ועד מרחב חיפה והצפון  -כנס חד יומי

תום שנת המס  2018והיערכות לשנת 2019
מלון דן כרמל ,חיפה |  27בנובמבר2018 ,
ריכוז מקצועי:
גב' יחזקאלי-גולן גלית רו"ח  -יו"ר מרחב חיפה והצפון ויו"ר משותף ועדת כנסים והשתלמויות
מר יוסי ישראלי רו"ח – יו"ר משותף ועדת ההשתלמויות מרחב חיפה והצפון
09:00-08:00

התכנסות ,רישום וכיבוד

09:15-09:00

דברי פתיחה
גב‘ איריס שטרק ,רו"ח  -נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

09:30-09:15

ברכות וסקירת תכנית העבודה של הרשות לשנה הקרובה/דגשים בעבודה מול המייצגים
נציג רשות המיסים :רו"ח רולנד עם שלם  -סמנכ"ל בכיר מקצועית

10:40-09:30

השפעת חוק ההסדרים על הדוחות הכספיים 2018-2017
הלכה למעשה והקשיים ביישום –
חברות ארנק ,משיכות בעלים  ,דיבידנד בכפייה ועוד...
מר גיא רשטיק ,רו"ח ועו"ד
מר אריה פונדק ,רו"ח  -יו"ר ראשות ועדת המסים
נציג רשות המיסים :רו"ח רולנד עם שלם  -סמנכ"ל בכיר מקצועית

11:40-10:40

ההחמרה הניכרת בפסיקה לטובת גישת רשות המסים וההשלכות על הפרקטיקה  /עולם
המס השתנה
מר רמי אריה ,רו"ח ,עו"ד

מרצים:
מגיב:

מרצה:
12:00-11:40

הפסקת קפה

13:30-12:00

היערכות להגבלות בשימוש במזומן החל מיום ,1.1.19
הגבלת העברות כספים לחו"ל /לאחר גילוי מרצון  ,מסלול ירוק וניכוי במקור בהעברת
כספים לחו"ל ,דיווח לרשות המיסים והחוק להלבנת הון-
נציגת רשות המיסים :גב' רחל גדסי ,מנהלת תחום מפקח ארצי  -תכנון ומדיניות.
מר ג'קי מצא ,רו"ח (משפטן)
כבוד השופט ,פרופ' דן ביין

15:30-14:30

סוגיות ועדכונים במע"מ -דגשים מיוחדים והיערכות לסופשנה
עסקאות במטבעות וירטואליים
גב' ליאת פייג-נויבירט ,רו"ח  -סגנית נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל
נציג רשות המיסים :מר מיכאל זיו ,מנהל תחום בכיר מקצועית מע'מ  -רולינג ורפנטורה.

17:00-15:30

הליכי טיפול בפקיד שומה ודגשים בעבודת המייצגים מול פקיד השומה,
חוות דעת שאינן נוסח אחיד ,גילוי נאות בדוחות ,תיקוני דוחות,
חוזר מ"ה  2018/13הלוואות בריבית נמוכה ,תכנוני מס "ייחודיים לסופשנה" –עשה ואל
תעשה ,עסקאות מלאכותיות ועוד..
מר סלי איילון ,רו"ח
מר יובל אבוחצירא ,רו"ח (משפטן)
נציגת רשות המיסים :גב' רויטל רז ,מנהל תחום בכיר תקינה חשבונאית.
מר יעקב זיצר ,רו"ח

מרצים:
מגיב:
14:30-13:30

מרצים:

מגיב:

ארוחת צהריים

כנס חד-יומי
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טופס הרשמה | כנס היערכות סוף שנה
27.11.2018

דן כרמל ,חיפה |

08:00-16:00

לכבוד:
לשכת רואי חשבון בישראל
מונטיפיורי  ,1תל-אביב ,פקס03-5116695 :

תאריך_____________:

עבור מתנה חתוכה פקס מס‘  03-5116695או במייל | matana@icpas.org.il :לפרטים03-5116699 :
שם משפחה ____________________ :שם פרטי ___________________ :מס‘ חבר__________________ :
)שדה חובה(

תעודות זהות ______________ :מקום עבודה _______________________ :תפקיד__________________ :
טלפון נייד _______________ :טלפון בבית ________________ :טלפון בעבודה______________________ :
דואר אלקטרוני ________________________________________ :פקס__________________________ :
כתובת למשלוח דואר ___________________________ :עיר _______________ :מיקוד_______________ :

אני הח�מ מבקש\ת לשלם את דמי ההרשמה:
אינו חבר לשכה ₪ 500 -
לאדם ,עד  3תשלומים

חבר לשכה ₪ 225 -
לאדם ,תשלום אחד

אמצעי תשלום
תשלום באמצעות המחאה לפקודת ”לשכת רואי חשבון בישראל“ )חובה לצרף צילום המחאה בצירוף הטופס(
המחאה ע“ס ___________ :ש“ח ,מס‘ ___________:בנק ____________________ :ז“פ_____________________ :
הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי(
סוג הכרטיס :ויזה | ישראכרט | אמריקן אקספרס | דיינרס

שם בעל\ת הכרטיס__________________________ :

מספר ת.ז______________________ :.

מספר הכרטיס______________________________________ :

תוקף הכרטיס____________________ :

 3 ) CVVספרות אחרונות בגב הכרטיס(_____________________ :

מספר תשלומים _____ :

סה“כ לחיוב  _____________ :חתימה __________________ :

קבלה להוציא על שם__________________________________________________________ :
לשלוח לכתובת _______________________________________ :תאריך________________:

