
 

  .51.6.5, .03.1.5 | השתלמות מיוחדת
           הוראות ניהול ספרים        

  כולל לימוד מורחב של הוראות ניהול פנקסים 
 "סעדים וסנקציות, עילות -פסילת ספרים "כולל 

 

   .03.1.5   מפגש ראשון
 

 .ר סניף באר שבע והדרום"יו -ח "רו, אריק קטורזהמר      מנחה
 

 ד"ועו ח"רו  ,הררי-רוזנברג שירה ' גב       מרצים      

  ח"רו ,הלוי דחוח שמואלמר    

   תחום מפקח ארצי ניכויים תמנהל, רחל אקוקה' גב         

  ר ראשות ועדת המסים"יו , סגן נשיא – ד"ועו ח"רו ,בלנגה ק'גמר         :  מגיב
 

 .51.6.5   שני מפגש
 

 .ר סניף באר שבע והדרום"יו -ח "רו, אריק קטורזהמר      מנחה
 

 ח"רו, אורי דליותמר        מרצים      

 ד"ועו ח"רו  ,הררי-רוזנברג שירה ' גב  

    תחום בכיר הוראות וקבילות פנקסים תמנהל, תמר ברכהגב    

 ר ראשות ועדת המסים"יו , סגן נשיא – ד"ועו ח"רו ,בלנגה ק'גמר         :  מגיב
 

 .פנקסיםמי חייב לנהל , מבנה ההוראות, "הוראות ניהול ספרים"מטרת  • יםנושא

תעודת ", "סרט קופה רושמת", "ספר פדיון יומי", "שובר קבלה"ניהול , "בקשה להקלה בניהול ספרים" •  
 .הלכה למעשה –ספירות מלאי ". חשבונית מס", "חשבונית", "משלוח

  ומועדי רישום" ספרי חשבון", "תיעוד חוץ", "תיעוד פנים"נוהלי רישום . 

חשבוניות )הלכה למעשה  –" מסמכים ממוחשבים"משלוח . החשבונות ושמירתהנוהלי רישום במערכת  •  
 (.למייל

 :מ"מס הכנסה ומע –עילות לפסילת ספרים  •  

 ?ולהפך ?מ"האם פסילת ספרים במס הכנסה בהכרח גוררת פסילת ספרים במע .א   

 ".ליקוי מהותי"או " סטייה מהותית"–" ליקוי"ל " סטייה"הבחנה בין  .ב   



 

, פנייה לוועדה לניהול פנקסים -" פסול ספרים"סעדים משפטיים במקרה שפקיד השומה מבקש ל .ג   
 . המשפט-פנייה לבית

 . מה לטעון ומה אסור להגיד –" אי רישום תקבול"בגין " שימוע" .ד   

 ?מה הוא רשאי לעשות ומה אינו רשאי. פקיד השומה בפסילת ספרים" שיקול דעת" .ה   

, "רישומים כוזבים", "תעודת משלוח"או " חשבונית"הוצאת -אי: ?אימתי-סילת ספריםעילות לפ .ו   
 ".תוצאה עסקית בלתי סבירה", "הימנעות מהצגת ספרים", "שלא כדין"הוצאת חשבונית מס 

 .והפרוצדורה בוועדה לקבילות פנקסים, "פנקסים בלתי קבילים"הסנקציות בגין  •  

 .   הכנסה-של מס" קודים" •  

 

 
 

 כל ערב עיון יזכה את המשתתף  5.5.51-החל מה משתלם מצטייןבהתאם לתכנית 
 . נקודות 0-ב
 

  .03.1.5  ,ח"ן תשעוסיב ז"ט, 'ד וםי  -ראשון  מפגש
 .51.6.5, ח"ט בסיון תשע"כ' יום ג  –מפגש שני     

 באר שבע, 531אולם , בניין ספרא, במכללת סמי שמעון, 56:33 – 50:33בין השעות 
 

 .באירוע יוגש כיבוד קל| התשלום בכניסה  - עבור שני מפגשים ₪ 133 -מחיר ערב העיון 
 ניתן להעביר שני שוברים עבור שני המפגשים, שובר בגיןלמשתתפים 

 51:11-56:33: התכנסות ורישום
 

 .ב"ג הספח המצ"ע, נא לאשר השתתפותכם בהקדם
 :לתשומת לב החברים

 .מבקשים להימנע מאיחורים כדי למנוע הפרעות ליתר המשתתפים והמרציםאנו , ההרצאה תחל במועד הנקוב
 

 ,בברכת חברים
 

 ח"רו, גילה בניסטי' פרופ
 ר ועדת השתלמויות "יו

 ח"רו, אריק קטורזה
 ר ועד סניף באר שבע והדרום"יו

 
 
 
 

 



 

 
 

 

  לכבוד
 __________________:   שם לשכת רואי חשבון בישראל

 סניף באר שבע והדרום
 פארק תעשיות 1 הגת

 056133., עומר
 

 300-6533.33:   טל
 .610333-.3: פקס

 
 

 ________________: כתובת
 
 

 _________________:  טלפון
 

 ,.נ.ח
 

          .51.6.5, 1.5.03. הוראות ניהול ספרים :  הנדון
 

בניין , במכללת סמי שמעון, .51.6.5' וביום ג .03.1.135, 'דביום  מושיתקיי יםלמפגש( ות)מקום _________הריני מזמין 
 .באר שבע, 530אולם , ספרא
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