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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:

ינואר

מיסוי תשלומים המשולמים בגין אי תחרות 
וסקירת  יסוד חופש העיסוק  מטרת ערב העיון: בחינת תוקפם של הסכמים לאי תחרות לאור חוק 
ההלכה המנחה לאור פסיקת ביה"ד לעבודה, סקירת פסקי הדין בהיבטי המס בגין תשלומים חריגים 
לעובדים לשעבר ולבעלי שליטה אגב מכירת מניות והיבטי דיני עבודה, התרת הוצאות בגין תשלומים 

כאמור, הוראות וחוזרים מקצועיים של רשות המיסים וסקירת שינויי החקיקה הצפויים.

מר שי כהן, רו"ח, עו"ד - יו"ר )משותף( ועדת השתלמויות במרחב תל אביב ריכוז מקצועי: 

מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר מרחב ת"א מנחה: 

מר ישי כהן רו"ח )משפטן( מרצים: 
גב' ליאת תבל, עו"ד   

תוקפן של התחייבויות להגבלת חופש העיסוק והסכמי אי תחרות / תשלום דמי אי  	• נושאים:  
תחרות לאור הפסיקה בביה"ד לעבודה.

5 צ'ק פוינט ע"ע 164/99 ,פרומר ואח' נ' רדגארד, ע"א 6601/96 איי.אי.אס.    
       ואח' נ' סער ואח', 

5 ע"א 189-03 גירית בע"מ ואח' נ' אביב ואח'(, ס"ע 48220-02-12 ששון נ' בונזיאק    
  

אימתי מתקיימים יחסי עובד מעביד בחוזה עצמאי 	•   

המשך �
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* בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.

ינואר

ערב העיון יתקיים ביום ראשון, ז' שבט תשע"ו, 17.1.16,
בין השעות 19:15-16:30,

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

קביעת סיווג תשלומים חריגים אגב יחסי עובד מעביד ומכירת מניות כהכנסה הונית 	•   
או פירותית לאור הפסיקה.     

5 ע"מ 24270-01-11, מאיר אבידן נ' פקיד השומה חיפה )ניתן ביום 7.8.13(.     
5 ע"מ 29425-01-11 יוסף ברנע נ' פקיד שומה כפר סבא )ניתן ביום 21.5.13(     

5 ע"מ 2639-02-11 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקווה    
      )ניתן ביום 4.11.14(. 

5 ע"מ 55139-01-13,יוסף וינשטוק נ' פ"ש היחידה ארצית לשומה    
)ניתן ביום 11.1.15(.      

5 ע"א 4710/12, ברק גז סוכנויות בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן    
)ניתן ביום 13.1.15(.     

5 אורי גולדפרב נ' פקיד שומה כפר סבא )ניתן ביום 2.9.15(.    
5 חיים הלמן ואח' נ' פקיד שומה תל אביב 4 )ניתן ביום 15.10.15(.    

שינויי חקיקה צפויים במיסוי תשלומים בגין  אי תחרות 	•   

נציג רשות המיסים מגיב: 

מיסוי תשלומים המשולמים בגין אי תחרות - המשך
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טופס הרשמה

29.11.15 היערכות לקראת תום שנת המס 2015 - מע"מ   1

3.12.15 היערכות לקראת תום שנת המס 2015 - ביטוח לאומי   1

17.12.15 היערכות לקראת תום שנת המס 2015 - מיסוי בינלאומי   1

20.12.15 היערכות לקראת תום שנת המס 2015 - תאגידים   1

24.12.15 היערכות לקראת תום שנת המס 2015 - מיסוי יחידים   1

10.1.16 ניכוי מס במקור בהעברות לחו"ל    1

17.1.16 מיסוי תשלומים המשולמים בגין אי תחרות    1

24.1.16 מיסוי פירוק איגודי מקרקעין ותיקוני חקיקה  צפויים בחוק מיסוי מקרקעין   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.

י

טופס ההרשמה ייקלט במערכת רק אם צורף לו אמצעי תשלום.



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

3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס CVV


