שבט תשע"ט
פברואר 2019

ערבי עיון
חורף 2019
חברות וחברים יקרים,
הננו מתכבדים להודיעכם כי במסגרת אירועי ועדת ההשתלמויות חורף 2019
בחודשים מרץ אפריל  2019יתקיימו שלושה ימי עיון.

ימי העיון יתקיימו באולמי שלוה ,רחוב דרך שלוה  ,1ירושלים
תאריך

נושא

שעות

יום ראשון 03/03/2019

מיסוי בין לאומי

16:30-19:30

יום ראשון 17/03/2019

מכירת פעילות וסוגיות מס במוניטין

16:30-19:30

יום רביעי 03/04/2019

תכנון פיננסי עסקי והיבט בנקאי ,ניהול משא ומתן בבנק ומול לקוחות

16:30-19:30

התכנסות ,רישום וקבלת חומר/י רקע למפגש ,רבע שעה לפני ההרצאה .ההרצאה תחל בשעה הנקובה.
להרשמה דרך אתר הלשכה או באמצעות הפקס 03 5116695- :

אביגיל שקוביצקי ,רו"ח
יו"ר ועדת השתלמויות
במרחב ירושלים

ד"ר רענן קופ ,רו"ח
יו"ר ועד מרחב ירושלים

מיסוי בין לאומי – סדנה מס  | 1יום א'  | 16:30-20:00 - 3.3.2019 -אולמי שלוה ,ירושלים
 מטרת ערב העיון :

ערב העיון יסקור מספר היבטים מרכזיים במיסוי הכנסות בחו"ל במרתון של סוגיות עם מיטב המומחים.
 מנחה:

מר איתן לוי ,רו"ח  -חבר ועד מרחב ירושלים
 לוח זמנים:

 16:30-17:45תושבות
מרצה :מר רמי אריה ,עו"ד ורו"ח
מבחני תושבות במבחן הישראלי ובמבחנים בין לאומיים לעניין מס הכנסה.
תושב ישראל בשליחות )רילוקיישן(  -תושב ישראל הנוסע לשליחות בחו"ל מטעם מוסד
ישראלי .ניתוח טופס  106בחו"ל ,הכנת דו"ח להגשה למס הכנסה וחישוב המס,
התייחסות לתקנות.
 17:45-18:30תושבות בביטוח הלאומי
מרצה :גב' אורנה צח-גלרט ,רו"ח  -חברת נשיאות ויו"ר ועדת הקשר עם
המוסד לביטוח לאומי
מבחני תושבות בהתאם לכללי הביטוח הלאומי.
הפסקת תושבות בביטוח הלאומי.
תושב חוזר.
 18:30-18:45הפסקה
 18:30–20:00המהפכה הצפויה באמנות למניעת כפל מס
מרצה :מר ירון כפרי ,רו"ח
התמורות בעולם המיסוי הבינלאומי מה  BEPSועד הMLI-
השינויים הצפויים על הטלת המס של ישראל
השינויים הצפויים באמנות המס של ישראל

סדנאות המשך במיסוי בין לאומי יערכו אחרי פסח ויכללו הרחבות ונושאים נוספים.

מכירת פעילות וסוגיות מס במוניטין | יום א' –  | 16:30-19:30 - 17.3.2019באולמי שלוה ,ירושלים
 מטרת ערב העיון :

ערב העיון יסקור את המונח מוניטין .כיצד מעריכים אותו ,ומהן סוגיות המיסוי הנגזרות בעקבות העברת פעילות.
 מנחה:

מר רענן קופ ,רו"ח  -סגן נשיאה ויו"ר ועד מרחב ירושלים
 מרצים:
מר ישי כהן ,רו"ח
מר צבי נמט ,עו"ד
גב' יעל דולב ,עו"ד
 נושאים:

מכירת מוניטין ומיסוי
מכירת מוניטין מיחיד לחברה ,מכירת מוניטין מחברה לחברה או מחברה ליחיד
סוגיות במיסוי ופסקי דין
מה בין מוניטין אישי לבין מוניטין עסקי
פסיקות רלוונטיות כולל פסיקה חדשה  -אזימוט )רייזמן(
הערכת שווי מוניטין
מתי כדאי למכור מוניטין
הפסקת קפה
העברת רכוש והתחייבויות אגב מכירת פעילות – סוגיות מס וסוגיות חשבונאיות
העברת פיצויים ,החבות במס
העברת עובדים ורצף זכויות – באלו מקרים קיים רצף? אלו חובות מוטלות על המעסיק החדש?

אשראי בנקאי ומינוף עסקי | יום ד' –  | 16:30-19:30 - 3.4.2019באולמי שלוה ,ירושלים
 מטרת ערב העיון :

להציץ מאחורי הקלעים של הפעילות הבנקאית תאפשר לרו"ח לראות את נקודת המבט של נותני האשראי.
האפשרויות לצד המגבלות .העולם הופך לשקוף יותר ,המידע זמין ומהיר יותר .את חציו השני של הערב נקדיש
מושב לקבלת כלים למקסום ההצלחה והרווח .זהו ניסיון חדשני לשלב בין הרצאה מקצועית ,לבין העשרה.
 מנחה:

גב' ליאת שמחיוף  -חברת ועדת השתלמויות לשכת רו"ח במרחב
 לוח זמנים:

 18:00-16:30כיצד הבנק בוחר למי לתת אשראי ובאיזה מחיר
מרצה :גב' ענת קוקיא  -ראש ענף בכיר אשראי ופיתוח עסקים ,המערך המסחרי בלאומי
הצצה אל מאחורי הקלעים של החלטות הבנק וועדות האשראי:
תהליך אישור האשראי ,קריטריונים למתן אשראי ,מהי הצדקה עסקית ,הבחינות השונות,
בדיקת דוחות כספיים .היקף הביטחונות הנדרשים והתייחסות לסוגי ערבויות .חוק נותני
האשראי ודרוג החברות.
 18:00-18:20הפסקה
18:20-19:50

כלים מנטליים מנצחים לשיווק משרדי רו"ח מצליחים
מרצה :מר חגי שלו ,רו"ח  -מחבר הספר "להתרגל להצליח"
בעולם תחרותי ודינמי משרדי רו"ח כבר לא יכולים לסמוך על שיווק פאסיבי מפה לאוזן.
בהרצאה תקבלו שלל כלים כיצד להשיג את המצב המנטלי הרצוי לשיווק אפקטיבי ומכירות
מוצלחות .תלמדו איך לשנות הרגלים תוקעים נבחרים בתחום השיווק ואיך להפוך להיות
המשווקים שמשיגים את התוצאות שהם רוצים .זוהי הרצאה ממוקדת שהותאמה במיוחד
למשרדי רו"ח ,לשותפים ולעובדים במשרדים ,המנהלים מרכזי רווח ומעוניינים לשפר את
יכולותיהם להגדיל את הכנסות המשרד שלהם.

