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בכבוד רב
יזהר קנה, רו"ח
נשיא הלשכה

חברות וחברים יקרים,

לימודי  קורס  לחברים  בזאת  מוצע  תעודה,  ולימודי  להשתלמויות  המכון  של  הלימודים  תוכנית  במסגרת 
תעודה בנושא "היבטים שונים במיסוי יחיד".

הקורס יפתח ביום ב', 7.1.19, בשעה 17:00, ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית, בבית הלשכה, אודיטוריום 
תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב )יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב-9 מפגשים לפחות מתוך 11 מפגשים.

בקורס יחולק חומר מקצועי.
הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.

לרואי חשבון חברי לשכה תינתן הנחה בשיעור של 50% בדמי ההשתתפות.
מספר המקומות מוגבל ולפיכך מומלץ להירשם לקורס מוקדם ככל האפשר )אין הרשמה טלפונית(.

מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

רו"ח, עו"ד על הריכוז האקדמי  גיא רשטיק,  ומר  רו"ח  רעיה קידר,  גב'  ברצוני להודות למרכזים האקדמים, 

ותרומתם הרבה לקורס.
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השתלמות לימודי תעודה בנושא: "היבטים שונים במיסוי יחיד"
גב' רעיה קידר, רו"ח ריכוז אקדמי: 

מר גיא רשטיק, רו"ח, עו"ד   

מטרת הקורס: לימוד מעמיק ויסודי של סוגיות מהותיות בהיבטים שונים במיסוי יחיד תוך מתן פתרונות 
מעשיים לסוגיות הנוגעות לפרקטיקה.

מתכונת הקורס:   
11 מפגשים שבועיים x 2 י"ס כ"א ובסה"כ 44 שעות אקדמאיות.

המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ, בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1, ת"א
)יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, כל מפגש בקורס יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.

תעודה:   
למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל, 

כפוף להשתתפות ב-9 מפגשים לפחות מתוך 11 מפגשים. הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של 80% לפחות 
מתוך המפגשים בהם נערך הקורס. 

  על המשתתף בקורס להקפיד להירשם בדוח הנוכחות שבעמדת נציג הלשכה.
  אי רישום הנוכחות ייחשב להיעדרות.

הרשמה:
המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים למלא את טופס ההרשמה שנמצא בסוף החוברת ולשלחו בהקדם בצרוף 

המחאות, באמצעות הדואר למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי 1, קומה 3, תל-אביב, 6525201. ניתן לשלם גם 
matana@icpas.org.il באמצעות כרטיס אשראי במשלוח הטופס לפקס מס' 03-5116695 או למייל

)לא תתאפשר הרשמה טלפונית(.

מועד פתיחת הקורס:  
יום ב', 7.1.19 בשעה 17:00, התכנסות ורישום משעה 16:30. 

דמי השתתפות:
חבר לשכה - 1400 ש"ח, לא חבר לשכה - 2800 ש"ח.

ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים ל-5 בכל חודש החל מחודש ינואר 2019.

דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך 5.1.19. 

החל מתאריך 6.1.19 ועד למועד פתיחת הקורס יחוייב החבר ב-50% מהתשלום הכולל של הקורס.
לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.

בהפסקה יוגש כיבוד.

חניה:
בהגיעך לקורס תוכל/י להנות מחניה דרך האפלקציה פינק פארק )Pink Park( בלבד במחיר 15 ש"ח לכל הערב 

)החל מהשעה 16:00(. יש להוריד את האפליקציה, להרשם ולהזמין חנייה מראש בחניון פסגות בכתובת אחד העם 
14 ת"א. רק החל מהשעה 16:00 החניה תעלה 15 ש"ח.
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תכנית הקורס: "היבטים שונים במיסוי יחיד"

ריכוז אקדמי: גב' רעיה קידר, רו"ח, מר גיא רשטיק, רו"ח, עו"ד

המועדהנושאשם המרצה *

1
מר ג'קי מצא, רו"ח, משפטן -

לשעבר מנהל רשות המסים
מבוא - שיטת המס, שיעורי המס, 

מס יסף, נקודות זיכוי, ניכויים וזיכויים 
אישיים )למעט קופות גמל וביטוחים(, 

הנחות מס ביישובי ספר, פריסת הכנסות

7.1.19 - יום ב'
17:00-18:15

חישוב המס, חישוב מאוחד נפרד, בחירת מר יגאל רופא, רו"ח 
ב"ז רשום, נ"ז וזיכויים אישיים בשיטות 
החישוב השונות, פרודים וידועים בציבור

18:30-19:45

2
קופות גמל, ביטוחי חיים וקרנות מר צור גינת, רו"ח

השתלמות - זיכויים וניכויים אישיים, 
כללי הפקדה ומשיכה - חלק א'

14.1.19 - יום ב'
17:00-19:45

3
קופות גמל, ביטוחי חיים וקרנות מר אייל מנדלאווי, רו"ח

השתלמות - זיכויים וניכויים אישיים, 
כללי הפקדה ומשיכה - חלק ב'

22.1.19 - יום ג'
17:00-18:15

מענק פרישה ומוות - תנאים לפטור מר יעקב כהן, רו"ח
וחיוב, חיוב במס על קיצבה, נוסחת 

השילוב, תיקון 190 לפקודה, רצף פיצויים 
ורצף קצבה - חלק א'

18:30-19:45

4
נציגת רשות המסים

גב' רונית כהן - מנהלת תחום 
בכירה קופות גמל.

