
 



 כנס חד יומי -ועד מרחב ת"א 

 2017והיערכות לשנת  2016תום שנת המס 
 2016דצמבר  8כפר המכביה  |  

 

 

 , רישום וכיבודהתכנסות - 09:00 - 08:15
 

 פתיחה - 09:15 - 09:00
 

 בישראל נשיא לשכת רואי חשבון -רו"ח  יזהר קנה,מר  :דברי פתיחה
 ת"איו"ר מרחב  - )משפטן( רו"ח אורי בארי,מר 

 
 

 1מושב  -  09:40 - 09:15
  תוכנית הרפורמות במשק וחוק ההסדרים

 
 יו"ר ועדת הרפורמות - , רו"חאלי כהןח"כ 

 
 2מושב  -  10:30 - 09:40

 פסיקהחידושי סדרים והעדכוני חוק ה
 

 יו"ר מרחב ת"א -, רו"ח )משפטן( אורי בארי מר           :מנחה
    
 יועצת משפטית של ועדת הכספים - עו"ד ,שגית אפיק גב'          מרצים:

 נשיא לשכת רו"ח ויו"ר ועדת המסים ס. -עו"ד , , רו"חג'ק בלנגה מר
 לשעבר נשיא לשכת רואי חשבון -, רו"ח אלכס הילמןמר 
 בישראל נשיא לשכת רואי חשבון -רו"ח  יזהר קנה,מר 

                 נציג רשות המסים

 
 :נושאים

   עדכונים צפויים מחקיקת חוק ההסדרים המתפתחת  |  העדכוני וחידושי פסיק
 פעולות החייבות בדיווח  |  דיווח הסתמכות על חו"ד | השפעת חוק ההסדרים ש"ק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3מושב  - 11:15 - 10:35
 תכנוני מס, גילוי מרצון ואיסור הלבנת הון

 
     מנחה, מרצה

 ויו"ר ועדת כנסים והשתלמויות ארציתת נשיא סגני -רו"ח  איריס שטרק,גב'          :מגיבה
    
 , עו"ד חיים גבאיד"ר           מרצים:

 מנהל רשות המסיםלשעבר  - , רו"ח )משפטן(ג'קי מצאמר 
 , עו"דרונן רוזנבלום מר                   
 , רו"חיגאל רופא מר                   

                 נציג רשות המסים                    
 

 :נושאים
שתוקפה מסתיים   הוראת השעה לעניין גילוי מרצון אנונימי | עדכוני וחידושי פסיקה

 לחוק איסור 14 -ו 13תיקונים  | התפר שבין הפלילי לאזרחי גבולות תכנון המס
פעולות חייבות  | חובת דיווח על שימוש בחו"ד מידע בין מדינותחילופי  | הון הלבנת
 FATCAת יישום הסכם תקנו  |  בדיווח

 
 הפסקה - 11:35 -11:15

 
   4מושב  -  12:30 - 11:35

 מיסוי תאגידים וחוקי עידוד

 
 רשות המסים, 5פקיד שומה ת"א  לשעבר - )משפטן( רו"ח יובל כהן,מר           :מנחה

 
 רשות המסיםמנהל מח' חוקי עידוד, לשעבר  - עו"ד, , רו"חאופיר כהןמר          מרצים:

 רו"ח )משפטן(  ישי כהן, מר                  
 רשות המסיםמנהל מח' מיזוגים ופיצולים,  לשעבר - רו"ח רן כהן, מר                  
 נציג רשות המסים                  

 
 :נושאים

   חברות ויחידים -שלבי -מיסוי דו  |  עדכוני וחידושי פסיקה
   וד השקעות הון וחברות עתירות מו"פחוק עיד|  חברות משפחתיות וחברות בית

   ארגון בקבוצת חברות-רה  |  התיקון לחוק האנג'לים
 פירוק חברות  | לפקודה  2היערכות לשינויי החקיקה בחלק ה  |שינויי מבנה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5ושב מ - 13:10 - 12:35

