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כנס סוף שנה ארצי לעדכוני חקיקה ומיסוי

יום רביעי  |  כ"ז בכסלו תשע"ו  |  9.12.15

-  מלון ממילא ירושלים  -

תוכנית מקצועית*

התכנסות וכיבוד קל  08:00-08:45

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא הלשכה דברי ברכה:   08:45-09:00
גב' איריס שטרק, רו"ח - סגנית נשיא ויו"ר ועדת כנסים והשתלמויות ארצית    

אישיות בכירה אורח כבוד:   

מושב ראשון  09:00-10:00
עיקרי פעילות רשות המסים  

מר משה אשר, רו"ח, עו"ד - מנהל רשות המסים מרצים: 
מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא הלשכה ויו"ר ועדת המסים  

מושב שני  10:00-11:30
גילוי מרצון והסדרי מעבר לנאמנויות - שקיפות ושוויון כגורם ממריץ  

לביצוע הסדרים ולהגברת דיווח אמת  

מר אלכס הילמן, רו"ח - נשיא הלשכה לשעבר מנחה: 

מר אמיר דוידוב - מנהל תחום מיסוי תושבי חוץ, רשות המסים בישראל מרצים: 
מר רון חכם - סמנכ"ל בכיר חקירות ומודיעין, רשות המסים בישראל  

מר שלומי לזר, רו"ח, עו"ד  
מר ג'קי מצא, רו"ח )משפטן( - לשעבר מנהל רשות המסים בישראל  
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מה הם באמת שיעורי המס בהליכים אלו? כיצד נשיג שקיפות ושוויון בין משרדי  נושא: 
השומה השונים בהליכי גילוי מרצון ובהסדרי המעבר לנאמנות? במושב יסקרו 
מייצגים מתחום המס ונציגי רשות המסים, דוגמאות של מקרים שכיחים בהם 

טיפלו. מה שיעורי המס אותם שילמו הנישומים בפועל במסגרת ההסדרים ומה 
הם הקריטריונים המשפיעים על קביעת שיעורים אלו.

מושב שלישי  11:30-12:30
מגמות בשוק הביטוח והחסכון הפנסיוני  

גב' דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון והמפקחת על הביטוח  מרצה: 

ארוחת צהריים  12:30-13:30

מושב רביעי  13:30-15:00
חוות דעת חייבת בדיווח - חובות הגלוי בעקבות תקוני החקיקה הצפויים  

גב' איריס שטרק, רו"ח - סגנית נשיא הלשכה ויו"ר ועדת כנסים והשתלמויות ארצית מנחה ומרצה: 

מר רן ארצי, רו"ח  מרצים: 
מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא הלשכה ויו"ר ועדת המסים  

גב' ליאת ברנר-גרבר, עו"ד - ממונה )חקיקה(, רשות המסים בישראל  
מר שי כהן, רו"ח, עו"ד  

מר מאורי עמפלי, רו"ח, עו"ד  

נושא:  תיקוני החקיקה המתגבשים בענין חובת דיווח על התייעצות עם מומחים מתחום 
המס וקבלת חוות דעת בתחום המס, מה משמעותה של חוות דעת לפיה פעולה 

כלשהי של נישום אינה חייבת בדיווח לרשויות המס והאם יש לדווח על חוות דעת 
כאמור. 

 SMS מה דינה של חוות דעת שניתנה כתשובה לשאלה במייל או באמצעות  
לעומת חוות דעת בע"פ? האם חובת הדיווח על קבלת חוות דעת לא תגרום 

להפחתת הפניות לקבלת חוות דעת כתובה? למי כדאי לקבל חוות דעת ולמי 
עדיף שלא? מהי מידת היקף החובה למתן גילוי ולהצגה לגבי חוות דעת שנתנו 
טרום התיקון שהינן בעלות השלכה מתמשכת? החשש להוצאת שומות חלקיות 

בעקבות דיווח של נישומים על קיומה של חוות דעת. 
כלים פרקטיים להערכות לקראת החובה החדשה.  
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מושב חמישי   15:00-16:00
הרצאות יחיד קצרות וחדשניות שמציגות נושא במשך 20 דקות כל אחת.  

הרצאות אלו חשובות וחדשניות לסמנכ"לי כספים, דירקטורים וכלל רואי חשבון.  

גב' אלינה פרנקל רונן, רו"ח - סגנית נשיא הלשכה, יו"ר פורום מנכ"לים, מנחה: 
מנהלי כספים וחשבים  

 
החלטות "אכיפה מנהלית" שניתנו לגבי רואי חשבון מבקרים ורואי  
חשבון נושאי משרה, לדוגמא: ההחלטה בעניין אקסטרה פלסטיק  

בע"מ )סמנכ"ל כספים ודירקטורים(.  