מענק פרישה ומוות - תנאים לפטור 
וחיוב, חיוב במס על קיצבה, נוסחת 

השילוב, תיקון 190 לפקודה, רצף פיצויים 
ורצף קצבה - חלק ב'

28.1.19 - יום ב'
17:00-19:45

5
מיסוי הכנסות מהשכרת מקרקעין בישראל מר אייל סנדו, רו"ח

ובחו"ל - מסלולי המיסוי, פחת וניכוי 
הוצאות

4.2.19 - יום ב'
17:00-18:15

נציגת רשות המסים
גב' נטלי תורג'מן - מנהלת תחום 

בכירה שומה - פיקוח ובקרה

הצהרות הון - עקרונות, אופן הבנייה 
והחישוב וסוגיות מיוחדות, ייחוס הפרשי 

ההון לשנים פתוחות וסגורות

18:30-19:45

6
תושבות יחיד, Re-location, שינוי מר גיא רשטיק, רו"ח, עו"ד

תושבות, מס יציאה - הדין והחלטות 
מיסוי ופטורים ממס לתושב לראשונה/

עולה חדש, תושב חוזר ותושב חוזר ותיק

11.2.19 - יום ב'
17:00-18:15

מיסוי מטבעות וירטואליים - הדין מר יובל כהן, רו"ח, עו"ד
והפרקטיקה

18:30-19:45

* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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המועדהנושאשם המרצה*

7
היבטים פליליים בדיני המס, עקרונות מר ארז שגיב, רו"ח, עו"ד

הכופר והשלכות תיקון 14 לחוק איסור 
הלבנת הון

25.2.19 - יום ב'
17:00-18:15

נציג רשות המסים
מר רוני סרי-לוי - מנהל אגף א' 

שומה-מס הכנסה

דוחות ודיווחים חובת הגשת דוחות, 
דיווחים נדרשים ע"י יחידים, החזרי מס 
ותיקוני דוחות. דגשים במילוי הטפסים 

החדשים

18:30-19:45

8
מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן 
נשיא הלשכה ויו"ר ראשות ועדת 

המסים

מיסוי יתרות חובה, משיכות בעלים 
ושימוש בנכסי חברה ע"י בעל מניות 
מהותי, חברות ארנק וחלוקת רווחים 

בכפייה– סעיפים 3)ט1(, 62א, 77

4.3.19 - יום ב'
17:00-19:45

9
מיסוי רווחי הון בידי יחיד, מענקי אי מר רן כהן, רו"ח

תחרות ומכירת זכות לא מוחשית, פטורים 
ממס רווח הון, מעבר מיחיד ושותפות 
לחברה ותכנון מס במסגרת חלק ה'2 

לפקודה 

11.3.19 - יום ב'
17:00-18:15

ניכוי מס במקור מתשלומים שונים ליחיד מר ניר הלפרין, רו"ח, משפטן
- סעיף 164 לפקודה, צווים ותקנות - 
הדין והפסיקה, דגשים במיסוי שוק ההון

18:30-19:45

10
מיסוי גופים שקופים לצורכי מס - חברה מר ישי כהן, רו"ח, משפטן

משפחתית, חברת בית ושותפויות

18.3.19 - יום ב'
17:00-18:15

הליכי שומה, השגה וערעור - הדין מר צבי פרידמן, רו"ח
והפסיקה

18:30-19:45

11
סוגיות מיוחדות ביטוח לאומי ליחידיםגב' אורנה צח גלרט, רו"ח

25.3.19 - יום ב'
17:00-18:15

יחיד או חברה - שיקולי התאגדות לצרכי מר רמי אריה, רו"ח, עו"ד
מס, משכורת או דיבידנד, רכב בחברה או 

בעצמאי 

18:30-19:45

19:45 ואילךסיכום וחלוקת תעודות

* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס: "היבטים שונים במיסוי יחיד" - 25.3.19 - 7.1.19, בבית הלשכה

נהלי הרשמה מסודרים, ניתן למצוא
www.icpas.org.il :באתר הלשכה

יש לשלוח טופס הרשמה
נפרד לכל משתתף.

לתשומת ליבך: הפרטים האישיים שלהלן )שם משפחה, שם פרטי ותואר( ירשמו בתעודת 
הסיום של הקורס בדיוק כפי שצויינו. לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת התעודה.

לכבוד:
לשכת רואי חשבון בישראל

עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה
רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 6525201

טל: 03-5116699, פקס: 03-5116695
matana@icpas.org.il :או למייל

פרטים אישיים

מין ז/נ שם פרטי   שם משפחה   

תואר                            תעודת זהות   מס' חבר  

תפקיד:      מקום עבודה:                                                      

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

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

דוא"ל:                                                                                          פקס':  

באמצעות המחאה )ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים - כמפורט בעמ' 4( 		3
המחאות יש לרשום לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ולשלחם באמצעות הדואר      

למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 6525201, לידי מח' השתלמויות.  
מצ"ב המחאות כדלקמן:  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   1. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   2. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   3. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   4. המחאה ע"ס  

הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס' 03-5116695( 		3
ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים כמפורט בעמ' 3.  

מספר תשלומים                        )עד 4 תשלומים(  

שם בעל/ת הכרטיס                                                               סוג הכרטיס  

מס' ת"ז:       מס' הכרטיס    

)3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(  סה"כ לחיוב                                                                                 CVV       תוקף הכרטיס

חתימה                                          

את הקבלה יש להוציא על שם   ולשלוח לכתובת                                

טופס הרשמה

 דמי ההשתתפות:
 1400 ₪ למשתתף חבר לשכה

 2800 ₪ למשתתף לא חבר לשכה
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