
תום שנת המס 2019
והיערכות לשנת 2020
מלון דן כרמל, שדרות הנשיא 85, חיפה

8:00-16:30 | יום ג‘ 19.11.19

מרחב חיפה והצפון

תוכנית מקצועית

התכנסות , קפה ואירוח בוקר8:00-8:45
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הרפורמה המתוכננת ברשות ותכנית עבודה לשנה הקרובה9:00-9:20

מר רולנד עם שלם, רו"ח, משפטן - סמנכ"ל בכיר מקצועית ברשות המיסים בישראל

פתיחה8:45-9:00

דברי פתיחה:
גב' איריס שטרק, רו"ח - נשיאת לשכת רואי חשבון

גב' גלית יחזקאלי, רו"ח - יו"ר ועד מרחב חיפה ונציגת המרחב בוועד המרכזי

ריכוז מקצועי: רו"ח גלית יחזקאלי,יו"ר מרחב חיפה והצפון
ונציגת המרחב בוועד המרכזי



הפסקת קפה10:20-10:35

מושב 1: פקידי השומה במרחב חיפה והצפון -9:20-10:20
לראשונה על במה אחת

מנחה: מר צבי פרידמן, רו"ח - יו"ר הוועדה ליוזמות חקיקה בתחום המס
ותגובה להצעות חוק וחבר הוועד המרכזי

- האתגרים העומדים בפני כל משרד
- ממשק משתמש-רו"ח מול הרשות- והדרך לשת"פ ושקיפות

- דגשים בהתנהלות השוטפת והתייעלות מול המייצגים 
- התייחסות לביקורות ניהול ספרים בעידן הדיגיטציה ,חוק המזומנים וטיפים למלצרים

מושב 2: סוגיות נבחרות במיסוי דוחות חברות ויחידים לאור10:35-11:35
החקיקה ועדכוני פסיקה, מטבעות וירטוראליים לאור הנחיות

ויישום בפועל

מנחה ומרצה: מר יובל אבוחצירא, רו"ח, משפטן

מרצים:
מר אלכסנדר שפירא, רו“ח, עו“ד

מר גיא רשטיק, רו“ח, עו“ד

- הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה – מורה נבוכים 
- יתרות בין חברתיות – מתי יחשבו כמשיכות בעלים לפי הדין החדש

- חישוב משיכות בעלים לצורכי מס
- חוזר 7/2017 וטופס 1350

- הוראות הדין בעניין מיסוי חברות "ארנק"ומקרים שלא יחשבו כחברות "ארנק"
- חוזר מס הכנסה 10/2017

- מטבעות וירטואליים- סוגיות ואופן הטיפול לאור הוראות החוק  
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מושב 3: אחריות רו"ח בנושא מתן אישורים מיוחדים11:35-12:10
וחו"ד "לא חלקות"

מרצה: מר אריאל פטל, רו“ח
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הפסקה וארוחת צהריים13:15-14:15

מושב 4: תכנוני מס ואיסור הלבנת הון12:10-13:15

מנחה: מר יוסי ישראלי, רו"ח

מרצים:
גב' איריס שטרק, רו"ח, נשיאת לשכת רואי חשבון

מר ג'קי מצא, רו"ח, משפטן - לשעבר מנהל רשות המסים
מר יריב אבירם, רו"ח, משפטן - לשעבר מנהל תחום חילופי מידע,

יחידה למיסוי בינלאומי רשות המסים

- תכנוני מס בראי תום שנת המס וסוגיות בהלבנת הון

מושב 5: מיסוי בינלאומי ודוחות חו“ל14:15-14:45

מנחה: מר גיא חן, רו"ח ועו“ד

- קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל
- היבטי מיסוי של ישראלים המפיקים הכנסות בחול

- קריאת דוחות מס אמריקאים לצורכי דיווח המס בישראל
- דגשים בתושבת יחיד, רילוקיישן ותושבות חברה לצורכי מס
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מושב 7: מיסוי מקרקעין –היערכות לתום שנת מס15:45-16:30
ועדכוני פסיקה

מרצים:
מר חגי גרוס, רו"ח ועו“ד

נציג רשות המיסים, מיסוי מקרקעין

- השכרת דירות מגורים AIRBNB לאור הפסיקות האחרונות
- מיסוי מכירת דירות מגורים ותכנוני מס

- עדכוני חקיקה ופסיקה

מושב 6: מס ערך מוסף 14:45-15:45

מרצים:
גב‘ ליאת נויבירט, רו“ח, עו“ד - סגנית נשיאה, יו“ר (משותף)

ראשות ועדת המסים (לענייני מע“מ)
גב' טלי עזריאל, רו"ח ועו"ד, לשעבר מהמחלקה המקצועית מע"מ ברשות המיסים

נציג רשות המיסים

- היערכות לתום שנת מס בנושא מע"מ
- חברות אחזקה

- עמדות חייבות דיווח
- הקו הדק בין הליך אזרחי להליך פלילי

PCN 874 דיווח מפורט -


