
חניה  של  חדש  מהסדר  ליהנות  תוכל/י  לנוחותכם: 

בחניון   ,16:00 משעה  הערב  לכל  בלבד  ש"ח  ב-8 

פסגות. לשריון חנייה וקבלת ההטבה חייג/י 8887*.

ועדת ההשתלמויות
במרחב תל-אביב

ערב עיון בנושא:

חניה  של  חדש  מהסדר  ליהנות  תוכל/י  לנוחותכם: 

בחניון   ,16:00 משעה  הערב  לכל  בלבד  ש"ח  ב-8 

פסגות. לשריון חנייה וקבלת ההטבה חייג/י 8887*.

דברי פתיחה  15:00 - 15:15

מושב ראשון  15:15 - 16:45
מיסוי יתרות חובה ושימוש בנכסי חברה  

חברות משלח יד )"ארנק"(  
רווחים בלתי מחולקים  

הוספת סעיף 3)ט1( לפקודה, מנגנון המיסוי בידי בעל מניות מהותי ליתרות חובה / נכסי  בין הנושאים: 
חברה, מנגנון מיסוי "חברות הארנק", כללים בדבר מיסוי רווחים בלתי מחולקים של חברה, 

הוראות תחולה ותחילה.

שאלות ותשובות  16:45 - 17:00
מר יובל כהן, רו"ח, משפטן מנחה-מרצה: 
גב' ענת דואני, רו"ח, עו"ד מרצים: 

מר איתן צחור, עו"ד  
נציג רשות המסים - מר גיא גולדמן - מנהל מחלקה בכיר בלו  

הפסקה  17:00 - 17:15

מושב שני - מיסוי ריבוי דירות  17:15 - 18:15

שעה  הוראת  וענישה,  אכיפה  וגבייתו,  המס  תשלום  והצהרות,  שומות  במס,  החיוב  מנגנון  בין הנושאים: 
להפקדה לקופת גמל להשקעה.

שאלות ותשובות  18:15 - 18:30
מר יוסי קורן, רו"ח )עו"ד( מנחה-מרצה: 

מר שי כהן, רו"ח, עו"ד - יו"ר )משותף( ועדת השתלמויות במרחב ת"א מרצים: 

19.3.17 - ההרשמה נסגרה
2.4.17 - ההרשמה בעיצומה

עידכוני חקיקת מס 2017-2018

המשך



חניה  של  חדש  מהסדר  ליהנות  תוכל/י  לנוחותכם: 

בחניון   ,16:00 משעה  הערב  לכל  בלבד  ש"ח  ב-8 

פסגות. לשריון חנייה וקבלת ההטבה חייג/י 8887*.

ועדת ההשתלמויות
במרחב תל-אביב

- המשך -

ערב העיון יתקיים ביום א', ו' בניסן תשע"ז, 2 באפריל 2017
בין השעות 20:45 - 15:00

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

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

חניה  של  חדש  מהסדר  ליהנות  תוכל/י  לנוחותכם: 

בחניון   ,16:00 משעה  הערב  לכל  בלבד  ש"ח  ב-8 

פסגות. לשריון חנייה וקבלת ההטבה חייג/י 8887*.

מושב שלישי - שינויים בחוק עידוד השקעות הון  18:30 - 19:30

מעמד "הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית", חידושים במיסוי חברות במסלול טכנולוגי  בין הנושאים: 
מועדף, עדכון שיעורי המס באז"פ א', מעמד קבלני המשנה.

גב' רעיה קידר, רו"ח )LLM( - יו"ר )משותף( ועדת השתלמויות במרחב ת"א מנחה-מרצה: 
מר יוסי ירון, רו"ח מרצה: 

מר אופיר כהן, רו"ח )עו"ד( - לשעבר מנהל מח' עידוד השקעות הון ברשות המסים  

מושב רביעי - שינויים במיסוי יחיד, מיסוי פנסיוני וביטוח לאומי  19:30 - 20:30

למצב  חסכון  "מרכיב  לטובת  ההפקדות  ייחוס  עצמאים,  ע"י  הפנסיוניות  בהפקדות  שינויים  בין הנושאים: 
אבטלה", השפעות המהלך על פיצויי פיטורין ו/או קיצבה, עדכונים במיסוי פיצויי פיטורין ומיסוי 
הביטוח המעודכנים, השלכות  דמי  שיעור   ,2017-2018 בשנים  בשיעורי המס  עדכונים  קיצבה, 
וכו'(, גביית חוב דמי  שינויי החקיקה השונים בתחום הביטוח הלאומי )חברות ארנק, עצמאים 

ביטוח בנסיבות מיוחדות )הרמת מסך(, עיקולי רכבים ברשות הרבים.
ביטול ועדות שומה ומינוי פקיד השגות.  

שאלות ותשובות  20:30 - 20:45
מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר מרחב ת"א מנחה-מרצה:  

גב' אורנה צח-גלרט, רו"ח - יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח הלאומי מרצה: 
מר אייל מנדלאווי, רו"ח  

עידכוני חקיקת מס 2017-2018 
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טופס הרשמה

עידכוני חקיקת מס 2017-2018    2.4.17 	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 6525201
טל: 03-5116699, פקס: 03-5116695

מחיר ערב העיון )*(:
₪ 125 חבר לשכה 
₪ 250 אינו חבר לשכה 

₪ 73 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.

טופס ההרשמה ייקלט במערכת רק אם צורף לו אמצעי תשלום.

matana@icpas.org.il  :את טופס ההרשמה ניתן לשלוח גם סרוק עם פרטי אשראי לכתובת

לתשומת לבכם!  מדובר באותו יום עיון רק במועד שונה



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

3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס CVV

שם המשתתף        ת.ז. 

הוראת תשלום עבור הרשמה לערבי עיון לפקודת
"לשכת רואי חשבון בישראל"


