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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
מרץבמרחב תל-אביב

ערב עיון בנושא:

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

ערב העיון יתקיים ביום חמישי, ל' אדר א' תשע"ו, 10.3.16,
בין השעות 19:15-16:30,

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

חילופי מידע וסיוע בין ישראל ל"מדינות אמנה" והשלכות 
העברת מידע מהמערכת הבנקאית לרשויות המס

רשות  מנהל  את  המסמיך   )207 )תיקון  הכנסה  מס  לפקודת  רביעי  פרק  סקירת  העיון:  ערב  מטרת 
המיסים לבקש ו/או להעביר מידע לשם אכיפת דיני המס של מדינת ישראל או המדינה הזרה בהתאם 
להסכמי החלפת מידע שייחתמו, סקירת מבנה אמנות המס, היחס בין הדין הפנימי לאמנות, הדיווחים 

הנדרשים לרשות המס בישראל, הסכם הFATCA והשלכותיו.

מנחה ומרכז מקצועי: מר שי כהן, רו"ח, עו"ד - יו"ר )משותף( ועדת השתלמויות במרחב ת"א

מר ג'קי מצא, רו"ח )משפטן(- לשעבר מנהל רשות המיסים מרצים: 
מר גדי אלימי, רו"ח , עו"ד - לשעבר מנהל תחום ביחידה למיסוי בינלאומי, רשות המיסים  

מר אופיר לוי, רו"ח , עו"ד - לשעבר מנהל מח' מיסוי בינלאומי במנהל הכנסות המדינה,  
משרד האוצר  

נציג רשות המיסים    
חילופי מידע עם מדינות אמנה  -מידע לפי דרישה, מידע ספונטני ואוטומטי,          	• נושאים: 

סעיף 26 לאמנת ה OECD, איזה מידע ניתן להעביר.    
סקירת האמנה המולטילטרלית שנחתמה לאחרונה ע"י 92 מדינות לרבות מדינת ישראל.  	•  
תיקון 207 לפקודת מ"ה-סמכויות רשות המסים להעברה וקבלת מידע ממדינות 	•  
זרות, פירוט סעיפי האמנה - סוגי המיסים, הגדרות, הוראות כלליות, חילופי מידע,   

המצאת מסמכים, סודיות והליכים.    
אמנות למניעת כפל מס - מודלים של אמנות מס, היחס בין הדין הפנימי לאמנות, 	•  

הכנסות פאסיביות ואקטיביות, מוסד קבע, והדיווחים הנדרשים בהגשת הדו"ח.   
FATCA: מהו הסכם הFATCA, השלכותיו, על מי יחול, ממתי, הליכים נדרשים 	•  

להיערכות, כיצד גופים פיננסיים יעבירו מידע?   
הליכי הסכמה הדדית בין רשויות מס - מניעת כפל מס והגנה על זכויות הנישום. 	•  
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טופס הרשמה

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
4.2.16 חוק ההסדרים ועמדות חייבות בדיווח  		1

11.2.16 סקירת הצעת חוק להעמקת הגבייה   	1
18.2.16 מיומנויות ניהול ואסטרטגיות צמיחה למשרדי רו"ח  	1
28.2.16 קצבת נכות מעבודה - מורה נבוכים  	1
6.3.16 גיוס הון והלוואות חברתיות )מימון המונים( - היבטים עסקיים ומיסויים  	1

10.3.16 חילופי מידע וסיוע בין ישראל ל"מדינות אמנה" והשלכות העברת מידע מהמערכת הבנקאית לרשויות המס   	1
27.3.16 היבטי המס בראי היזם בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי   	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


