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ערב עיון בנושא:

סקירת החלטות מיסוי חדשות בחוק מע”מ
מטרת ערב העיון :בחודש נובמבר  2011פרסמה רשות המסים לראשונה  14החלטות מיסוי חדשות
במע”מ אשר בחלק מהמקרים שינו את המדיניות שהיתה נהוגה עד למועד פרסום ההחלטות .חלק
מההחלטות מכילות הקלות משמעותיות שחובה על כל מייצג להכיר ולהבין .בין היתר ההחלטות
עוסקות בחבות במע”מ של פעילות שמבצעות בישראל חברות זרות ,החבות במע”מ של מתן שירות
כאשר נותן השירות מקבל התמורה אופציות ממקבל השירות ,החבות במע”מ של מתן שירותים
לתושבים זרים במספר מצבים ,החבות במע”מ של עסקאות במקרקעין עפ”י סעיף ( 5ב) לחוק
מע”מ ,החיוב במע”מ של הלוואות הצמודות למט”ח כאשר נגרמים הפסדים לנותן ההלוואה ,החבות
במע”מ של תווי קניה שלא מומשו ועוד .מטרת ערב העיון הינה לסקור את החלטות המיסוי החדשות
תוך כדי מתן דוגמאות ולימוד החוק.
ריכוז מקצועי ומנחה :מר רן כהן ,רו”ח  -לשעבר מנהל מחלקת מיזוגים ופיצולים ,רשות המסים בישראל
מרצים :מר ניסים פחימה ,רו”ח  -מחלקה מקצועית ,רשות המסים בישראל
מר שלומי ואקנין ,עו”ד ,רו”ח
נושאים :נושאי החלטות המיסוי המקלות:
• חברה זרה הפועלת בישראל באמצעות קבלני משנה ואי רישומה במע”מ עפ”י סעיף 		
 60לחוק מע”מ.
• מתן שירות לחברה זרה בקשר להנפקת אג”ח בבורסה לני”ע בת”א.
• הרחבת ההקלה שנקבעה בחוק מע”מ המעניקה חבות במע”מ בשיעור אפס במתן 		
שירותים לתושב החוץ הקשור לטובין מוחשיים המיובאים לישראל גם למקרים של 		
יבוא טובין בלתי מוחשיים לישראל.
		
• אישור להפעלת סעיף (5ב) לחוק מע”מ גם כאשר מדובר בנכסים שמושכרים
למגורים בפטור ממע”מ בטרם מכירתם (החלת הוראות תקנה  )2(1לתקנות גם על 		
מצבים של רכישת נכסים ולא רק במקרים של בניית נכסים).
• הקלה בחבות מס במקרים של מתן הלוואות הצמודות למט”ח כאשר שע”ח יורד ונוצר
הפסד שקלי למלווה.

 - 16:30-16:00התכנסות ורישום
בהפסקה יוגש כיבוד
טופס הרשמה נמצא בסוף החוברת.

לנוחותכם ,ניתן לחנות בחניון ברח' מוהליבר 18
ת"א (הבניין הלבן) ,כנגד החתמת כרטיס החניה
ע"י נציג הלשכה בערב העיון .תוכלו להנות מתעריף
כולל של  12ש"ח ,בין השעות  20:45-16:00בלבד.
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• חבות במס במקרים שבהם הונפקו תווי קניה וטרם מומשו.
• פרשנות למונחים “ארגון בינלאומי” ו”כנס בינלאומי” המופיעים בסעיף (30א)(		 )8
(ב )1()2לחוק מע”מ.
		
• חברה עסקית בעלת פריסת סניפים במספר מדינות יכולה להיות בגדר “ארגון
בינלאומי”.

ערב העיון יתקיים ביום ראשון ,ד' בתמוז תשע"ב,24.6.12 ,
בין השעות ,19:15-16:30
בבית הלשכה ,אודיטוריום תמר ,רח' מונטפיורי  ,1תל-אביב
 - 16:30-16:00התכנסות ורישום
בהפסקה יוגש כיבוד
טופס הרשמה נמצא בסוף החוברת.

לנוחותכם ,ניתן לחנות בחניון ברח' מוהליבר 18
ת"א (הבניין הלבן) ,כנגד החתמת כרטיס החניה
ע"י נציג הלשכה בערב העיון .תוכלו להנות מתעריף
כולל של  12ש"ח ,בין השעות  20:45-16:00בלבד.

לכבוד :לשכת רואי חשבון בישראל
עבור ועדת ההשתלמויות במרחב ת"א
רח' מונטפיורי  ,1קומה  ,3תל-אביב 65252
טל ,03-5116699 :פקס03-5116695 :
מחיר ערב העיון (*):
₪ 105
		
חבר לשכה
₪ 180
אינו חבר לשכה
₪ 53
פנסיונר (**)
המחיר כולל כיבוד
1
1
1
1
1
1
1

טופס הרשמה
נהלי הרשמה מסודרים,
ניתן למצוא באתר הלשכה:
www.icpas.org.il
(*) במידה ויוחלט על שינוי דמי ההשתתפות,
הרי שמיום השינוי יחוייב המחיר החדש
גם אם פורסם קודם לכן בחוזר המחיר הקודם.
(**) פנסיונר הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כפנסיונר.

חידושים במיסוי בינלאומי
מיזוגים ורכישות בענף סוכני הביטוח ומוטבים בפוליסת ביטוח
כל מה שרו"ח ישראלי צריך לדעת על גישתה של מערכת המיסוי האמריקאית לשנת 2012
יצירתיות וחדשנות בעבודת המבקר הפנימי  -סוגיות עדכניות בביקורת פנימית
מה בין הערכת שווי חברות להערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים?
אשראי וביטחונות  -התנהלות מול בנקים וניהול סיכוני אשראי
סקירת החלטות מיסוי חדשות בחוק מע”מ

3.5.2012
17.5.2012
20.5.2012
24.5.2012
17.6.2012
21.6.2012
24.6.2012

נא לציין  xבמשבצת ,בגין ערב/י העיון שברצונך להשתתף .יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל משתתף

פרטים אישיים
שם משפחה

		

מס' חבר

שם פרטי

תפקיד:

תואר
		

מין ז/נ
תעודת זהות

מקום עבודה:

כתובת ,רח':

מס':

טל' (ע):

טל' (ב):

פקס':

דוא"ל:

ת.ד.

מיקוד:

עיר:
טל' (נייד):

לתשומת לב החברים,
 #ההרשמה תסגר בהתאם למספר המקומות באולם (מס' המקומות מוגבל).
 #התשלום לערב העיון יתבצע באמצעות  -תלוש הרשמה  /המחאה  /כרטיס אשראי ,כמפורט בעמוד הבא.
 #לא תתאפשר הרשמה טלפונית ו/או הרשמה באמצעות פקס (למעט בכרטיס אשראי) ,ו/או הרשמה במקום.
 #הודעות על ביטול השתתפות ,תתקבלנה בכתב עד  48שעות לפני קיום המפגש.
 #חברים המעונינים להרשם ,מתבקשים למלא את דף ההרשמה המצ"ב לפרטיו ,ולשלחו בהקדם באמצעות הדואר
בצירוף תלוש ההרשמה או המחאה למשרדי הלשכה ,או באמצעות כרטיס אשראי לפקס מס' .03-5116695
(לתשומת לבך  -התשלום במזומן בלבד ,לא יתקבלו המחאות דחויות ,כרטיסי אשראי יחוייבו מיידית).
למעונינים ,פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרד הלשכה או באמצעות הספח המצורף בעמוד הבא.

CVV

 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס

