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

טופס הרשמה מצורף.

לנוחותכם: תוכל/י ליהנות מהסדר חדש של חניה ב-8 

ש"ח בלבד לכל הערב משעה 16:00, בחניון פסגות. 

לשריון חנייה וקבלת ההטבה חייג/י 8887*.

ועדת ההשתלמויות
במרחב תל-אביב

ערב עיון בנושא:

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

ערב העיון יתקיים ביום א', ט"ו בכסלו תשע"ח, 3 בדצמבר 2017
בין השעות 16:30 - 19:15

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

3.12.2017

הערכות לתום שנת המס 2017 - מיסוי תאגידים 
מטרת ערב העיון: סקירת הפעולות הנדרשות בהערכות לתום שנת המס במיסוי תאגידים בדגש על תיקוני 
החקיקה בחלק ה2 לפקודה, השלכות חוק ההסדרים על הדוחות, הגשת דוחות ודיווחים נדרשים בגין החזקת 

זכויות בחבר בנ"א תושב חוץ החלטות מיסוי ופסיקה עדכנית.
מנחה ומרצה: שי כהן, רו"ח עו"ד- יו"ר )משותף( ועדת השתלמויות במרחב ת"א     

- לשעבר מהמחלקה המקצועית ברשות המיסים   

מר רן ארצי, רו"ח מרצים: 
מר מאורי עמפלי,  רו"ח עו"ד  

גב' איריס שטרק, רו"ח - סגנית נשיא ויו"ר ועדת הקשר עם ראשות התאגידים     
 

מגיב:  נציג רשות המיסים - מר שרון אהרוני - מנהל תחום בכיר מיסוי בינלאומי.

• תכנון מס ושינוי מבנה בתאגידים לאור תיקון 242 בחלק ה2 לפקודה נושאים: 
    )מיזוגים פיצולים והעברת נכסים בפטור ממס(

• הגשת הדיווחים והדוחות הנדרשים בגין החזקה בזכויות בחברות תושבות חוץ  
• תכנוני מס, פעולות ועמדות החייבות בדיווח   

• קביעת עיתוי  התגבשות מחילת חוב והפרשות לצרכי מס  
• מיסוי תאגידים שקופים )חברה משפחתית וחברת בית( ותכנון מס  

• תכנון מס מושכל ביחסים בין בעלי שליטה וחברות בבעלותם לקראת סוף השנה  
• חמי"ז כפתרון אפשרי למיסוי חברות ארנק  

• מיסוי פעילות קבוצת השקעות בנדל"ן  כחנ"ז  
• שינוי מודל עסקי כטריגר לאירוע מס בישראל  

• מיסוי תאגידים זרים בשליטת תושבי ישראל חמי"ז חנ"ז וסיווג "שליטה וניהול"  
• קיומו של מוסד קבע במיסוי פעילות של חברות ומחירי העברה    

• עדכוני פסיקה והחלטות מיסוי  



טופס הרשמה

הערכות לתום שנת המס 2017 - מיסוי תאגידים                 3.12.17  1

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

לכבוד: לשכת רואי חשבון בישראל
עבור אחראית רישום - גב' מתנה חתוכה

רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 6525201
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.

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



* 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"


