
ימי עיון קיץ 2018
המאבק בהון שחור

12.6.2018
מרכז כנסים שלווה | 20:00 - 16:30

המאבק בהון השחור, אחריות פלילית של רואי החשבון 
וממשקי רואה החשבון המייצג מול הבנק

"בשנים האחרונות נעשים מאמצים מוגברים של רשויות המס בישראל ובמדינות נוספות, 
להיאבק בהון השחור שמקורו בעבירות מס וזאת במטרה להעמיק את גביית המס ולצמצם 
כ"עבירות  מס  עבירות  מספר  הוגדרו  אלה,  ממאמצים  כחלק  המס.  העלמת  תופעת  את 
מקור" בחוק איסור הלבנת הון. במקביל נקבעו כללים לגבי מידת אחריותו האישית של 

רו"ח בעבירות המס.

ערב העיון נועד להעמיק בהבנה ובידע אצל המייצגים לגבי ה"תפקיד" החדש שהוטל על 
הבנקים, לרבות נושאים של מניעת פעולות, דגלים אדומים אשר נקבעו המחייבים את 
הבנקים להעמיק ולבחון את מקורותיו הכספיים של הלקוח, החלפות מידע עם הרשויות, 
כל  ובכלל  החשבון  מרואי  הנדרשים  ואסמכתאות  אישורים  במקור,  מס  ניכוי  חובות 

ההתפתחויות האחרונות בתחום. 

מנחה: מר רענן קופ, רו"ח, יו"ר ועד מרחב ירושלים

ממשקי רואה החשבון המייצג מול הבנק  
מר דוד מזרחי, רו"ח ועו"ד

• הגברת האכיפה והרגולציה בבנק כחלק ממאמץ בינלאומי נגד העלמות מס, הלבנת הון 
.2 FATCA ,CRS - כעבירות מקור, הלבנת הון בענף הנדל"ן, חילופי מידע

נאמנות,  וחשבונות  חוזרים  ותושבים  חוץ  תושבי  על  בדגש  חשבון  בפתיחות  סוגיות   •
.Back to Back הלוואות

• אישור רו"ח נדרשים מהבנק
• ניכוי במקור מתשלומים של תושבי ישראל לתושבי חוץ , סוגי תשלומים שניתן להעביר 
ניכוי מע"מ, רכישות  ירוקים להעברות כספים,  ומהן הדרישות לכך, מסלולים  ניכוי  ללא 
מקרקעין, חברות מיוחדות, פרסום באינטרנט, תוכנות מחשב ותוכנת מדף, מימוש ערבות, 

ייבוא טובין, העברה מתושב חוץ לתושב חוץ – חוק מול פרקטיקה.

  הפסקת קפה 

אחריותם הפלילית של רואי החשבון כמייצגים, בראי החקיקה והפסיקה 
גב' קרן זרקו זמיר, עו"ד

כך תימנעו מהליך פלילי בעקבות עבירות של לקוחות:
• חובת הסודיות: מתי היא מתבטלת אל מול חובת הדיווח?

• ידיעה כדין ביצוע העבירה - סעיף 224 לפקודת מס הכנסה. מהי ידיעה?
• אשמת המייצג – גם ללא כוונת תחילה, הענישה למייצגים לעיתים מחמירה יותר
• רשלנות מייצג ומבחן הצדק סביר – מתי טעות יכולה להיחשב לעבירה פלילית?

• חובת הזהירות – אחריותו המקצועית של רואה החשבון כדרך להימנע מאישום פלילי
• יידוע הלקוח –כדרך להימנע מהסתכנות בהליך פלילי בעצמו או מתביעת נזיקין מצד 

הלקוח.

