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ועידת המסים השנתית 2016-17 של לשכת רואי חשבון בישראל

חברות וחברים יקרים,

אנו שמחים וגאים לפתוח את כנס היסוד של וועידת המיסים השנתית 2016-2017
של לשכת רואי חשבון בישראל.

בוועידה ידונו נושאים אקטואליים וסוגיות בדיני מיסים אשר יוצגו יחד עם קובעי המדיניות ומקבלי 
ההחלטות מטעם מוסדות המדינה: הכנסת, משרד האוצר ורשות המיסים.

השנה החולפת, היתה שנה משמעותית ביותר ללשכת רואי חשבון בישראל, בה ביצענו קפיצת 
מדרגה בקידום מעמד הלשכה, כשחקן משמעותי במשק הישראלי. ללא ספק, וועידה זו הינה ביטוי 

למעמדה החדש של הלשכה כגורם משמעותי בגיבוש סדר היום הכלכלי-פיסקלי.
השכלנו להכין תכנית רבת פנים, מגוונת, מסקרנת ומאתגרת וחברנו לכנס זה, אנשי מקצוע ואנשי 

חזון מן השורה הראשונה – הן כדוברים והן כצופים, מאזינים ומשתתפים.
וועידת המיסים תיערך השנה במלון דן תל-אביב בסוף שבוע קיצי-סתווי תל אביבי.

הוועידה תלווה בפעילות חברתית ותרבותית בעיר תל אביב.

הפאנלים המקצועיים של הועידה יהיו, בין השאר, בנושאים הבאים:
מושב פתיחה )חלק א'( תקציב המדינה - בשורה או קיפאון? 	•

מושב פתיחה )חלק ב'( רפורמות מס חדשות כל שנה!!! האם משדרות יציבות לכלכלה? 	•
פאנל עם מנהל רשות המסים  

מיסוי חברות ארנק, חיוב חלוקת דיבידנד ומיסוי השקעות בנכסים המשמשים 	•
את בעלי המניות  

רפורמה בניכוי הוצאות לצורכי מס 	•
סוגיות מיוחדות בדיני מסים לאור רפורמות המס האחרונות: מיסוי תאגידים "מיוחדים" 	•

ושינויי מבנה  
מיסוי השקעות והשכרות של דירות מגורים 	•

למעוניינים, ניתן להקדים ולהוסיף לילה, לפני תחילת הכנס

מצפים לראותכם בוועידה,

ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד יזהר קנה, רו"ח    
סגן נשיא הלשכה נשיא לשכת רואי חשבון בישראל    

ויו"ר ראשות ועדת המסים    
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ועידת המסים השנתית 2016-17 של לשכת רואי חשבון בישראל

19-17* בנובמבר 2016 

מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא לשכת רו"ח ויו"ר ראשות ועדת המסים מרכז מקצועי: 

תוכנית מקצועית

* יום רביעי | 16 בנובמבר 2016
* למעוניינים, ניתן להקדים ולהוסיף לילה, לפני תחילת הכנס  

יום חמישי | 17 בנובמבר 2016

התכנסות, רישום וכיבוד קל  09:00 - 08:00

פתיחת הוועידה וברכות  09:30 - 9:00

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל  
מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא לשכת רו"ח ויו"ר ראשות ועדת המסים  

טענת ההסתמכות של נושים על גורמים מקצועיים כטענת הגנה בהליכים כלכליים  

כב' השופט  יורם דנציגר - בית המשפט העליון  

מושב הפתיחה )חלק א(  11:00 - 9:30

תקציב המדינה - בשורה או קיפאון?  

קרן מרציאנו - פרשנית כלכלית, ערוץ 2 מנחה: 

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל מנחים ומגיבים: 

מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא לשכת רו"ח ויו"ר ראשות ועדת המסים  

ח"כ ניסן סלומינסקי - יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט כנסת ישראל משתתפים: 

ח"כ רחל עזריה - חברת ועדת הכספים כנסת ישראל  

פרופ' יפעת ביטון - מומחית לשיווין, המכללה למנהל  

פרופ' שרגא ברוש - נשיא התאחדות התעשיינים  
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ועידת המסים השנתית 2016-17 של לשכת רואי חשבון בישראל

הפסקת כיבוד  11:00 - 10:45

מושב פתיחה   13:00 - 11:00

רפורמות מס חדשות כל שנה !!! האם משדרות יציבות לכלכלה?  

