
 

 חדרה-סניף נתניה

 

 
 

 

41756  /1305 
 

 ' ניסן, תשע"זב 
 2017מרץ,  29 

 חברות וחברים יקרים,
 

חדרה ערב עיון -הננו מתכבדים להודיעכם כי במסגרת אירועי ההשתלמויות יקיים סניף נתניה

 בנושא:
 
 
 

 2017-2018עדכוני חקיקת מס 
 

 

 דברי פתיחה  15:00-15:15
 

 מושב ראשון  15:15-16:45
  ה ושימוש בנכסי חברהמיסוי יתרות חוב    

 חברות משלח יד )"ארנק"(    
 רווחים בלתי מחולקים    

 

( לפקודה, מנגנון המיסוי בידי בעל מניות מהותי ליתרות חובה / 1)ט3הוספת סעיף  בין הנושאים:

נכסי חברה, מנגנון מיסוי "חברות הארנק", כללים בדבר מיסוי רווחים בלתי מחולקים 

 ה ותחילה.של חברה, הוראות תחול

 

 שאלות ותשובות 16:45-17:00

 

 רו"ח, משפטן ,יובל כהןמר  מרצה:-מנחה

 , רו"ח, עו"דענת דואניגב'    

 , עו"דאיתן צחורמר    

 

 מושב שני 17:00-17:15

 מיסוי ריבוי דירות   

 

וגבייתו, אכיפה וענישה, הוראת מנגנון החיוב במס, שומות והצהרות, תשלום המס  בין הנושאים:

 ה להפקה לקופת גמל להשקעה.שע

 

 שאלות ותשובות 18:15-18:30

 

 , רו"ח )עו"ד(יוסי קורןמר  מרצה:-מנחה

 במרחב ת"איו"ר )משותף( ועדת השתלמויות  –, רו"ח, עו"ד שי כהןמר   מרצה:
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 מושב שלישי 18:30-19:30

 שינויים בחוק עידוד השקעות הון   

 

חידושים במיסוי חברות במסלול  ",נות טכנולוגיתמעמד "הרשות הלאומית לחדש בין הנושאים:

 טכנולוגי מועדף, עדכון שיעורי  המס באז"פ א', מעמד קבלני המשנה.

 

 חדרה-ועדת השתלמויות סניף נתניה יו"ר –, רו"ח דוד יחזקאלמר  מרצה:-מנחה

 , רו"חיוסי ירוןמר   מרצה:

 קעות הון ברשות המסיםלשעבר מנהל מח' עידוד הש –, רו"ח )עו"ד( אופיר כהןמר    

 

 מושב רביעי 19:30-20:30

 שינויים במיסוי יחיד, מיסוי פנסיוני וביטוח לאומי   

 

"מרכיב חסכון  שינויים בהפקדות הפנסיוניות ע"י עצמאים, ייחוס ההפקדות לטובת בין הנושאים:

י השפעות המהלך על פיצויי פיטורין ו/או קיצבה עדכונים במיסוי פיצוי למצב אבטלה"

, שיעור דמי הביטוח 2017-2018ומיסוי קיצבה, עדכונים בשיעורי המס בשנים  פיטורין

הביטוח הלאומי )חברות ארנק,  המעודכנים, השלכות שינויי החקיקה השונים בתחום

עצמאים וכו'(, גביית חוב דמי ביטוח בנסיבות מיוחדות )הרמת מסך(, עיקולי רכבים 

 ברשות הרבים. 

 מה ומינוי פקיד השגות.ביטול ועדות שו   

 

 שאלות ותשובות 20:30-20:45

 

 יו"ר מרחב ת"א –, רו"ח אורי בארימר  מרצה:-מנחה

 לביטוח הלאומי יו"ר ועדת הקשר עם המוסד – , רו"חגלרט-אורנה צחגב'   מרצה:

 , רו"חאייל מנדלאווימר    

 

 , 24.4.2017, זתשע" כ"ח בניסן, שניערב העיון יתקיים ביום 

  , נתניה,4ים )בוטיק(, רח' קרליבך -במלון מצפה ,20:45 - 15:00עות בין הש

 , נא לדייק.09-8623730טלפון: 

 
 

 כל ערב עיון יזכה את המשתתף  משתלם מצטייןבהתאם לתכנית 
 חדרה.-נקודות ע"פ הניקוד בסניף נתניה 3-ב
 
 

 .איש 25-לא יפחת מ ערב העיון יפתח במידה ומספר הנרשמים   : לתשומת לב
 
 
 
 
 

 בברכת חברים,
 

 רו"חעמירם קליין,   רו"ח דוד יחזקאל,

 יו"ר ועדת השתלמויות סניף 
 חדרה-נתניה

 חדרה-יו"ר ועד סניף נתניה 
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 טופס רישום

 24.4.2017 - 2017-2018עדכוני חקיקת מס 
 ~ במידה ויש יותר ממשתתף אחד, נא לשלוח טופס הרשמה לכל משתתף~ 

 
 חשבון בישראללשכת רואי לכבוד: 

 

 ובת המייל: תאו סרוק לכ 03-5116695את טופס ההרשמה ניתן לשלוח לפקס 

matana@icpas.org.il 
 

 )*( עלות
 ש"ח 100  חבר לשכה

 ש"ח 200 אינו חבר לשכה
 ש"ח  53  פנסיונר )**(

 המחיר כולל כיבוד
 

י דמי ההשתתפות, הרי שמיום השינוי יחויב המחיר החדש, גם אם פורסם קודם לכן במידה ויוחלט על שינו )*(
 בחוזר המחיר הקודם.

 כפנסיונר. בלשכהפנסיונר הינו חבר לשכה המסווג  )**(
 

 לתשומת לב החברים,

 .)ההרשמה תיסגר בהתאם למספר המקומות באולם )מס' המקומות מוגבל 

 ס אשראי / המחאה.התשלום לערב העיון יתבצע באמצעות כרטי 

 .)לא תתאפשר הרשמה טלפונית ו/או הרשמה באמצעות פקס )למעט בכרטיס אשראי 

 .חברים המעוניינים להירשם, מתבקשים למלא את טופס ההרשמה ולשולחו בפקס או במייל 

  שעות לפני קיום המפגש. 48בכתב עד הודעות על ביטול השתתפות, תתקבלנה 

 

 פרטים אישיים

 ____________ שם פרטי _________________ מין ז/נשם משפחה ______

 מס' חבר ____________ תואר ____________ תעודת זהות ____________________

 _____________תפקיד: ________________________ מקום עבודה: _____________

 __________ מיקוד:__________ מס': _______ ת.ד.: ______ עיר: _______כתובת: רח': ____________

 טל' )ע(: _____________________ טל' )ב(: _________________ טל' )נייד(: _____________________

 פקס': _________________________ דוא"ל: _____________________________________________

 

 האשראי | חיוב מיידי ניתן לשלם בכל כרטיסי|  הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי 

 סוג הכרטיס: _________________ שם בעל/ת הכרטיס: _______________________

 ספרות אחרונות בגב הכרטיסCVV  (3 _________ )מס' הכרטיס: ________________ 

 מס' ת.ז.: ___________________ תוקף הכרטיס: _______________

 מן בלבד| המחאה במזו תשלום באמצעות המחאה 

 המחאה ע"ס: _____________ ש"ח, מס': _________ בנק: ___________ ז"פ: __________________

 _______________________ סה"כ לתשלום             

 לשלוח לכתובת: ___________________________  _ ___קבלה יש להוציא ע"ש: ________________

 חתימה: ________________________    תאריך: _____________________
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