ד"ר לאה פסרמן-יוזפוב, עו"ד - יו"ר ועדת משמעת ויו"ר ועדת השמת בוגרים מרצה: 
בפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו  

הצעת הסדרה להתרת גיוסי המונים )Crowdfunding( בפטור  
מתשקיף עבור עסקים קטנים ובינוניים.  

מימון המונים הינו מודל לגיוס הון מהציבור הרחב באמצעות פלטפורמה  נושא: 
אינטרנטית. הרעיון העומד בבסיסו הוא גיוס סכומים קטנים ממספר גדול של 
משקיעים מהציבור. הרשות לני"ע מקדמת הצעת חוק המבוססת על המלצות 

הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות, הפועלות בתחום המחקר והפיתוח 
)"ועדת מו"פ"(, אשר גיבשה מודל ייעודי של גיוסי המונים עבור חברות הזנק 

צעירות. הסדרה זו נועדה לנסות לעצב פטור מדיני ניירות ערך אשר יפחית את 
הסיכונים למשקיעים מבלי מגבלות לגורמים המנפיקים אשר יהפכו את מודל גיוס 

ההמונים ללא אפקטיבי.

מר מאיר לוין, עו"ד - יועץ משפטי של מחלקת התאגידים ברשות ני"ע מרצה: 

מושב שישי  16:00-17:30
החלפת מידע בין רשות המסים לרשויות מס זרות - התאמת  

החקיקה בישראל לסטנדרטים בינלאומיים בענין חילופי מידע  
והצטרפות ישראל הצפויה לאמנה לחילופי מידע  

רשות המסים ומשרד האוצר הובילו תיקון חקיקה שיתיר להן להתקשר בהסכמי  נושא: 
חילופי מידע גם עם מדינות להן אין למדינת ישראל אמנה למניעת כפל מס. מהו 

 החידוש הצפוי במסגרת תיקון החקיקה? 
מהו המידע שיועבר לרשויות המס הזרות? האם העברת המידע תהיה גורפת? 

 אילו מדינות צפויות להיות כלולות במסגרת ההסכמים? 
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במושב יוצג ניתוח של השלכות ההסכמים הצפויים עם רשויות מס זרות. במסגרת 
המושב נבחן גם נפקות רישום נכסים בישראל, טרום עלייה או שיבה לארץ, 

אזרחים של מדינות אחרות שקנו נכסים בארץ ולא דיווחו אודותם בארץ המגורים 
והחשיפה לדיווח על קיומם של חשבונות בנקים בארץ של אזרחים זרים ותושבי 
חוץ. נעסוק גם בהשלכות העברת המידע על בני זוג שאינם בעלי אזרחות זרה 

ובהשלכות על עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים.

גב' פרידה ישראלי, רו"ח - המשנה לממונה על הכנסות המדינה, משרד האוצר, מרצה: 
מי שהובילה את התיקון לחוק שעבר בוועדת הכספים, ראש הצוות הבינמשרדי ליישום  

הוראות FATCA בישראל  

מר שרון אהרוני, רו"ח - מנהל תחום בכיר מיסוי בינלאומי, רשות המסים בישראל דברי תגובה: 

מושב שביעי  17:30-19:00 
עמותות ומלכ"רים  

גב' איריס שטרק, רו"ח - סגנית נשיא הלשכה ויו"ר ועדת כנסים והשתלמויות ארצית מנחה ומרצה: 

מר ארז אורעד, רו"ח מרצים: 
מר איל גלובוס, עו"ד - ראש רשות התאגידים   

גב' ליאת נויבירט, רו"ח, עו"ד - יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ  
גב' אביטל שרייבר - רשות התאגידים  

אישור ניהול תקין וקבלת סעיף 46, אישור מוסד ציבורי לפקודת מס הכנסה וסעיף  נושא: 
61 )ד'( לחוק מס שבח מקרקעין לאור החוזר החדש, )קווים מנחים בעניין תנאים 

לקבלת אישור סעיף 46 ובו נקבעו לראשונה כללים קבועים ואחידים עפ"י דרישת 
ביהמ"ש(, היבטי מע"מ במלכ"רים.

הקריטריונים לקבלת האישורים - הרצוי והמצוי  

     במהלך היום יוגש קפה וכיבוד קל במזנון

*  שמות המרצים מופיעים לפי סדר הא'-ב' )למעט מושב חמישי(.

*  יתכנו שינויים בתכנית המקצועית.

עלות למשתתף - 150 ש"ח
המחיר כולל: השתתפות בהרצאות, חומרי רקע, ארוחת צהריים, כיבוד והפסקת קפה


