
מר ניר הלפרין, רו"ח  מרצה: 

מיסוי הכנסות פיננסיות - הלכה למעשה. 	• נושאים: 

השפעת ירידת שערי החליפין מול השקל. 	•  
הכנסות פיננסיות פטורות. 	•  

הגנה אינפלציונית/ הגנת שער מטבע. 	•  
קיזוזי הפסדים. 	•  

    
נציג רשות המסים.   מגיב: 



טופס הרשמה

26.3.15 הפן הפלילי והאזרחי של החשבוניות הפיקטיביות    1
29.3.15 עדכוני חקיקה בחוק העמותות ובחוק החברות - מוסדות ללא כוונת רווח   1
19.4.15 אסטרטגיות גידור והתאמתן לתנודתיות ואי וודאות בשווקים    1
26.4.15 מיצוי זכויות מירבי בתגמולי מילואים   1
30.4.15 שינויים במבחני החלוקה בראי הצעת החקיקה לתיקון חוק החברות שפרסמה הרשות לניירות ערך   1
3.5.15 נוהל גילוי מרצון - סקירה של העבודה בפרקטיקה בפרספקטיבה של חצי שנה   1

צעד לפנים וצעד לאחור: קיזוז הפסדים, התיישנות ופתיחת שומות לאור פרשת הירשזון  10.5.15  1
סוגיות חשובות בנושא דמי פגיעה בעבודה  17.5.15  1
הוצאות פחת והפחתות בדיני המס  21.5.15  1
ערב שאלות ותשובות - מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין  28.5.15  1

מסודרים, הרשמה  נהלי 
ניתן למצוא באתר הלשכה:
www .icpas .org .il

לכבוד: לשכת רואי חשבון בישראל
עבור ועדת ההשתלמויות במרחב ת"א

רח' מונטפיורי 1, קומה 3, תל-אביב 65252
טל: 03-5116699, פקס: 03-5116695

מחיר ערב העיון )*(:
₪ 105 חבר לשכה 
₪ 180 אינו חבר לשכה 

₪ 53 פנסיונר )**( 
המחיר כולל כיבוד

במידה ויוחלט על שינוי דמי ההשתתפות,  )*(
הרי שמיום השינוי יחוייב המחיר החדש  

גם אם פורסם קודם לכן בחוזר המחיר הקודם.  
פנסיונר הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כפנסיונר.  )**(

נא לציין x במשבצת, בגין ערב/י העיון שברצונך להשתתף. יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל משתתף

פרטים אישיים

מין ז/נ שם פרטי  שם משפחה  

תואר             תעודת זהות  מס' חבר 

מקום עבודה:                        תפקיד:  

מיקוד:                        ת.ד.         עיר:  מס':  כתובת, רח': 

טל' )ב(:                       טל' )נייד(:                        טל' )ע(: 

דוא"ל:                                               פקס': 

לתשומת לב החברים,
ההרשמה תסגר בהתאם למספר המקומות באולם )מס' המקומות מוגבל(.  #

התשלום לערב העיון יתבצע באמצעות - תלוש הרשמה / המחאה / כרטיס אשראי, כמפורט בעמוד הבא.  #

לא תתאפשר הרשמה טלפונית ו/או הרשמה באמצעות פקס )למעט בכרטיס אשראי(, ו/או הרשמה במקום.  #

הודעות על ביטול השתתפות, תתקבלנה בכתב עד 48 שעות לפני קיום המפגש.  #

חברים המעונינים להרשם, מתבקשים למלא את דף ההרשמה המצ"ב לפרטיו, ולשלחו בהקדם באמצעות הדואר  #

בצירוף תלוש ההרשמה או המחאה למשרדי הלשכה, או באמצעות כרטיס אשראי לפקס מס' 03-5116695.  
)לתשומת לבך - התשלום במזומן בלבד, לא יתקבלו המחאות דחויות, כרטיסי אשראי יחוייבו מיידית(.

למעונינים, פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרד הלשכה או באמצעות הספח המצורף בעמוד הבא.



* בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, החל מה-1.1.15 כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.

3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס CVV


