
מיסוי יחיד - מפגש 1 
25.4.2018

מרכז כנסים שלווה | 20:00 - 16:30

ימי עיון קיץ 2018

מטרה: לימוד חוקי המס המרכזיים במיסוי היחיד, 
תוך התייחסות לפסיקה חדשה ותיקוני חקיקה.

מנחה: מר אסטבן בורשטיין רו"ח, חבר ועדת השתלמויות במרחב ירושלים
מרצים: 

מר צחי עירון, רו"ח
מר גדי אלימי, רו"ח
נציג רשות המיסים 

חלק ראשון 

אישיים( וזיכויים  ניכויים  זיכוי,  נקודות  יסף,  מס  המס,  שיעורי  המס,  שיטת  המס:  חישוב 
למעט קופות גמל וביטוחים, )הנחות מס ביישובי ספר, פריסת הכנסות, חישוב המס, חישוב 

מאוחד נפרד, בחירת ב"ז רשום, נ"ז וזיכויים אישיים בשיטות החישוב השונות. 
164 לפקודה, צווים  - סעיף  ניכוי מס במקור במקור מתשלומים שונים ליחיד  ניכוי מס: 

ותקנות - הדין והפסיקה. 

 הפסקת קפה 

חלק שני 
תושבות ועולים: שינוי תושבות, מס יציאה - הדין והחלטות מיסוי, פטורים ממס לתושב 

לראשונה/עולה חדש, תושב חוזר ותושב חוזר ותיק.
הצהרות הון: עקרונות, אופן הבנייה והחישוב וסוגיות מיוחדות, ייחוס הפרשי ההון לשנים 

פתוחות וסגורות



ימי עיון קיץ 2018
טופס רישום

מרכז כנסים שלווה | 20:00 - 16:30

הרשמה לערב עיון מיסוי יחיד - מפגש 1 - 25.4.2018

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 |


