
 

 שלישי, יום 24.07.18 | ערב עיון
 בנושא:טבריה בערב עיון  נצרת ועמקים יקיים סניףכי הננו מתכבדים להודיעכם 

  עדכוני מיסים ומפגש עם פקיד השומה

 יו"ר סניף נצרת ועמקים – , רו"חאוסאמה חסן  מנחה                                  

 שות ועדת המיסיםאר, רו"ח ועו"ד, ס' נשיא הלשכה ויו"ר ג'ק בלנגהמר    מרצים
 פ"ש טבריה - עזרא ספרמר                                              

 ש טבריה סגנית פ" -שגית חבר גב'                                              
                                                   

 התכנסות 15:00-15:30
 

 :הרצאות 15:30-19:00
 קיתרות חובה, משיכות בעלים ומיסוי חברות ארננושא: 
שות ארס' נשיא הלשכה ויו"ר  - רו"ח ועו"ד ג'ק בלנגה,מר  מרצה:

 ועדת המיסים
  

 הסוגיות שוטפות פקיד שומ נושא:
 2017סוגיות שוטפות ושינויים בדוחות לשנת             

 פ"ש טבריה - עזרא ספרמר  :יםמרצ                        
 ש טבריה סגנית פ" -שגית חבר גב'                                       

 
 תחברות בי נושא: 
 יפורסם בהמשך  :מרצה

  
  נקודות 3-ב המשתתף את יזכה עיון ערב כל מצטיין משתלם לתכנית בהתאם

 
 24.7.18, חתשע"  אבב יב', שלישי ערב העיון יתקיים ביום

  15.00-19.00 בין השעות

 , טבריה( 1)שד' אליעזר קפלן   טבריה במלון חוף גיא 

 

 ₪ 105מי שאינו חבר לשכה לחבר שכיר, ₪  40לחבר לשכה, ₪  70דמי השתתפות: 
 הכוללים: הרצאות, חומרי רקע והפסקות קפה ועוגה.
 מספר המשתתפים מוגבל, נא לדאוג לרישום מוקדם.

 
 ,חברים בברכת

 אוסאמה חסן, רו"ח
 יו"ר ועד סניף נצרת  

 פאדי מסאד, רו"ח
 יו"ר ועדת ההשתלמויות



 

 סניף נצרת 

 ועמקיםנצרת  סניףועדת השתלמויות  | רישום טופס
 24.07.18|   עדכוני מיסים ומפגש עם פקיד השומהערב עיון בנושא 

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

  פאדי מסאדרו"ח  : לכבוד
 fadi@massad-cpa.com או סרוק למייל:   04-6550515: את טופס ההרשמה ניתן לשלוח לפקס 04-6550555טלפון: 

 
 עלות )*(

 ח"ש 40    חבר שכיר
 ח"ש  70 חבר לשכה                      

 ח"ש 105   אינו חבר לשכה
 כיבוד כולל המחיר

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

 
 ,החברים לב לתשומת

 .מוגבל( המקומות' )מס באולם המקומות למספר בהתאם תיסגר ההרשמה -
 .המחאה/  אשראי כרטיס באמצעות יתבצע העיון לערב התשלום -
 .אשראי( בכרטיס )למעט פקס באמצעות הרשמה או/ו טלפונית הרשמה תתאפשר לא -
 .במייל או בפקס ולשולחו ההרשמה טופס את למלא מתבקשים, להירשם המעוניינים חברים -
 .המפגש קיום לפני שעות 48 עד בכתב תתקבלנה, השתתפות ביטול על הודעות -

 
 אישיים פרטים

 נ/ז מין_________________  פרטי שם__________________  משפחה שם
 ________________________________________ זהות תעודת____________  תואר____________  חבר' מס

 ___________________: __________________________עבודה מקום: ________________________ תפקיד
 ______:______מיקוד: _____________ עיר.: ______ ד.ת': _______ מס': ____________________ רח: כתובת

 _____: _____________________)נייד(' טל: _________________ )ב(' טל: _____________________ )ע(' טל
 _____________________________________: _____________ל"דוא': _________________________ פקס

 
 מיידי חיוב|  האשראי כרטיסי בכל לשלם ניתן|  אשראי כרטיס באמצעות תשלום הוראת 

 : _______________________הכרטיס ת/בעל שם: _________________ הכרטיס סוג
 _________ (הכרטיס בגב אחרונות ספרות 3) CVV: ________________  הכרטיס' מס
 _______________________ לתשלום כ"סה    : _______________הכרטיס תוקף.: ___________________ ז.ת' מס

 
 

 בלבד במזומן המחאה|  המחאה באמצעות תשלום 
 ________: __________________פ"ז: ___________ בנק': _________ מס, ח"ש: _____________ ס"ע המחאה

    ______________ לתשלום כ"סה                                                                                                               
 

 _____________________________________: לכתובת לשלוח: ____________________ ש"ע להוציא יש קבלה
 _____________________________: ________________________חתימה: _____________________ תאריך


