
 

 



 

 כנס חד יומי - מרחב חיפה והצפון

 וחוק ההסדרים 2016כנס הערכות לקראת תום שנת המס 

 2016בדצמבר  1דן כרמל חיפה |                           
 

                נשיא לשכת רו"ח ויו"ר ועדת המסים ס. -עו"ד , , רו"חג'ק בלנגה מר  :מרצים ומרכזים מקצועיים
במרחב  יו"ר משותף ועדת השתלמויות - )משפטן( , רו"חיובל אבוחציראר מ

 חיפה והצפון

 

 , רישום וכיבודהתכנסות - 09:00 - 08:30
 

10:00-09:00 

  רפורמה במיסוי תאגידים

 ויו"ר משותף ועדת מסים במרחב חיפה והצפוןסגן יו"ר המרחב  -, רו"ח חגי אפלקרמר    :מנחה

 רו"ח )משפטן(  ישי כהן, מר : מרצים

 ראש תחום מסים, התוכנית לחשבונאות, המרכז הבינתחומי - LL.M))רו"ח , ניר הלפריןמר 

  נציג רשות המסים

 |  מיסוי תאגידים שקופים משפחתיות בית ושותפויות|  חברות בית רפורמה במיסוי :נושאים

 הערכות מיסוי השקעות בשוק ההון.

 

10:30-10:00 

 וברכות פתיחהדברי 

 בישראל נשיא לשכת רואי חשבון -רו"ח  ,יזהר קנהמר  משתתפים:

 יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון -, רו"ח אבצן ישימר 

 ראש עיריית חיפה - יונה יהב מר

 נציג רשות המסים
 

 הפסקה מתוקה - 10:45 - 10:30

12:15-10:45   

 2016תיקוני חקיקה ופסיקה לשנת המס 

 יו"ר משותף ועדת מסים במרחב חיפה והצפון - , רו"חואסים בשארהמר   :מנחה   

 במרחב חיפה והצפון יו"ר משותף ועדת השתלמויות - )משפטן( , רו"חיובל אבוחציראמר  :מרצים 
 , רו"ח, עו"דעוזי שוחטמר 
 עו"ד, רו"ח, אלכס שפיראמר 

  המסיםנציג רשות 

 פס"ד  -חישוב רר"ל במכירת מניות | פס"ד יוסף ברנע ואח'  -אי תחרות לשכיר  :נושאים 
 -קיזוז הפסדים לאחור |  פס"ד כלל פיננסים -קיזוז הפסדי הון מהפרשי שער |  פגי אברהם

|  תיקוני חקיקה והוראות מקצועיות הלכה למעשה|  בני שרגאפס"ד הירשזון, דמארי, 
 פס"ד ברונובסקי. -עצמית של מניות החברה  רכישה



 

 ארוחת צהריים - 13:30 - 12:15

 

14:45-13:30  

 ניכוי הוצאות ורפורמות צפויות

 יו"ר משותף ועדת השתלמויותסגן יו"ר המרחב ו - , רו"חגלית יחזקאלי גולן גב' מנחה:

 והצפוןבמרחב חיפה                                                   

 , רו"ח, עו"דמשה כדרר מ :מרצים

 , רו"ח, עו"דמיקי מיכאלוביץמר 

ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ                        חברת הוועד המרכזי - עו"ד, רו"ח ,פייג-ליאת נויבריטגב' 

  נציג רשות המסים

 סוגיות בניכוי מס|  ניכוי הוצאות מימון|  ניכוי הוצאות פחת לנכסים בלתי מוחשיים :נושאים
 לפקודה | 2הערכות לתיקון בחלק ה'  -| שינוי מבנה  תשומות ובאיחוד עוסקים

 .דיווח הסתמכות על חוות דעת מקצועית

 

16:45-14:45  

 הצפוי והרצוי ,המצוי -מיסוי נדל"ן בישראל 

 יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון -, רו"ח אבצן ישימר  מנחה:

  נשיא לשכת רו"ח ויו"ר ועדת המסים ס. -עו"ד , , רו"חג'ק בלנגה מר מרצים:

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

 מע"מ, רשות המסים          

 השתלמויות במרחב ת"איו"ר )משותף( ועדת  -, עו"ד רו"ח שי כהן,מר 

 רשות המסים לשעבר מנהל מחלקת שומות מקרקעין, - עו"דמאיר מזרחי, מר 

 נציג רשות המסים
 

 עסקאות אקראי |  מיסוי מכירת דירות|  מיסוי השכרת דירות| מס ריבוי דירות  :נושאים
 | | חברות ארנק וחובת חלוקת דיבידנד במקרקעין מע"מ ומס הכנסה

 .שליטהיתרות חובה בעלי 

 

 

 

 

 



 

 


