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08:30 – 09:00  התכנסות והרשמה
09:00 –  09:15  דברי פתיחה – דורית פינץ מנהלת מכללת חשבים
09:15 – 10:45  מיסוי עובדים ישראלים בחו"ל ומומחי חוץ בארץ 

                               תיקון החוק – מיסוי ישראלים בחו"ל; ניכוי הוצאות לעובדים בחו"ל; רילוקיישן וחובת הדיווח בישראל; 
                               חישוב המס לעובדים שעזבו באמצע שנת המס; מומחי חוץ – חישוב המס וניכוי הוצאות שהייה.

   מרצה: רו"ח אייל סנדו – משרד ארצי חיבה אלמקייס
10:45 –  11:15  הפסקה

11:15 –  12:15  נקודות זיכוי, הטבות והקלות במס, תאומי מס , ניכויים וזקיפת שווי
                               נקודות זיכוי להורים, עובדי משמרות, עובדים זרים, נכים על פי סעיף 9(5),  תיאומי מס, 

                               זקיפת שווי במתן הטבות שונות, ניכוי הוצאות לשכירים המגישים דוחות
                               מרצה: רו"ח שלמה הררי

12:15 – 12:30  הפסקה
12:30 – 14:00  תיאם וניכוי דמי ביטוח

   חבות תיאום דמי ביטוח מהכנסות שונות, ניכוי דמי ביטוח מסוגי גמלאות וקצבאות, צוו סיווג 
                               מבוטחים – חובת דיווח וניכוי, ישראלים שוהים בחו"ל ותושבי חוץ בעלי אשרות כניסה שונות

   מרצה: מר חיים חיטמן ממיזם הביטוח הלאומי ארצי-חיבה-אלמקייס-כהן – פתרונות מיסוי בע"מ
14:00 – 15:00  ארוחת צהריים

  

נקודות זיכוי וזקיפות שווי הטבות,  עובדים שנשלחים לחו"ל, 
הוצאות מוכרות לשכירים, תיאום וניכוי דמי ביטוח משכירים 

30/7/2019 יום חמישי בין השעות 9:00 – 15:00, מלון קרלטון תל אביב

יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום המסים בכל הקשור לעובדים שכירים תוך הבאת סקירות מקיפות 
של הטבות המס, הזיכויים והניכויים, תיאומי מס , מיסוי עובדים שנשלחים לחו"ל והוצאות מוכרות לשכירים המגישים דוחות. 
הנגשת סעיפי הפקודה והוראותיה לציבור חשבי השכר, מעסיקים, ומנהלי החשבונות . העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)
     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת“ז:                                          
     המחאה על סך                             ש״ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                         ש׳׳ח
     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

שם החברה:                                 שם המזמין:                                               
טלפון:                                         פקס:                                                                    
משתתף:                                           תפקיד:                                            

ח.פ. / עוסק מורשה:

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

www.hashavim.co.il      *8109 מכללת
חשבי�


