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השתלמות לימודי תעודה בנושא:

י תאגידים - חקיקה,  מיסו
ני מס פסיקה ותכנו

מועד ההשתלמות: 7.3.17 - 3.1.17
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חברות וחברים יקרים,

במסגרת תכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים קורס לימודי 
במטרה  הלשכה,  של  נוסף  כמהלך  מס",  ותכנוני  פסיקה  חקיקה,   - תאגידים  "מיסוי  בנושא  תעודה 

להרחיב את תחומי העיסוק של החברים תוך התמקצעות בנושא ספציפי זה.
עידוד  וחוק  מקרקעין  מיסוי  חוק  סעיפי  והתקנות,  הכנסה  מס  פקודת  סעיפי  ילמדו  הקורס  במסגרת 

השקעות הון אשר רלוונטיים לנושא מיסוי תאגידים, לרבות עדכוני פסיקה וחקיקה.
בין היתר יתמקד הקורס בנושאים הבאים: מיסוי חברת מעטים ובעל השליטה בה, מימון בין חברתי, 
מיסוי תאגידים שקופים, בית, משפחתי ושותפות, )מיסוי תאגידים הפועלים בחו"ל( חנ"ז וחמי"ז מיסוי 
נאמנויות, מיסוי מוסדות ציבור, מיסוי שוק ההון, מיסוי איגודי מקרקעין, מיזוגים ופיצולים, הפחתות 

הון, רכישה עצמית והמיסוי הדו-שלבי, והכל תוך כדי מתן דוגמאות מהפרקטיקה.
הקורס יועבר על ידי טובי המרצים המומחים בכל נושא, לרבות מרשות המסים.

הקורס יפתח ביום ג', 3.1.17, ה' בטבת תשע"ז, ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית, בבית הלשכה, 
אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב )יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר.

בקורס יחולק חומר מקצועי רב.
הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.

לרואי חשבון חברי לשכה תינתן הנחה בשיעור של 50% בדמי ההשתתפות.
מספר המקומות מוגבל ולפיכך מומלץ להירשם לקורס מוקדם ככל האפשר )אין הרשמה טלפונית(.

זו. בחוברת  מצורף  הקורס  אודות  מידע 

ולסיום, בתקופה בה השינויים בתקינה וברפורמת המס כה רבים, חשוב להשתלם, ללמוד ולהתעדכן 
בעקביות. הטמעת השינויים במקצוע ראיית החשבון ובתחומים נלווים, טבעי שתעשה באמצעות 

קורסים והשתלמויות.

בכבוד רב,       
M.B.A ,דוד גולדברג, רו"ח       

נשיא הלשכה שקדם       
ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה       
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השתלמות לימודי תעודה בנושא:
"מיסוי תאגידים - חקיקה, פסיקה ותכנוני מס"

מטרת הקורס:
להקנות למשתתפים ידע בסעיפים בנושאי מיסוי תאגידים, בפקודת מ"ה והתקנות, בחוק מיסוי מקרקעין, חוק 

עידוד השקעות הון אשר רלוונטיים לנושא מיסוי תאגידים, לרבות עדכוני פסיקה וחקיקה.

מתכונת הקורס:   
9 מפגשים שבועיים x 2 י"ס כ"א ובסה"כ 36 שעות אקדמאיות.

המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ, בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1, ת"א
)יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, כל מפגש בקורס יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.

תעודה:   
למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל. 

הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של 80% לפחות מתוך המפגשים בהם נערך הקורס. 

  על המשתתף בקורס להקפיד להירשם בדוח הנוכחות שבעמדת נציג הלשכה.
  אי רישום הנוכחות ייחשב להיעדרות.

הרשמה:
המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים למלא את טופס ההרשמה שנמצא בסוף החוברת ולשלחו בהקדם בצרוף 

המחאות, באמצעות הדואר למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי 1, קומה 3, תל-אביב, 6525201. ניתן לשלם גם 
באמצעות כרטיס אשראי במשלוח הטופס לפקס מס' 03-5116695 )לא תתאפשר הרשמה טלפונית(.

מועד פתיחת הקורס:  
יום ג', 3.1.17  בשעה 17:00, התכנסות ורישום משעה 16:30. 

דמי השתתפות:
חבר לשכה - 1480 ש"ח, לא חבר לשכה - 2960 ש"ח.

ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים ל-5 בכל חודש החל מחודש 

דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך 29.12.16. 

החל מתאריך 30.12.16 ועד למועד פתיחת הקורס יחוייב החבר ב-50% מהתשלום הכולל של הקורס.
לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.

בהפסקה יוגש כיבוד.

חניה בתעריף מוזל:
תוכל/י להנות מהסדר חדש של חנייה ב-8 ₪ בלבד לכל הערב משעה 16:00 בחניון פסגות.

לשריון חנייה וקבלת ההטבה חייג 8887 *.
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תכנית הקורס: "מיסוי תאגידים - חקיקה, פסיקה ותכנוני מס"

5

המועדהנושאשם המרצה*

מר אוסקר אבורזק - לשעבר משנה 1
למנהל רשות המיסים

מיסוי חברות לעומת מיסוי יחיד ומיסוי  	•
שותפות: יתרונות וחסרונות בהתאגדות 
כחברה ביחס לפעילות כיחיד או שותפות
תכנון מס מושכל לאור החקיקה החדשה 	•

3.1.17 - יום ג'
17:00-18:15

מיסוי חברת מעטים ובעל השליטה בהמר צבי פרידמן, רו"ח  	•
מימון בין חברתי ומימון בין בעל שליטה  	•

וחברה בשליטתו - הלוואות ושטרי הון
התרת הוצאות המשולמות לבעל שליטה  	•

לרבות הוצאות מימון
התרת הוצאות מימון בחברת החזקות  	•

לרבות ביחס להכנסות מדיבידנד והפסיקה

18:30-19:45

מרצה מרשות המסים2
מר בני יונה - מנהל מחלקת שוק 

ההון, חטיבה מקצועית
 

מיסוי שוק ההון מנקודת מבט התאגיד 
ובעלי השליטה בו: ריבית, דיבידנד, רווחי 

הון מני"ע )בישראל ובחו"ל(, ניכוי במקור, 
קיזוז הפסדים, הסדרי חוב, מיסוי קרנות 

השקעה, מכשירים פיננסים וסקירת 
החלטות מיסוי מקדמיות 

10.1.17 - יום ג'
17:00-18:15

מיסוי חברה משפחתית לאחר תיקון מר מיקי מיכאלוביץ, רו"ח 	•
198 לפקודה והוראות המעבר.

מיסוי חברת בית - היערכות לחקיקה  	•
החדשה הצפויה, הפסיקה ותכנון המס

18:30-19:45

3
מיסוי שותפויות ואגודות שיתופיות מר נועם פז, רו"ח )משפטן( 	•

17.1.17 - יום ג'
16:30-17:30

גב' איריס שטרק, רו"ח
- סגנית נשיא ויו"ר הוועדה 

לטיפול בבעיות מס של מוסדות 
ציבור ולמלכ"רים

סעיף 46 תרומות וסעיף 61 לחוק  	• 
מיסוי מקרקעין

17:45-18:45

מר אלכס הילמן, רו"ח - לשעבר 
נשיא הלשכה

מיסוי נאמנויות - העקרונות הבסיסיים,  	•
מבנה החקיקה ומדיניות רשות המיסים

18:45-20:15

4
מר ג'קי מצא, רו"ח )משפטן(

- לשעבר מנהל רשות המסים
רווח הון במכירת מניות ומניות הטבה 	•

רווח הון במכירת הלוואה עם מניות 	•
חישוב רווחים ראויים לחלוקה במכירת  	•

מניה ותכנון מס
מכירת פעילות חברה מול מכירת מניות  	•

- יתרונות וחסרונות

24.1.17 - יום ג'
17:00-18:15

מר קובי כהן, עו"ד
- לשעבר מנהל היחידה לפירוקים 

ופשיטות רגל ברשות המסים

רווח הון בחבר בני אדם שהתפרק - 	•
היבטי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ  
פעילות החברה בהליכי כינוס נכסים  	•
והקפאת הליכים והשפעתם על בעלי 

המניות ומנהלי החברה
"הרמת מסך" ההתאגדות לשם גביית  	•

חובות התאגיד

18:30-19:45

* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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המועדהנושאשם המרצה*