 מיסוי בינלאומי

 
  מנחה, מרצה

 "דעו, , רו"חגיא רשטיקמר            :ומגיב
 

 עו"ד, , רו"חגדי אלימימר          :מרצים
 , מנהל אגף בכיר מח' מקצועיתלשעבר  - עו"ד, , רו"חשמעון כהןמר                    

                                        רשות המסים                                                                                                                          

 נציג רשות המסים  
 

  :נושאים
  חמי"ז |   חנ"ז  |  נאמנויות והסדרים דומים  |  עדכוני וחידושי פסיקה

   זיכוי ממסי חוץ|    הפסדים קיזוזי LLCמיסוי השקעות באמצעות 
   בעל זכות שביושר השקעות נדל"ן בארה"ב    |  1040 –אמרקאיים  קריאת דוחות

 הליכי הסכמה הדדית
 
 

 םיצהריארוחת  - 14:10 -13:10
 
 

  6מושב  - 15:20 - 14:10
 , שוק ההון ותמריציםמיסוי יחיד, חסכון פנסיוני

 
   מנחה, מרצה

                                            ועדת השתלמויות במרחב ת"א                         יו"ר )משותף( - LLM, רו"ח, רעיה קידרגב'          ה:ומגיב
 

                                                                                         בע"מדלתא פתרונות פיננסיים  מנכ"ל משותף - בני אלקובימר           :מרצים
     עו"ד, רו"ח טארק דיביני,מר                    

     , רו"חויאייל מנדלאמר                    
 עו"ד ,רו"ח ,יוסי קורןמר                    

 נציג רשות המסים  
 

 נושאים:
  תכנוני מס פנסיוניים | לפקודה 190תיקון  | עדכוני וחידושי פסיקה
  אופטימיזציית השקעות | קיזוזי הפסדים בשוק ההון | קופות גמל להשקעה

 / )ט(3 ףסעי, תמריצי עובדים ניכוי מס במקור | ם בהפרשי שערהפסדים שמקור
 חובת סליקה ממוכנת של תשלומים פנסיוניים | מניות פנטוםו לפקודה 102

 
 
 
 
 
 
 
 



 7מושב  - 16:10-15:25

 ומיסוי מקרקעין מע"מ
 

   מנחה, מרצה

                                                 חברת הוועד המרכזי - עו"ד, רו"ח ,פייג-ליאת נויבריטגב'         ה:ומגיב

 ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ                                                                                      

 
 המחלקה מקצועית  מנהל לשעבר  - רו"ח )משפטן( גל גרינברג,מר          מרצים:

 מע"מ, רשות המסים                                                                                 

  במרחב ת"א)משותף( ועדת השתלמויות  יו"ר - , עו"דרו"ח שי כהן,מר                    
  ,שומות מקרקעין לקתמנהל מח לשעבר - עו"דמאיר מזרחי, מר                    

   רשות המסים                                                                 
                     

    
 נושאים:

ושינוי מדיניות בעניין קרנות נדל"ן  6326/12החלטת מיסוי  |עדכוני וחידושי פסיקה 
  | 2-38/ תמ"א  38תמ"א  |דיווח מקוון של עסקאות נדל"ן  פינוי בינוי |פרטיות 

 זמיםהמחאת הסכמי תמ"א בין י
 
 

 8מושב  - 17:00-16:15

 ביטוח לאומי
 

   מנחה, מרצה

                               לאומי יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח -רו"ח  אילן קמיל,מר            ומגיב:

 במרחב ת"א                                                              

  עם המוסד  הקשרועדת  רחברת ועד מרכזי ויו" - רו"ח, גלרט-צח אורנה גב'          מרצים:

 לביטוח לאומי                                                                         

 ביטוח לאומיהמוסד ל ,מנהל אגף גביה ממעסיקיםגנית ס - רותי מור גב'           

 
 

 נושאים:
 יפורסמו בהמשך

 

 ונעילה וםדברי סיכ - 00:17-30:17
 

 מרחב ת"א יו"ר -)משפטן(  , רו"חאורי בארימר 


