
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תוכנית הכנס:
 :מרכזים מקצועיים

 
 ס. נשיא הלשכה ויו"ר ראשות ועדת המסים -, רו"ח, עו"ד ג'ק בלנגהמר 

 
 מרחב חיפה והצפון יו"ר משותף ועדת ההשתלמויות – ח )משפטן(, רו"יובל אבוחציראמר 
 

 רישום וכיבוד ,התכנסות  8:30

 

  ומע"מ מיסוי פרישה, קיזוז הפסדים  9:00-11:00

עסקאות מלאכותיות  סיווגים; -סוגיות מיוחדות במיסוי פרישה; סוגיות בקיזוז הפסדים נושאי ההרצאה:   

וי מלאי; מימוש ערבות וחוב; דיווח לי בסיס מזומן או מצטבר המצ   שינוי ייעוד; ירידת ערך  ומע"מ;

 והרצוי?, החלטות מע"מ חדשות; 

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

 פקיד שומה חיפה , לשעבר -, רו"ח, עו"ד יהושע חבר מר :מרצים

 , רו"חאייל מנדלאוי מר            

  יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ וחברת הועד המרכזי -, רו"ח, עו"ד  פייג-ליאת נויבירט גב'

 רו"ח, עו"ד, בארז שגי מר              

 , עו"דיניב שקלמר            

 

 הפסקה  11:00-11:30

 

   ברכות 11:30-11:45

 ראש עיריית חיפה -יונה יהב מר          

 יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון - , רו"חאבצן ישימר 

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

 

 

 

 



       ערכות וסוגיות מיוחדות;ה 2017-2018רפורמת המס בחוק ההסדרים   11:45-13:30

                        ;77סעיף  -דיבידנד בכפייה; יתרות חובה ומשיכות בעלים; חברות ארנק נושאי ההרצאה:

 (1)ט  3כללים בהעברת דירת מגורים לבעל מניות לפי סעיף            

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

 ס. נשיא הלשכה ויו"ר ראשות ועדת המסים -, רו"ח, עו"ד ג'ק בלנגהמר  מרצים:

 יו"ר ועדת השתלמויות, ת"א -, רו"ח, עו"ד שי כהןמר              

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

  , עו"ד, רו"חשפירא נדראלכסמר 
 
 , רשות המסים)מקצועית(מנהל אגף בכיר -רו"ח , עפרי שלור מ

 יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון  - , רו"חאבצן ישי מר   מגיב:

 

 ארוחת צהריים 13:30-14:30

 תכנוני מס בשוק ההון, חוק עידוד ומיסוי מקרקעין 14:30-16:00

, וף שנה תכנוני מס בשוק ההון לקראת ס, דגשים ועדכונים בחבות הגשת דוחות  נושאי ההרצאה:

חוקי עידוד , עדכוני פסיקה וחקיקה מס הכנסה ון, הפסדים בשוק ההאופטימיזציה בניצול 

 ומיסוי מקרקעין 

 מרחב חיפה והצפון יו"ר משותף ועדת ההשתלמויות  -, רו"ח גלית יחזקאלי גולן גב' מנחה:

 חיפה והצפון מרחב יו"ר משותף ועדת ההשתלמויות – ח )משפטן(, רו"יובל אבוחציראמר  מרצים:
 

 (LLM), רו"ח ניר הלפרין מר
 

  , עו"ד, רו"חגיא רשטיק מר              
 

 בחקיקת "שינוי מבנה" וסוגיות מיוחדותרפורמה  16:00-17:00

 שינוי מבנה, לפקודה 242קון תי נושאי ההרצאה:

 המרכזי דנציג מרחב חיפה והצפון בווע  -, רו"ח עבד פטוםמר  מנחה: 

 , רו"ח, עו"דקי מיכאלוביץמימר  מרצים: 

   , עו"דצביקה נמטמר             

 , רשות המסיםח ארצי החלפת מניות והעברת נכסיםממונה מפק - תומר גם זו לטובהמר            

 
 , עו"ד אפי אוחנהמר  מגיב:

 
 



 


