
16:30-16:00 - התכנסות ורישום
בהפסקה יוגש כיבוד

טופס הרשמה נמצא בסוף החוברת.

ת"א   16 גרוזנברג  ברח'  בחניון  להחנות  ניתן  לנוחותכם, 
ולהנות  ת"א   14 העם  אחד  שברח'  פסגות  בחניון  או 
מתעריף כולל של 5 ₪, בין השעות 16:00-20:00 בלבד. 
החניה תתאפשר רק באמצעות חיוג למספר 8887* לפני ההגעה

ועדת ההשתלמויות
נובמברבמרחב תל-אביב

ערב עיון בנושא:

האם קיימת דרך קלה יותר?
כל מה שרו"ח צריך לדעת על ההתפתחויות במערכת המיסוי האמריקאית לשנת 2015 

מטרת ערב העיון: לאור השינויים הנוקשים בגישת מערכת המיסוי האמריקאית, נלמד על החמרות 
 FATCA דרישות הדיווח של ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית וגרין קארד. נציג את השינויים עקב
ונלמד את גודל ההשפעה שלהם על כספים ונכסים של אזרחים פרטיים, בנקים ומוסדות פיננסים 
ודיווח למערכת המיסוי  - כיצד יש לטפל במציאות החדשה ואיך הם משפיעים על השקעות נדל"ן 

האמריקאית.

מרכז מקצועי: מר פיליפ שטיין, רו"ח, מייסד ומנכ"ל פיליפ שטיין ושות' - משרד רו"ח למיסוי אמריקאי

מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר מרחב תל-אביב מנחה: 
  

מר פיליפ שטיין, רו"ח - מייסד ומנכ"ל פיליפ שטיין ושות' - משרד רו"ח למיסוי אמריקאי מרצים: 
מר סטיוארט שאבס - שותף "אובר קיילר" - משרד עו"ד, בולטימור, ארה"ב.  

BEPS עבור אזרחים ישראלים?    FATCA, DECDמה מצפה לנו בעקבות השינויים ב 	• נושאים:  
השפעותיה של מערכת המיסוי האמריקאית על בנקים ישראלים, ישראלים בעלי אזרחות 	•  

אמריקאית ומחזיקי גרין קארד.   
עדכון תכנית גילוי מרצון של מערכת המיסוי האמריקאית. 	•  

השפעותיה של מערכת המיסוי הישראלית על נאמנויות זרות ועסקאות משפטיות 	•  
מגמות חדשות עבור ישראלים המשקיעים בנדל"ן אמריקאי. 	•  

ו

המשך �



16:30-16:00 - התכנסות ורישום
בהפסקה יוגש כיבוד

טופס הרשמה נמצא בסוף החוברת.

ת"א   16 גרוזנברג  ברח'  בחניון  להחנות  ניתן  לנוחותכם, 
ולהנות  ת"א   14 העם  אחד  שברח'  פסגות  בחניון  או 
מתעריף כולל של 5 ₪, בין השעות 16:00-20:00 בלבד. 
החניה תתאפשר רק באמצעות חיוג למספר 8887* לפני ההגעה

ועדת ההשתלמויות
נובמברבמרחב תל-אביב

ערב עיון בנושא:

* בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, החל מה-1.1.15 כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.

ערב העיון יתקיים ביום חמישי, י"ד כסלו תשע"ו, 26.11.15,
בין השעות 19:15-16:30,

בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב

מר גדי אלימי, רו"ח מרצה: 

התמודדות עם מס העזבון האמריקאי. 	• נושאים: 
הזדמנויות ותקלות בכללי ה-Check the Box - השקפת חברה ישראלית בארה"ב, 	•  

      השקפת LLC בישראל.
מיסוי פעילויות נדל"ן יזמות בארה"ב 	•  

האם קיימת דרך קלה יותר? - המשך
כל מה שרו"ח צריך לדעת על ההתפתחויות במערכת המיסוי האמריקאית לשנת 2015



טופס הרשמה

1.12.15  2015 כנס היערכות לקראת תום שנת המס   1
5.11.15 מיצוי זכויות מירבי בקצבאות זקנה ושאירים   1
8.11.15 היערכות לקראת תום שנת המס 2015 - תאגידים   1

22.11.15 עדכוני פסיקה, החלטות מיקדמיות וחקיקה   1
26.11.15 האם קיימת דרך קלה יותר? כל מה שרו"ח צריך לדעת על ההתפתחויות   1

במערכת המיסוי האמריקאית לשנת 2015    
29.11.15 היערכות לקראת תום שנת המס 2015 - מע"מ   1

3.12.15 היערכות לקראת תום שנת המס 2015 - ביטוח לאומי   1
17.12.15 היערכות לקראת תום שנת המס 2015 - מיסוי בינלאומי   1
20.12.15 היערכות לקראת תום שנת המס 2015 - תאגידים   1
24.12.15 היערכות לקראת תום שנת המס 2015 - מיסוי יחידים   1

מסודרים, הרשמה  נהלי 
ניתן למצוא באתר הלשכה:
www .icpas .org .il

לכבוד: לשכת רואי חשבון בישראל
עבור ועדת ההשתלמויות במרחב ת"א

רח' מונטפיורי 1, קומה 3, תל-אביב 65252
טל: 03-5116699, פקס: 03-5116695

מחיר ערב העיון )*(:
₪ 105 חבר לשכה 
₪ 180 אינו חבר לשכה 

₪ 53 פנסיונר )**( 
המחיר כולל כיבוד

במידה ויוחלט על שינוי דמי ההשתתפות,  )*(
הרי שמיום השינוי יחוייב המחיר החדש  

גם אם פורסם קודם לכן בחוזר המחיר הקודם.  
פנסיונר הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כפנסיונר.  )**(

נא לציין x במשבצת, בגין ערב/י העיון שברצונך להשתתף. יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל משתתף

פרטים אישיים

מין ז/נ שם פרטי  שם משפחה  

תואר             תעודת זהות  מס' חבר 

מקום עבודה:                        תפקיד:  

מיקוד:                        ת.ד.         עיר:  מס':  כתובת, רח': 

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

דוא"ל:                                               פקס': 

לתשומת לב החברים,
ההרשמה תסגר בהתאם למספר המקומות באולם )מס' המקומות מוגבל(.  #

התשלום לערב העיון יתבצע באמצעות - תלוש הרשמה / המחאה / כרטיס אשראי, כמפורט בעמוד הבא. 	#

לא תתאפשר הרשמה טלפונית ו/או הרשמה באמצעות פקס )למעט בכרטיס אשראי(, ו/או הרשמה במקום. 	#

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

חברים המעונינים להרשם, מתבקשים למלא את דף ההרשמה המצ"ב לפרטיו, ולשלחו בהקדם באמצעות הדואר 	#

בצירוף תלוש ההרשמה או המחאה למשרדי הלשכה, או באמצעות כרטיס אשראי לפקס מס' 03-5116695.  
)לתשומת לבך - התשלום במזומן בלבד, לא יתקבלו המחאות דחויות, כרטיסי אשראי יחוייבו מיידית(.

למעונינים, פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרד הלשכה או באמצעות הספח המצורף בעמוד הבא.



* בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, החל מה-1.1.15 כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.

3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס CVV


