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ערב עיון בנושא:

מיסוי בארה"ב ובאירופה וקריאת דוחות מס זרים | 04.07.19
מטרת ערב העיון:

בשנים האחרונות גברה חשיבות היכולת לקרוא ולהבין את דוחות המס המוגשים לרשויות המס האמרקאיים,
כדי לגזור מהם את הנתונים הרלבנטיים לתושב ישראל המגיש דוחות בישראל .במקביל ,לאור ריבוי
המשקיעים הישראליים בגרמניה ,עלתה בתקופה האחרונה חשיבות הכרת דיני המס בגרמניה והכרת דוחות
המס המוגשים במדינה זו.
מנחה ומרצה:

גב' נטלי אלתר ,רו"ח  -יו"ר הועדה לענייני חוק איסור הלבנת הון
ויו"ר משותף ועדת הקשר עם רו"ח צעירים במרחב ת"א

מרצים:

מר רונן מרקוביץ ,רו"ח
מר גדי אלימי ,רו"ח ועו"ד

נושאים:

•שיטת המס החלה בארה"ב מס פדרלי ומדינתי ורובדי מיסוי נוספים
•הרלבנטיות של דוחות המס הזרים לדיווחי הנישומים בישראל
•הכרת דוחות מס אמרקאיים והנספחים השונים הנפוצים ודרך קריאתם
•היכרות עם שיטת המיסוי בגרמניה ובפולין ועם דוחות המס במדינה זו
•לקוחות ישראלים משקיעים בנדל"ן ברחבי אירופה  -מה צריך לדעת המייצג

ערב העיון יתקיים ביום חמישי ,א' בתמוז תשע"ט 4 ,ביולי  ,2019בין השעות 16:30 - 19:15
בבית הלשכה ,אודיטוריום תמר ,רח‘ מונטפיורי  ,1תל-אביב

* ההרשמה לערב עיון דרך אתר הלשכה בלבד בכתובתwww.icpas.org.il :
לידעת החברים במרחב תל אביב  -מבצע 1+1
חבר לשכה יוכל לצרף לערב עיון שבו הוא משתתף אדם נוסף שהינו מתמחה בראיית חשבון ללא תשלום נוסף -
מותנה בהרשמה מראש (לפחות  3ימים לפני מועד האירוע) ובתנאי שעלות ערב העיון אינה עולה על  105ש"ח.
ההרשמה כפופה במתן פרטי התקשרות של המשתתף ובהסכמתו לקבל הודעות מהלשכה.
* בהתאם לתכנית משתלם מצטיין ,כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב 3 -נקודות.
 16:30-16:00התכנסות ורישום | בהפסקה יוגש כיבוד | טופס הרשמה מצורף
לנוחותכם :בהגיעך ליום העיון היום ,תוכל להנות מחניה דרך האפליקציה בלבד פינק פארק ( )pink parkב ₪15 -לכל הערב
מהשעה  .16:00יש להוריד את האפליקציה ,להירשם ולהזמין חניה מראש בחניון פסגות בכתובת אחד העם  14תל-אביב.
רק החל מהשעה  16:00החניה תעלה  15שקלים

