
התכנסות והרשמה08:30 - 09:00

דברי פתיחה09:00 - 09:15

ד"ר אלכס קומן בנושא: מנהיגות וחדשנות - חיזוי, חזון ויצירת ערך09:15 - 10:00

עו"ד ורו"ח רמי אריה, רו"ח רן ארצי - נושאים חמים במשק המס, מהפכות ושינויים; המהפכה במיסוי המשקיעים והמשכירים 10:00 - 10:30
של נדל"ן ודירות; "כלי תכנון מיסויים חדשים בזכות הפסיקה והחלטות מיסוי - רעיונות מיסוי והיבטים עסקיים"

הפסקה10:30 - 11:00

• התכנית כפופה לשינויים בהתאם למצב המשתנה במשק
 • מספר המקומות מוגבל מהרו להירשם! • 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.

עלות למשתתף: ₪650 + מע"מ  הכנס כולל כיבוד עשיר 

פקסס הזמנתך עכשיו 03-5680889
לפרטים נוספים התקשרו 03-5680880

שם החברה                         שם המזמין

טלפון                                       פקס

משתתף                                תפקיד

ח.פ. / עוסק מורשה

אופן התשלום )נא לסמן x במקום המתאים(

    חיוב באמצעות כרטיס אשראי:          ישראכרט          ויזה           אמריקן אקספרס

מס׳ הכרטיס:                                                         שם בעל הכרטיס:

ת״ז:                                                    סוג הכרטיס:                               תוקף:

    המחאה על סך                                      ש״ח תשלח בדואר

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

    מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

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

יום חמישי 29.11.2018 / 13:30-9:00 / כפר המכביה

 עדכונים וחידושים בנושא הביטוח הלאומי לקראת סיום שנת 2018  וסקירת השינויים לשנת 2019  11:00 - 11:50
 רו"ח אורנה צח - גלרט, יועצת בתחום הביטוח הלאומי

חובת הגשת דוחות  רו"ח טובה הילמן, משרד ליאון אורליצקי ושות' - הילמן ושות'11:50 - 12:40

 היערכות לתחילת שנת 2019 - מיסים בתחום העבודה תשלומים חריגים לעובדים, פיצויים, עובדים בחו"ל ומומחי חוץ12:40 - 13:30
עו"ד)יועץ מס( ירון אלי משרד ירון אלי ושות'

היערכות לסוף שנת המס 2018
כנס המסים השנתי של חברת  חשבים - מידע עסקי בע"מ

מושב מיסוי פנסיוני

מושב מיסוי עובדים ומעסיקים

התפצלות לשלושה מושבי מיסוי - סמנו את המושב הרצוי

הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 
המס 2018 והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי 
שליטה;  עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית;  מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים 

בחוק הביטוח הלאומי ועוד. 
מושב מיסוי ליחידים ותאגידים  מושב מיסוי פנסיוני  מושב מיסוי עובדים ומעסיקים

המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המסים המתאים להם וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתם ברישום מתואם מול מכללת "חשבים".

יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אלכס קומן

סוגיות מס נבחרות, מיסוי בין-לאומי, תכנוני מס, עמדות חייבות בדיווח ומטבעות קריפטוגרפיים11:00 -  11:50
רו"ח )משפטן( ישי כהן, שותף במשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

חברות ארנק , משיכות כספים בידי בעלי שליטה מהותיים בחברות - יישום תיקון סעיף 3)ט1( החדש11:50 - 12:40
עו"ד , רו"ח יובל כהן משרד דרור יצחקי ושות' עורכי דין

ההתחדשות העירונית הטבות מס על בנייה והשכרת דירות מגורים  12:40 - 13:30
רו"ח יוסי ירון, מומחה בתחומי עידוד השקעות הון ומס הכנסה. מייסד משרד המתמחה במיסוי תמריצי מדינה   

היבטים פרקטיים ועדכונים במיסוי פרישה  -  שווי פיצויים ושווי קצבה, קצבה מוכרת, קיבוע זכויות בהתאם לתיקון 190 11:00 - 11:50
רו"ח אייל מנדלאוי מומחה למיסוי ופרישה 

עדכונים לסוף השנה ומה צפוי לנו ב - 2019  11:50 - 12:10
.C.L.U איציק בן ארויה יועץ פנסיוני

התקנון התקני של קרנות הפנסיה החדשות12:10 - 12:40
נדב טסלר מנהל המוצר אגף השיווק מנורה מבטחים פנסיה וגמל

 קרנות פנסיה ותיקות שבהסדר - היבטים פנסיוניים והיבטים מיסויים    12:40 - 13:30
רו"ח ישראל עזרא יועץ פנסיוני ומומחה במיסוי פנסיוני. בעלים ומנכ"ל בחברת סמארט פנסיה

מושב מיסוי ליחידים ותאגידים

 20% הנחה
בהרשמה מוקדמת

תקף עד ל 18.10.18