5
מרצה מרשות המסים

מר צביקה ליבוביץ - מנהל 
מחלקת חוק עידוד השקעות הון, 

חטיבה מקצועית

מסלולי הטבות המס לפי החוק  לעידוד  	•
השקעות הון

הטבות המס לפי חוק עידוד התעשייה  	•
מסים

הקלות במס לחברות עתירות מו"פ  	•
ובעלי השליטה בהן 

סקירת החלטות מיסוי מקדמיות  	•
חדשות

31.1.17 - יום ג'
17:00-18:15

דר' חיים גבאי - לשעבר סמנכ"ל 
בכיר )שומה( ברשות המסים

•		ההיבט הפלילי ביחס למיסוי תאגידים,  
בעלי השליטה בהם ונושאי משרה 

בחברה. הרמת מסך

18:30-19:45

6
•		מיסוי איגודי מקרקעין לאור הפסיקה      מר מאיר מזרחי, עו"ד

החדשה - הגדרה, הקצאות, פעולה 
באיגוד ופירוק איגוד כתכנון מס

7.2.17 - יום ג'
17:00-18:15

גב' ורד אולפינר, רו"ח, עו"ד - 
לשעבר מנהלת מחלקת מיסוי 

מקרקעין )מקצועית( ברשות המסים

"התפר" בין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת 
מס הכנסה - קיזוז הפסדים מועברים 

ושוטפים מהשבח, מיסוי תאגידים שקופים

18:30-19:45

7
הגדרת "תושבות" של תאגידים לאור מר גיא רשטיק, רו"ח, עו"ד 	•

הפסיקה החדשה )שליטה וניהול(
שינוי תושבות של תאגידים 	•

מיסוי החברה הנשלטת הזרה 	•

14.2.17 - יום ג'
17:00-18:15

מיסוי חברת משלח יד מיוחד לאור מר רן ארצי, רו"ח  	•
תיקון 198 לפקודה

תכנון מס רב לאומי 	•
הקשר לאמנות המס 	•

18:30-19:45

8
מר גידי בר זכאי, רו"ח

לשעבר סמנכ"ל בכיר לעינינים 
מקצועיים, ברשות המסים

הפחתות הון 	•
חלוקת דיבידנד מרווחי שיערוך 	•

המיסוי הדו שלבי 	•
רכישה עצמית של מניות 	•

28.2.17 - יום ג'
17:00-18:15

מר יובל כהן - לשעבר פ"ש ת"א 5 
ברשות המסים

מיסוי מוסדות ציבור, עמותות וחברות  	•
לתועלת ציבור - היבטי פקודת מס 
הכנסה וחוק מע"מ )מיסוי המלכ"ר(

18:30-19:45

9
מר רן כהן, רו"ח - לשעבר מנהל 
מחלקת מיזוגים ופיצולים, ברשות 

המסים

שינוי מבנה בתאגידים ותכנון המס
- מס הכנסה, מיסוי מקרקעין וחוק מע"מ

העברת פעילות מיחיד/שותפות לחברה

7.3.17 - יום ג'
16:30-17:45

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא הלשכה
מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן 
נשיא הלשכה ויו"ר ועדת המסים

•	רב שיח: חוק ההסדרים וההתייעלות  
  הכלכלית

18:00-19:45

משעה 19:45חלוקת תעודות

* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:
"מיסוי תאגידים - חקיקה, פסיקה ותכנוני מס" - 7.3.17 - 3.1.17, בבית הלשכה

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

יש לשלוח טופס הרשמה
נפרד לכל משתתף.

לתשומת ליבך: הפרטים האישיים שלהלן )שם משפחה, שם פרטי ותואר( ירשמו בתעודת 
הסיום של הקורס בדיוק כפי שצויינו. לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת התעודה.

לכבוד:
לשכת רואי חשבון בישראל

עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה
רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 6525201

טל: 03-5116699, פקס: 03-5116695

פרטים אישיים

מין ז/נ שם פרטי   שם משפחה   

תואר                            תעודת זהות   מס' חבר  

תפקיד:      מקום עבודה:                                                      

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

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

דוא"ל:                                                                                          פקס':  

באמצעות המחאה )ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים - כמפורט בעמ' 4( 		3
המחאות יש לרשום לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ולשלחם באמצעות הדואר      

למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 65252, לידי מח' השתלמויות.  
מצ"ב המחאות כדלקמן:  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   1. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   2. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   3. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   4. המחאה ע"ס  

הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס' 03-5116695( 		3
ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים כמפורט בעמ' 4.  

מספר תשלומים                        )עד 4 תשלומים(  

שם בעל/ת הכרטיס                                                               סוג הכרטיס  

מס' ת"ז:         מס' הכרטיס    

)3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(  סה"כ לחיוב                                                                                 CVV       תוקף הכרטיס

חתימה                                          

את הקבלה יש להוציא על שם   ולשלוח לכתובת                                

טופס הרשמה

כ

דמי ההשתתפות:
1480 ₪ למשתתף חבר לשכה,

2960 ₪ למשתתף לא חבר לשכה
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