מר יהודה שרוני - עיתונאי, הפרשן הכלכלי של מעריב מנחה:     

ח"כ משה גפני - יו"ר ועדת הכספים, כנסת ישראל  משתתפים: 
ח"כ אלי כהן - יו"ר ועדת הרפורמות, כנסת ישראל   

ח"כ מיקי לוי - סגן שר האוצר לשעבר, כנסת ישראל  
ד"ר רובי נתנזון - יועץ כלכלי של להב ומנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית  

מר חוסאם בשארה - רו"ח - יו"ר רכבת ישראל  
מר אוהד דנוס - יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל  

מר אמיר חייק, רו"ח - מנכ"ל ובעלים BRT גלובל בע"מ, ומנכ"ל התאחדות התעשיינים לשעבר  

ארוחת צהריים   14:30 - 13:00

מושב ראשון  15:30 - 14:15

פאנל  "שניים על אחד"  עם מנהל רשות המסים    

מר משה אשר - מנהל רשות המסים משתתפים: 
מר ג'ק בלנגה - רו"ח, עו"ד - סגן נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ראשות ועדת המסים  

מר יזהר קנה - רו"ח - נשיא לשכת רואי חשבון בישראל  

מושב שני   17:00 - 15:30

מיסוי חברות ארנק, חיוב חלוקת דיבידנד ומיסוי השקעות  
בנכסים המשמשים את בעלי המניות  
• רפורמה במיסוי "חברות ארנק" ונכסים   

• מיסוי השקעות בדירות מגורים ובנכסים לשימוש עצמי באמצעות תאגיד  
• מיסוי "יתרות חובה" "אוטומטי" כדיבידנד, משכורת והכנסה מעסק  

• חלוקת רווחים יזומה ע"י מנהל רשות המסים  
2018  - 2017 • הליכים בחקיקת חוק ההסדרים לשנת המס   
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ועידת המסים השנתית 2016-17 של לשכת רואי חשבון בישראל

מר עמרי מילמן - כתב מסים ואוצר, כלכליסט מנחה: 

מר יוסי אלישע, רו"ח, עו"ד - יו"ר פורום מסים, לשכת עו"ד משתתפים: 
גב' שגית אפיק, עו"ד - יועצת משפטית ועדת הכספים של הכנסת  

מר ישי כהן, רו"ח  
מר שי כהן, רו"ח  

גב' אלינה פרנקל-רונן, רו"ח, MBA - סגנית נשיא לשכת רואי חשבון  
ד"ר משה שקל, עו"ד  

מר רובי בוטבול - יועץ למנהל רשות המסים, רשות המסים  

גב' רעיה קידר, רו"ח, LLM - יו"ר )משותף( ועדת השתלמויות מרחב ת"א מגיבה: 

הפסקת כיבוד  17:15 - 17:00

מושב שלישי  19:00 - 17:15

רפורמה בניכוי הוצאות לצורכי מס  
• ניכוי הוצאות הקמה והוצאות טרום עסקיות; הורשת הפסדים  

• רפורמה במיסוי הוצאות מימון - האומנם  
• ניכוי הוצאות פחת בגין מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  

• נכסים בלתי מוחשיים חשבונאות ומס; מחירי העברה - המצוי והרצוי  
• ניכוי הוצאות בגין אי תחרות והתחייבות לא לעסוק במקצוע  

מנחה:                      גב' אלה לוי וינריב - כתבת ופרשנית משפט ומיסוי, גלובס

כב' השופטת מיכל אגמון-גונן, ביהמ"ש המחוזי תל-אביב משתתפים: 
כב' השופט אחיקם סטולר, ביהמ"ש המחוזי מרכז  

מר יוסי דולן, עו"ד  
מר אבי נויימן, רו"ח    

מר גיא רשטיק, רו"ח, עו"ד  
מר אלכסנדר שפירא, רו"ח, עו"ד  

מר עופרי שלו - מנהל תחום בכיר, מחלקה מקצועית, רשות המסים  

פרופ' חיים אסיאג, רו"ח מגיב: 



