
* בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.
16:00-16:30 - התכנסות ורישום | בהפסקה יוגש כיבוד | טופס הרשמה מצורף

לנוחותכם: בהגיעך ליום העיון היום, תוכל להנות מחניה דרך האפליקציה בלבד פינק פארק )pink park( ב-12 ש"ח  
לכל הערב מהשעה 16:00. יש להוריד את האפליקציה, להירשם ולהזמין חניה מראש בחניון פסגות בכתובת אחד 

העם 14 תל אביב. רק החל מהשעה 16:00 החניה תעלה 12 שקלים

ועדת ההשתלמויות
במרחב תל-אביב

ערב עיון בנושא:  

היבטי המס העולים מעסקאות
של רכישה ומיזוגים

13.5.2018

ערב העיון יתקיים ביום א' כ"ח אייר תשע"ח, 13 במאי 2018, בין השעות 19:45-16:30
בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב

מטרת ערב העיון: במציאות הכלכלית שבהם העסקאות במשק הישראלי ובכלל בעולם הינן מורכבות וכוללת בדרך 

כלל מספר מרכיבים ואלמנטים מסחריים, לרבות תמורות עתידיות,  אשר יש להם השפעה ישירה על המסים ומועדי 

הדיווח.

וכן בעקבות טיוטת חוזר של רשות המסים שעתידי להתפרסם וכן לעמדה החייבת בדיווח החלה החל משנת 2017 

ואילך. יעסוק ערב העיון בניתוח ההשלכות המיסויות בעסקאות מסוג אלו, לרבות השלכות מע"מ.

מר אורי בארי, רו"ח מנחה: 

גב' ענת דואני, רו"ח מרצים: 

מר גל גרינברג, רו"ח )משפטן( - לשעבר מהמח' המקצועית מע"מ              

נציגת רשות המסים - הגב' נעמה שואן, מנהלת תחום בכירה שוק ההון  

היבטי המס העולים בעסקאות M&A, לאור חוזרי רשות המסים בדבר רכישה עצמית, תמורה מותנית וכו'.  • נושאים: 

סקירה של מבנה העסקאות והיבטי המס העולים מהם – רכישה עצמית, רכישת מניות, רכישת פעילות,   •  

שינוי מבנה טרום עסקה, מנגנוני רכישה של מייסדי החברה, עסקאות עם תמורה מותנית.   

ביום העיון נרחיב על היבטי המס, דיווח רווח הון, מועד הדיווח בגין התמורות, ביאורים שיש לכלול בדיווח,   •  

סקירת עמדות החייבות בדיווח הרלוונטיות, סקירת חוזרי מס הכנסה שהתפרסמו לאחרונה בנושא.   

היבטי המע"מ.  •  



1  היבטי המס העולים מעסקאות של רכישה ומיזוגים - 13.5.2018

נהלי הרשמה מסודרים,
ניתן למצוא באתר הלשכה:

www.icpas.org.il
לכבוד: לשכת רואי חשבון בישראל

עבור אחראית רישום - גב' מתנה חתוכה
רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 6525201

טל: 03-5116699, פקס: 03-5116695

מחיר ערב העיון )*(:
₪ 105 חבר לשכה 
₪ 180 אינו חבר לשכה 

₪ 53 פנסיונר )**( 
המחיר כולל כיבוד

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.  )**(

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

פרטים אישיים

נ  / ז  מין   שם משפחה                     שם פרטי            

מס' חבר  תואר                            תעודת זהות                                       

תפקיד:    מקום עבודה:                                               

כתובת: רח':       מס':            ת.ד.                    עיר:       מיקוד:                     

טל' )ע(:   טל' )ב(:                                            טל' )נייד(:                                         

פקס':   דוא"ל:                                                                 

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 48 שעות 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.

טופס ההרשמה ייקלט במערכת רק אם צורף לו אמצעי תשלום.

matana@icpas.org.il  :את טופס ההרשמה ניתן לשלוח גם סרוק עם פרטי אשראי לכתובת

טופס הרשמה



הוראת תשלום עבור הרשמה לערבי עיון לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל"

# במידה ויש יותר ממשתתף אחד, נא לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל משתתף # 

יש למלא את אמצעי התשלום המופיעים בסעיפים 3-1, בהתאם להזמנתך:

מצ"ב תלוש/י הרשמה מראש, שמספרו/הם       .1

עבור הזמנת מקום/ות לערב העיון.  

מצ"ב המחאה ע"ס    מס'        בנק               עבור הזמנת מקום/ות לערב העיון.  .2

)לתשומת לבך - לא יתקבלו המחאות דחויות(.  

הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס' 03-5116695(.  .3

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי  

סוג הכרטיס:        שם בעל הכרטיס:       

מס' ת.ז.     

מס' הכרטיס:    

3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס   CVV     תוקף הכרטיס  

סה"כ לחיוב    )לתשומת לבך - התשלום בכרטיס אשראי יחוייב מיידית(   

חתימה           

שם המשתתף        ת.ז.    

את הקבלה יש להוציא ע"ש      ולשלוח לכתובת     

למעונינים לרכוש פנקסי תלושים לערבי העיון

לא חברי לשכה חברי לשכה    

/  5 תלושים במחיר 900 ש"ח /  5 תלושים במחיר 525 ש"ח   

/  10 תלושים במחיר 1,800 ש"ח /  10 תלושים במחיר 1,050 ש"ח   

/  25 תלושים במחיר 4,500 ש"ח /  25 תלושים במחיר 2,625 ש"ח   

    )בתוספת שני תלושים ללא תשלום(       )בתוספת שני תלושים ללא תשלום(

מצ"ב המחאה ע"ס    מס'       בנק   

עבור רכישת פנקסים.

חתימה        תאריך         


