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 "ד חשון, תשע"וי 
 2015אוקטובר,  27 

 
 חברות וחברים יקרים,

 
 מתכבדים להודיעכם כי במסגרת אירועי ועדת ההשתלמויות יתקיים ערב עיון בנושא: אנו

  

 
  סוגיות מס וחוק -2015היערכות לקראת תום שנת המס 

 בתאגידים עסקיים ובמלכ"רים
 

  20.12.15בטבת תשע"ו,  'ח ון,ראשביום ערב העיון יתקיים 
 , בית וגן, ירושלים24במלון "רימונים", רח' שחראי  ,20:00-16:30בין השעות 

 
 16:00רישום וקבלת חומר/י רקע למפגש, החל מהשעה  התכנסות,

 
סקירת הצעדים האופרטיביים שיש לנקוט לקראת סופה של שנת המס. בשימת דגש על  מטרת יום העיון: 

בתאגידים עסקיים  וחוקים רלוונטיים נוספים ותכנוני המס הרלוונטייםהיבטי המס 
 .ובתאגידים שאינם למטרת רווחים )עמותות וחלצים(

 
  יו"ר מרחב ירושלים -רו"ח רענן קופ,  ד"ר מנחה:

 
  תאגידים עסקיים 

 
 רו"ח, ישי כהן מרצה:

 
 רווחים והפסדים: 

 רווחים ראויים לחלוקה -

 גידים השוניםחלוקת רווחים בסוגי התא -

 קיזוזי הפסדים -

 
 מרכזיים סוף שנת מס: םהיבטי

 סוגיות נבחרות סוף שנת מס -

 חקיקה חדשה, פס"ד אחרונים  -

 השלכה צפויה של חוק ההסדרים -

   גילוי מרצון חברות -
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 עמותות וחלצ"ים -תאגידים ללא מטרת רווחים 
 

 , רו"ח אבי פרקשמר   מרצה:
 

  רשויות המס:
 בעמותה ובחל"צ כות לסוף שנת המסעריסוגיות נבחרות וה -
 רים"עדכוני פסיקה במיסים והחלטות מיסוי בנוגע למוסדות ציבור ומלכ -

 בסוגיות מיסוי עדכונים -

 עדכונים בסוגיות חיוב מע"מ בעמותה )עסקת אקראי, פעילות עסקית בעמותה( -

 גילוי מרצון בעמותה, האם רלוונטי בתאגיד שאינו למטרת רווחים? -

 
 מס: זיכוי 46סעיף 

 לפקודה 46סעיף קווים מנחים להחלת  8/2015  חוזר מ"ה -

 46טיפים ותשומת לב אבני נגף בדרך לקבלת סעיף  -
 

 רשות התאגידים והחשב הכללי:
 רשות התאגידים - עדכוני רגולציה -
 גופים נתמכים הוראות החשב הכללי, -עדכוני הוראות  -

 רים"עדכוני פסיקה הקשורה להתנהלות מלכ -
 
 
 
 
 
 
 

 לב החברים: לתשומת
 

 ההרצאה תחל בשעה הנקובה לעיל. 
 )מס' המקומות מוגבל(. ההרשמה תיסגר בהתאם למספר המקומות באולם

 להרשמה יש למלא את הספח המצ"ב לפרטיו ולשלחו בהקדם למשרדי הלשכה.
 

 
 
 

 בברכת חברים,
 
 
 
 

 , רו"חאביגיל שקוביצקי
 יו"ר ועדת השתלמויות

 ירושליםבמרחב 

ו"חר ,רענן קופ   
ירושליםיו"ר ועד מרחב   
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 ההרשמה תתבצע ע"י טופס רישום בלבד טופס הרשמה
 סוגיות מס וחוק בתאגידים עסקיים ובמלכ"רים - 2015היערכות לקראת תום שנת המס 

 20:00 - 16:30, יום א', בין השעות 20.12.2015בתאריך: 
 

 לשכת רואי חשבון בישראללכבוד: 
 ת"א עבור ועדת ההשתלמויות במרחב

 65166, תל אביב, 3, קומה 1רח' מונטפיורי 
 03-5116695| פקס.  03-5116699טל'. 

 
  :*דמי השתתפות

 לחבר לשכה - ₪   70
 רו"ח שאינו חבר לשכה - ₪ 100
 כפנסיונר( בלשכהחבר לשכה המסווג  הינו)פנסיונר  רו"ח פנסיונר - ₪   50

 מחירים כוללים מע"מה -

 ההשתתפות, הרי שמיום השינוי יחוייב המחיר החדש, *במידה ויוחלט על שינוי דמי -
 גם אם פורסם קודם לכן בחוזר, המחיר הקודם.

 פרטים אישיים
 יש למלא את הטופס במלואו בצורה ברורה וקריאה

 
 )עקף בעיגול( מין: ז / נ |_____________| שם פרטי: |_____________| שם משפחה:

      
 // ת.ז. |_____________| :תואר |_____________| מס' חבר:

 )כולל ספרת ביקורת(     

   |_____________| :מקום עבודה |_____________| תפקיד:
      
      

 |_________| ת.ד. |_____________| :מס' |_____________| רח':
      

   |_____________| מיקוד: |_____________| עיר:
      

 |_____________| :סלולרי |_____________| :טל' )ב( |_____________| ' )ע(:טל
      

  |_______________________|  דוא"ל: |_____________| פקס':
     

 
 תתפים נוספיםשלרישום מ

 רישוםכל משתתף חייב בטופס  -נא לצלם ולצרף את הטופס הנוכחי עם פרטי המשתתף/ים הנוספים לערב העיון 
 דגשים חשובים לרישום

 .)ההרשמה תיסגר בהתאם למספר המקומות באולם )מס' המקומות מוגבל 
  הבא. תלוש הרשמה / המחאה / כרטיס אשראי, כמפורט בעמוד -יתבצע באמצעות  להשתלמותהתשלום 
 (.03-5116695באמצעות שליחת הטופס לפקס  )למעט בכרטיס אשראי ו/או במקום לא תתאפשר הרשמה טלפונית 
 :נהלי הרשמה מסודרים, ניתן למצוא באתר הלשכה www.icpas.org.il. 
  שעות לפני קיום המפגש. 48בכתב עד הודעות על ביטול השתתפות, תתקבלנה 
 ולשלחו בהקדם ההרשמה המצ"ב לפרטיו טופסיינים להירשם, מתבקשים למלא את חברים המעונ 

 .צעות הדוארבאמ למשרדי הלשכה בצירוף תלוש ההרשמה או המחאה
 מיידית יחוייבוהתשלום במזומן בלבד, לא יתקבלו המחאות דחויות, כרטיסי אשראי  - לתשומת לבך. 
 הלשכה  ילמעוניינים, פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרד. 
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 הוראת תשלום עבור הרשמה לערב עיון לפקודת

 "לשכת רואי חשבון בישראל"
 ה וקריאהיש למלא את הטופס במלואו בצורה ברור

 
 
 

 ספח/תלוש הרשמה
 )ספח הרשמה שנרכש מראש מהלשכה. על השובר להגיע ללשכה לפני מועד ערב העיון(

 
 |_____________|, |_____________|, |_____________|, |_____________|מס' התלוש/ים: 

 
 
 

 תשלום באמצעות המחאה
 ון(יד ערב העבצרוף הטופס ללשכה לפני מוע העבירו)יש לצרף את השיק ול

 
 |_____________| :סניף |_____________|בנק:  |_____________|מס' שיק:  |_____________|ע"ס: 

 
 
 

 תשלום באמצעות כרטיס אשראי
 או להעבירו בדואר ללשכה( 03-5116695)יש לפקסס את הטופס לפקס 

 
 מס' הכרטיס: |_____________| הכרטיס: וגס

/// 
      

 ספרות בגב הכרטיס/   (3 ) תוקף:
      

  |_________| סה"כ לחיוב: // ת.ז. של בעל הכרטיס:

  
 

 |_________| חתימה וחותמת:
 

 
 

 |________________| קבלה על שם:

 
 

 כתובת:

 
 
 |_______________________________| 

 


