
• התכנית כפופה לשינויים בהתאם למצב המשתנה במשק
 • מספר המקומות מוגבל מהרו להירשם! • הכנס כולל חומר מקצועי וכיבוד קל • הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההדרכה, תנאי תשלום שוטף 30+ 

• הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר )בהודעה בכתב בלבד( עד 5 ימי עסקים טרם פתיחת ההדרכה, לאחר מכן יחויב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.

5% הנחה מיוחדת
ללקוחות חשבים

עלות למשתתף: ₪610 + מע"מ

פקסס הזמנתך עכשיו 03-5680889
לפרטים נוספים התקשרו 03-5680880

שם החברה                         שם המזמין

טלפון                                       פקס

משתתף                                תפקיד

ח.פ. / עוסק מורשה

אופן התשלום )נא לסמן x במקום המתאים(

    חיוב באמצעות כרטיס אשראי:          ישראכרט          ויזה           אמריקן אקספרס

מס׳ הכרטיס:                                                         שם בעל הכרטיס:

ת״ז:                                                    סוג הכרטיס:                               תוקף:

    המחאה על סך                                      ש״ח תשלח בדואר

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

    מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

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

כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
יום שלישי, 22/11/2016 בין השעות 9:00 - 13:00, מלון קרלטון ת"א

התכנסות והרשמה08:30 - 09:00

 מושב פתיחה – סיכום שנת המס 2016 והיערכות לשנת המס 2017 –  השינויים על פי טיוטת התכנית הכלכלית 09:00 - 10:00
בתחום מיסוי מקרקעין ,מיסוי בינלאומי, תאגידים זרים , מיסוי חברות ארנק, הפחתת נכסים בלתי מוחשיים ועוד.

מיסוי חברות ארנק, הפחתת נכסים בלתי מוחשיים ועוד.טיוטת התכנית הכלכלית בתחום מיסוי מקרקעין ,מיסוי בינלאומי, תאגידים זרים , 

הפסקה10:00 - 10:30

הטבות מס והמלצה לחיסכון מיטבי בהפקדות לקופת גמל 10:30 - 11:20
רו"ח עופר קירו מומחה במיסוי פנסיוני קופות גמל וקרנות השתלמות

 מיסוי משיכת כספים מקופות גמל וקרנות הפנסיה וסקירת שינוי כללי המיסוי על פי 11:20 - 12:10
התכנית הכלכלית לשנת 2017  בכל הקשור להפקדות מעסיק לפיצויים ומשיכת כספים- 

רו"ח יעקב כהן מומחה במיסוי פנסיוני קופות גמל וקרנות השתלמות

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – משמעויות והיבטים פרקטיים 12:10 - 13:00
רו"ח אייל מנדלאוי - מומחה למיסוי ופרישה

 הקלות בשינוי מבנה בהתארגנות עסקית וסקירת השינויים במיסוי חברות ארנק  על פי התכנית הכלכלית לשנת 2017 10:30 - 11:20
רו"ח  )משפטן( ישי כהן משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע"מ

 מיסוי מקרקעין –  היערכות להטלת מס על בעלי 3 דירות מגורים ומעלה והפתרונות הקיימים11:20 - 12:10
רו"ח רן ארצי, שותף מנהל, ארצי , חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ.

דיווחי הפטקא  וגילוי מרצון -  פעולות לביצוע עד סוף שנת המס .סקירת חובות רישום, תיעוד ודיווח על פעילות 12:10 - 13:00
גלובלית של תאגידים בינלאומיים בישראל על פי התכנית הכלכלית לשנת 2017. שינויים במיסוי הפטור מדיווח לעולים 

חדשים ותושבים חוזרים ותיקים- 
עו"ד גלעד ברון ברון ושות' עורכי דין

חוזרים ותיקיםהתכנית הכלכלית לשנת 2017. שינויים במיסוי הפטור מדיווח לעולים חדשים ותושבים רישום, תיעוד ודיווח על פעילות גלובלית של תאגידים בינלאומיים בישראל על פי 

עדכונים וחידושים בנושא הביטוח הלאומי לקראת סיום שנת 2016 10:30 - 11:20
רו"ח אורנה צח - גלרט, יועצת בתחום הביטוח הלאומי

 חובת הגשת דוחות לשכירים והוצאות מוכרות לשכירים 11:20 - 12:10
רו"ח טובה הילמן , משרד הילמן ושות' רואי חשבון

היערכות לתחילת שנת 2017 -  מיסים בתחום העבודה תשלומים חריגים לעובדים, פיצויים, עובדים בחו"ל, העסקת 12:10 - 13:00
עובדים זרים ומומחי חוץ

עו"ד, רו"ח אריאל דרייפוס מנהל תחום מסים ב"חשבים" עורך מקצועי "כל-מס" "ידע למידע"

היערכות לסוף שנת המס 2016
והשינויים במשק המס עפ"י התכנית הכלכלית

היערכות סוף שנת המס 2016 מתקיימת השנה במתכונת מיוחדת בשלושה מושבים בתחומי מסים שונים במטרה לכסות את עיקרי הנושאים 
איתם מתמודד ציבור אנשי המסים בסוף  שנת המס

 מושב מיסוי ליחידים ותאגידים  מושב מיסוי פנסיוני  מושב מיסוי עובדים ומעסיקים. 
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך התייחסות לתכנית הכלכלית לשנות המס 2017 ו 2018  

 והשלכות המיסוי על ציבור הנישומים ומשק המס הישראלי. 
קהל המשתתפים יוכל לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו , ברישום מתואם מול "מכללת חשבים".

לזמן מוגבל!
רשום 2 עובדים
מאותה חברה

והשלישי ב-
     50% הנחה

מושב מיסוי פנסיוני

מושב מיסוי ליחידים ותאגידים

מושב מיסוי עובדים ומעסיקים

חוק וסדר במדף הטפסים

תכנון חכם מתחיל כאן

איתך בכל החלטה חשובה!

התוכנית הכלכלית שלך!

המצפן שלך בנתיבי הפנסיה והגמל!

בדיוק מה שחיפשת!

התפצלות לשלושה מושבי מיסוי - סמן את המושב הרצוי:


