
הכבדות  במטלות  לעמוד  מנת  על  המנכים  לציבור  כולו  שמוקדש   מיוחד  עיון  יום 
ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של 
שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים 

והתמודדות מול פקידי השומה

ניכוי מס במקור
סוגי התשלומים – אוכלוסיית החייבים -  ניכוי מתשלומים לתושבי 

חוץ – סנקציות וקנסות בגין אי דיווח – הוצאות עודפות

אופן התשלום )נא לסמן x במקום המתאים(
פקסס הזמנתך עכשיו 03-5680889

לפרטים נוספים התקשרו 03-5680880

אקספרס אמריקן  ויזה    ישראכרט    אשראי:    כרטיס  באמצעות  חיוב   

מס׳ הכרטיס:                                שם בעל הכרטיס:

cvv:                        ת״ז:                                       תוקף:        /

 המחאה על סך:                           ש״ח תשלח בדואר

ש׳׳ח לחיוב:                       סכום  המחאה,  הפקת  לפני  חשבונית  לקבל  ברצוני   

 מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

שם החברה:                    שם המזמין:

טלפון:                           פקס:

משתתף:                       תפקיד:

ח.פ. / עוסק מורשה:

יום שני 18.4.16, בין השעות 9:00 – 15:30, מלון קרלטון ת"א

דברי פתיחה09:00 - 09:15
דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

ניכוי במקור09:15 - 10:30
 סוגי התשלומים החייבים בניכוי – חובת חברות לניכוי במקור –אופן ומועד הדיווח . 

מרצה: עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס עורך מקצועי "כל מס", "ידע למידע" – מנהל תחום 
מסים ב"חשבים".

סוגי האישורים - סנקציות וקנסות והטיפול בהם מול פקידי השומה10:30 - 11:30
ההתמודדות עם סירוב פקיד השומה למתן פטור מניכוי מס במקור. סוגי האישורים:   

ואיחוד עוסקים,   אישורים לתושבי חוץ, לנישומים חדשים, לעסקים בהקמה, שותפויות  
והטיפול בהם,   נישומים חסרי תיק במע"מ.  בדיקת זכאות לאישורים, פירוט הליקויים  

 תקופות חפיפה בתחילת שנות המס. 
מרצה: עו"ד קובי כהן פקיד השומה ביחידה הארצית לשומה במס הכנסה לשעבר

הפסקה11:30 - 12:00
הוצאות עודפות12:00 - 13:00

מסגרת התרת ניכוי הוצאות, מהי הוצאה עודפת, סוגי הוצאות, מקדמות, קיזוזים.
מרצה: עו"ד, רו"ח עמיחי ניצן צדקיהו

תשלומים לתושבי חוץ13:00 - 14:15
סוגי עסקאות, חובות הניכוי והדיווח, התמודדות עם המערכת הבנקאית בהעברת 

תשלומים לחו"ל
מרצה: רו"ח )משפטן( אייל סנדו משרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מסוי בע"מ.

ארוחת צהריים14:15 - 15:30

מספר המקומות מוגבל מהרו להרשם!
עלות למשתתף: 610 ₪ + מע״מ

5% הנחה מיוחדת
ללקוחות חשבים

התוכנית כפופה לשינויים, בהתאם למצב המשתנה במשק. יום העיון כולל חומר מקצועי, כיבוד וארוחת צהריים. ארוחת "גלאט" בהודעה מראש 
ובתוספת תשלום. ההשתתפות ביום העיון מותנית בתשלום לפני תחילתה. תנאי תשלום שוטף + 30. הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר 

)בהודעה בכתב בלבד( עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת יום העיון. לאחר מכן הנרשם יחוייב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע"מ.

www.hashavim.co.il | 03-5680888
חשובים להצלחה שלך!

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ, רחוב יד חרוצים 12, תל-אביב, 6770005