"



ימי עיון קיץ 2018
טופס רישום

מרכז כנסים שלווה | 20:00 - 16:30

הרשמה לערב עיון המאבק בהון שחור - 12.6.2018

פרטים אישיים
יש למלא את הטופס במלואו בצורה ברורה וקריאה

)עקף בעיגול(מין: ז / נ|_____________|שם פרטי:|_____________|שם משפחה:

|_____________|ת.ז.|_____________|תואר:|_____________|מס' חבר:
)כולל ספרת ביקורת(

|_____________|מקום עבודה:|_____________|תפקיד:

|_________|ת.ד.|_____________|מס':|_____________|רח':

|_____________|מיקוד:|_____________|עיר:

|_____________|סלולרי:|_____________|טל' )ב(:|_____________|טל' )ע(:

 |_______________________|דוא''ל:|_____________|פקס:

הוראת תשלום עבור הרשמה לערב עיון לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל"
יש למלא את את הטופס במלואו בצורה ברורה וקריאה

ספח/תלוש הרשמה
)ספח הרשמה שנרכש מראש מהלשכה. על השובר להגיע ללשכה לפני מועד ערב העיון(

מס' התלוש/ים: |_____________|, |_____________|, |_____________|, |_____________|

תשלום באמצעות המחאה
)יש לצרף את השיק ולשלוחו בצרוף הטופס ללשכה לפני מועד ערב העיון(

ע”ס: |_____________| מס’ שיק: |_____________| בנק: |_____________| סניף: |_____________|

תשלום באמצעות כרטיס אשראי )יש לפקסס את הטופס לפקס 03-5116695 או להעבירו בדואר ללשכה(
____/____/____/____מס' הכרטיס:|_____________|סוג הכרטיס:

 ___ )3 ספרות בגב הכרטיס(__/__תוקף:

|_________| סה"כ לחיוב:_/________/_ת.ז. של בעל הכרטיס:

|_________|חתימה וחותמת:

 |_______________________________|כתובת:|________________|קבלה על שם:

 
 

 

 
 ההרשמה תתבצע ע"י טופס רישום בלבד טופס הרשמה

 אישור השתתפות תאריך יום עיון
   04.02.16 תקשורת, מיתוג אישי ושווק לקוחות

   18.02.16 סוגיות במיסוי נדל"ן ודירת מגורים
   03.03.16 הלכה למעשה –מיסוי אמריקאי ישראלי 

   17.03.16 עבירות מס והלבנת הון
 

 רואי חשבון בישראללשכת לכבוד: 
 עבור ועדת ההשתלמויות במרחב ת"א

 65166, תל אביב, 3, קומה 1רח' מונטפיורי 
 03-5116695| פקס.  03-5116699טל'. 

 
  :*דמי השתתפות

 לחבר לשכה - ₪ 70
 רו"ח שאינו חבר לשכה - ₪ 100
 כפנסיונר( בלשכהחבר לשכה המסווג  הינו)פנסיונר  רו"ח פנסיונר - ₪ 50

 ים כוללים מע"ממחירה -
 פרטים אישיים -

 
 יש למלא את הטופס במלואו בצורה ברורה וקריאה

 *במידה ויוחלט על שינוי דמי ההשתתפות, הרי שמיום השינוי יחוייב המחיר החדש,
 גם אם פורסם קודם לכן בחוזר, המחיר הקודם.

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 |_____________| שם משפחה:

 
 
 

 |_____________| שם פרטי:

 
 
 

 מין: ז / נ

 
 
 
 

 בעיגול( עקף
      

 // ת.ז. |_____________| תואר: |_____________| מס' חבר:
 )כולל ספרת ביקורת(     

   |_____________| מקום עבודה: |_____________| תפקיד:
      
      

 |_________| ת.ד. |_____________| מס': |_____________| רח':
      

   |_____________| מיקוד: _____||________ עיר:
      

 |_____________| סלולרי: |_____________| טל' )ב(: |_____________| טל' )ע(:
      

  |_______________________|  דוא"ל: |_____________| פקס':
     

90 ₪ - לחבר לשכה
130 ₪ - אינו חבר לשכה

50 ₪ - רו"ח פנסיונר )פנסיונר הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כפנסיונר(
-     המחירים כוללים מע"מ

matana@icpas.org.il :מייל |