6

ועידת המסים השנתית 2016-17 של לשכת רואי חשבון בישראל

   ארוחת ערב

   מופע ערב: חגיגה יוונית

יום שישי | 18 בנובמבר 2016

מושב רביעי  11:00 - 09:30

סוגיות מיוחדות בדיני מסים לאור רפורמות המס האחרונות:  
מיסוי תאגידים "מיוחדים" ושינויי מבנה  

• רפורמה במיסוי חברות בית  
• השקעות בחו"ל באמצעות חברות שקופות  

• חנ"ז וחמי"ז - עמדות החייבות בדיווח לרשות המסים  
• מיסוי עסקים חברתיים - לאן  

• רפורמה בשינוי מבנה - מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים.  
• עבירות מס כעבירות מקור לעניין הלבנת הון; מדיניות העמדה לדין,     

   התנהגות בהליכי גילויי מרצון
• משרדי רשות המסים כתחנת משטרה - סמכויות עיכוב מעצר ושחרור  

• מיסוי פיצויי פיטורין/מענקי פרישה במועד הפרשתם  

מר גד ליאור - כתב כלכלי בכיר, ידיעות אחרונות מנחה: 

כב' השופטת דניאלה שריזלי, ביהמ"ש המחוזי תל-אביב משתתפים: 
מר שרון אהרוני - מנהל תחום בכיר, מיסוי בינלאומי, מחלקה מקצועית, רשות המסים  

מר שלמה אסטרוגו - מנהל אגף א', חקירות, רשות המסים  
ד"ר עידו באום - סגן דיקן ביה"ס למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל  

מר צביקה בראל - מנהל תחום בכיר, מיזוגים ופיצולים, מחלקה מקצועית, רשות המסים  
גב' עדי וולק - סגנית פשמ"ג, רשות המסים  

מר רן כהן, רו"ח  
מר אופיר שער, רו"ח, עו"ד  

מר יהודה שפר, עו"ד - המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית  

מר מנחם רהב, רו"ח - סגן נשיא הלשכה ומזכיר כבוד מגיב: 
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ועידת המסים השנתית 2016-17 של לשכת רואי חשבון בישראל

הפסקת כיבוד  11:30 - 11:00

מושב חמישי  13:00 - 11:30

פאנל מיסוי השקעות והשכרות של דירות מגורים  
• מס על ריבוי דירות  

• מיסוי הכנסות מהשכרת דירות מגורים  
• מיסוי מכירת דירות מגורים  

• רפורמה - עסקאות אקראי מסחריות במקרקעין - חיוב במע"מ  
2017 • מה צפוי בשוק הנדל"ן בשנת   

מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ראשות ועדת המסים מנחה: 

כב' השופט הרי קירש, ביהמ"ש המחוזי תל-אביב משתתפים: 
כב' השופטת ירדנה סרוסי, ביהמ"ש המחוזי תל אביב  

מר מאיר מזרחי, עו"ד  
מר ג'קי מצא, רו"ח  

גב' ליאת נויברט-פייג, רו"ח, עו"ד  
גב' איריס שטרק, רו"ח - סגנית נשיא ויו"ר ועדת כנסים והשתלמויות ארצית  

מר גלעד תקוע, רו"ח - פ"ש ירושלים 2, רשות המסים  

פרופ' יורם עדן, רו"ח - חבר ועד מרכזי מגיב: 

   
מקבלים את השבת עם לאה שבת    

   ארוחת ערב
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ועידת המסים השנתית 2016-17 של לשכת רואי חשבון בישראל

יום שבת | 19 בנובמבר 2016

פינוי ועזיבת החדרים  צאת השבת   

מופעים לבחירה – שישי תל -אביבי | 18.11.19
 

מחירים מיוחד לבאי כנס ועידת המסים :

 

ליטל שוורץ - במופע סטנד אפ מופע 1 : 
מחיר כרטיס: 65 ₪ במקום 99 ₪  

צוותא ת"א - אולם 1 | יום שישי | בשעה: 22:00  

טלפון להזמנות: 03-5745005, *8023 | קוד הטבה: 2486  

*מספר הכרטיסים מוגבל  

 

רמי ורד - במופע סטנד אפ מופע 2 : 
מחיר כרטיס: 55 ₪ במקום 99 ₪  

תיאטרון גבעתיים | יום שישי | בשעה: 22:30  

טלפון להזמנות: 03-5745005, *8023 | קוד הטבה: 2486   

*מספר הכרטיסים מוגבל  

  

רשף לוי - במופע סטנד אפ מופע 3 : 
מחיר כרטיס: 80 ₪ במקום 119 ₪  

תיאטרון היהלום ר"ג | יום שישי | בשעה: 22:30  

טלפון להזמנות: 03-5745005, *8023 | קוד הטבה: 2486  

*מספר הכרטיסים מוגבל  
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ועידת המסים השנתית 2016-17 של לשכת רואי חשבון בישראל

1

ועידת המסים השנתית 2016-17 של לשכת רואי חשבון בישראל

מחירי בית מלון  )ט.ל.ח(
מיום חמישי 17.11.16 ועד יום שבת 19.11.16

מלון - דן ת"א | מס’ לילות - 2 | בסיס האירוח - HB )חצי פנסיון(
V-סמן בחירתך ב

* 1 לילה    2 לילות   
16.11.16 הרכב החדר   17-19.11.16 הרכב החדר	
₪  1,111 4 זוג   ₪  2,393 4 זוג 
 ₪  1,000 4 יחיד   ₪  2.154 4 יחיד 
₪  1,444 4 שלושה מבוגרים בחדר   ₪  3,111 4 שלושה מבוגרים בחדר 
₪  278 4 ילד בחדר ההורים )12-2(   ₪  598 4 ילד בחדר ההורים )12-2( 
₪  833 4 2 ילדים בחדר נפרד )12-2(   ₪  1,795 4 2 ילדים בחדר נפרד )12-2( 
₪  1,111 4 3 ילדים בחדר נפרד )12-2(   ₪  2,393 4 3 ילדים בחדר נפרד )12-2( 
₪  30 4 תינוק )0-2(   ₪  60 4 תינוק )0-2( 

המחירים לא כוללים מע”מ והינם עבור חדר סטנדרט

טופס הרשמה ותשלום למלון - דן ת"א 17-19.11.16

לכבוד:  מחלקת הזמנות - פקס: 03-7250752

שם משפחה:     שם פרטי:                      

מספר חבר לשכה:      תעודת זהות:                   

מקום עבודה:      תפקיד:                    

טל’ נייד:     טל’ בבית:        טל’ בעבודה:                  

דואר אלקטרוני:      פקס:                   

כתובת למשלוח דואר:    עיר:        מיקוד             

3   הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס’ 03-7250752(
ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. 

סוג הכרטיס    שם בעל/ת הכרטיס                                                                                          

3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(                   ( CVV 	 	 מס’ הכרטיס  	

	     תוקף הכרטיס  	 מס’ ת.ז.  	

סה”כ לחיוב                   חתימה                                      תשלום ראשון  - 11/2016  
תשלום שני       - 12/2016

תשלום שלישי  - 1/2017

* קבלה יש להוציא על שם      ח.פ.              
* קבלה תינתן בתום השהייה, ממחלקת הקבלה של המלון

* למעוניינים, ניתן להקדים ולהוסיף לילה, לפני תחילת הכנס
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ועידת המסים השנתית 2016-17 של לשכת רואי חשבון בישראלועידת המסים השנתית 2016-17 של לשכת רואי חשבון בישראל

* דמי הרשמה ללשכה )ט.ל.ח(
טופס הרשמה ותשלום ללשכה - דן ת"א  17-19.11.16

לשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטיפיורי 1, תל אביב-יפו, 6525201  לכבוד: 
meitalsl@icpas.org.il עבור מיטל סלע, בפקס: 03-5116695, או במייל  

אני הח"מ מבקש/ת לשלם את דמי ההרשמה ללשכה

משתתף כולל לינה:

4  רו"ח חבר לשכה / אורח חיצוני - 450 ₪    4  נלווה לחבר לשכה - 100 ₪   4  רו"ח שאינו חבר לשכה- 1,000 ₪

