
• מספר המקומות מוגבל מהרו להירשם! • הכנס כולל חומר מקצועי וכיבוד קל • הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההדרכה, תנאי תשלום שוטף 30+
• הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר )בהודעה בכתב בלבד( עד 5 ימי עסקים טרם פתיחת ההדרכה, לאחר מכן יחויב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת 

מע"מ כחוק.

5% הנחה מיוחדת
ללקוחות חשבים

עלות למשתתף: ₪610 + מע"מ.

21/7/16, יום חמישי, בין השעות 09:00 - 15:30 , מלון קרלטון תל אביב

דברי פתיחה - דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים09:00 - 09:15

שכירים ומעסיקים 09:15 - 11:00
צו סיווג מבוטחים, דמי ביטוח לעובדים זרים, דמי ביטוח לעובדים ישראלים בחו"ל, תיאום דמי 

ביטוח והחזרי דמי ביטוח, סקירת פסיקה חדשה והשלכותיה על ציבור המבוטחים.
מרצה: מר חיים חיטמן

הפסקה11:00 - 11:30

גמלאות וקצבאות11:30 - 12:45
חובת ניכוי דמי ביטוח ממקבלי קצבאות, מעבר מקצבת נכות לקצבת זקנה, דמי לידה לשכירות 
בתביעת  התיישנות  חוסמת,  גמלה  הלאומי(,  הביטוח  לחוק  תיקון 176  )לרבות  ולעצמאיות 

גמלאות.
מרצה: רו"ח אורנה צח-גלרט

הפסקה12:45 - 13:00

ועדות שומה, הכנסות פסיביות, בני זוג בעסק משותף 13:00 - 14:30
ועדות שומה, בני זוג בעסק משותף לרבות בעלי שליטה בחברות ויחס חלוקה בין בני הזוג, 

דגשים בהכנסות פסיביות .
מרצה: רו"ח אורנה צח-גלרט

ארוחת צהריים14:30 - 15:30

יום עיון מרוכז בנושא ביטוח לאומי 

שכירים, מעסיקים, עצמאים
יום העיון מוקדש כולו לסוגיות נבחרות ולהיבטים הפרקטיים ביישום הוראות חוק הביטוח הלאומי מבחינת חובת ניכוי דמי ביטוח 

מסוגי מבוטחים שונים, גמלאות והחזרי דמי ביטוח. בין היתר יידונו סוגיות כדלקמן: עובדים השוהים בחו"ל, עובדים זרים, סוגי 
מבוטחים לפי צו סיווג מבוטחים, תיאום דמי ביטוח והדרכים להחזר דמי ביטוח, דמי לידה לעצמאיות ולשכירות, בני זוג העובדים 

 בעסק משותף, הכנסות פסיביות, גמלה חוסמת ועוד, ככל שיתיר הזמן.

מרצים: רו״ח אורנה צח-גלרט, יועצת בתחום הביטוח הלאומי,
מר חיים חיטמן , ארצי חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מסוי בע"מ

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ, רחוב יד חרוצים 12, תל-אביב, 6770005

אופן התשלום )נא לסמן x במקום המתאים(
פקסס הזמנתך עכשיו 03-5680889

לפרטים נוספים התקשרו 03-5680880

אקספרס אמריקן  ויזה    ישראכרט    אשראי:    כרטיס  באמצעות  חיוב   

מס׳ הכרטיס:                                שם בעל הכרטיס:

cvv:                        ת״ז:                                       תוקף:        /

 המחאה על סך:                           ש״ח תשלח בדואר

ש׳׳ח לחיוב:                       סכום  המחאה,  הפקת  לפני  חשבונית  לקבל  ברצוני   

 מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

שם החברה:                    שם המזמין:

טלפון:                           פקס:

משתתף:                       תפקיד:

ח.פ. / עוסק מורשה:

קהל היעד: רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר, מנהלי חשבונות ומנהלי כספים