משתתף ללא לינה:

4  הרצאות מקצועיות, א. צהרים והפסקות קפה - 450 ₪ לרו"ח חבר לשכה/אורח חיצוני

4  הרצאות מקצועיות, א. צהרים והפסקות קפה - 1,000 ₪ לרו"ח שאינו חבר לשכה

4  ארוחת ערב יחיד במלון )יום ה'(  - 180 ₪       4  ארוחת ערב יחיד במלון )יום ו'(  - 250 ₪

שם משפחה:    שם פרטי:          מס' חבר:                       

	   דואר אלקטרוני:               	 ת.ז.   	

כתובת: רחוב:     מס':           ת.ד:                     עיר:             

טל':      נייד:     פקס:            

3   הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס’ 03-5116695(

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. 

סוג הכרטיס                                     שם בעל/ת הכרטיס                                                                                          

3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(             ( CVV 																										 	 מס’ הכרטיס  	

	     תוקף הכרטיס   מס’ ת.ז.  	

3   תשלום באמצעות המחאה

המחאה ע”ס                           ש”ח,  מס’                          בנק                      ז”פ                                                        

סה”כ לחיוב                         חתימה                                               

קבלה יש להוציא על שם                    

לשלוח לכתובת                         תאריך                              

* משתתף - רו”ח חבר לשכה ובן/בת זוג כנגד תשלום דמי משתתף + דמי נלווה.
* נלווים בוגרים נוספים בקרבה ראשונה )בחדרים נפרדים( ישלמו דמי משתתף + דמי נלווה.
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הנחיות כלליות לרישום  )ט.ל.ח(
כללי

הכנס יתקיים בימים חמישי עד שבת, 19-17 בנובמבר 2016.
הרישום הוא לכל ימי הכנס - 2 לילות - אין אפשרות להירשם לחלק מהימים.  •

למעוניינים, ניתן להקדים ולהוסיף לילה, לפני מועד תחילת הכנס.   •
מס’ המשתתפים והחדרים מוגבל, לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.  •

שיבוץ החדרים יעשה ע”י בית המלון.  •
קבלת חדרים ביום ה’ תעשה עפ”י נוהל בית המלון | פינוי החדרים בצאת השבת.  •

דמי רישום ללשכה
ההרשמה לכנס תתבצע בכתב יד בלבד באמצעות מילוי טופס הרישום המצורף בחוברת ובצירוף התשלום   •

והעברתו אל “לשכת רואי חשבון בישראל”, ת.ד. 29281 ת”א, מיקוד 6129201 או בפקס 03-5116695.
ניתן לשלם באמצעות המחאות ו/או בכל כרטיסי האשראי.  

meitalsl@icpas.org.il  לפרטים כללים נוספים ניתן לפנות למיטל סלע, 03-5116699, או במייל  

רישום לבית המלון
ההרשמה לבית המלון תעשה ישירות מול מחלקת ההזמנות של מלון "דן אישי", בימים א’-ה’,  •

בין השעות 08:30 - 16:30, באמצעות טופס ההרשמה המצ”ב בחוברת ובצירוף אמצעי תשלום.    
לפרטים אודות הרישום למלון ניתן לפנות לליאת, בטל’: 03-5203926 או בפקס: 03-7250752  

לא ניתן יהיה להירשם לבית המלון ללא דמי רישום )דמי השתתפות( לכנס.

ביטולים ושינויים
הודעות על ביטול ו/או שינוי יתקבלו בהודעה בכתב בלבד כדלקמן:
ביטול דמי הרשמה ל"לשכת רואי חשבון", בפקס: 03-5116695.  •

ביטול לינות למחלקת הזמנות בפקס: 03-7250752.  •
באחריות הנרשם לוודא קבלת הביטול ו/או השינוי במוקד הרישום.

ביטולים על פי חוק הגנת הצרכן
בגין ביטולים של לינות, יחול חוק הגנת הצרכן:

בביטול העסקה שבועיים מיום ההזמנה, יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה  •
או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.  

דמי הביטול תקפים עד שבוע ימי עבודה, לפני מועד תחילת ההשתלמות, בלבד.  •


