יום עיון משותף של לשכת רואי חשבון עם נציגי סניף
הביטוח הלאומי בחדרה לסוף שנת  2018ותחילת | 2019
יום שלישי | 27.11.18
מרצה ומנחה :גב' אורנה צח-גלרט ,רו"ח ,חברת נשיאות לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם
המוסד לביטוח לאומי
מרצים:
נושאים:

נציגים מסניף הביטוח הלאומי בחדרה

פסקי דין חדשים בנושא תושבות וחיוב בדמי הביטוח של הכנסות בחו"ל
חידושים והדגשות בנושא ידועים בציבור
שינוי מעמד עצמאי רטרואקטיבית  -הוראות חדשות
שכר דירה למגורים  -כעסק
דגשים בתביעות לגמלאות דמי לידה והורות
העסקת עובד זר על ידי מטופל סיעודי
תזכורת לשידור טופס 126
שידור טופס  102וטופס 100
תיאום דמי ביטוח בשיעור המופחת ומעל התקרה
החזרי דמי ביטוח לעובדים ולמעסיקים
בעלי שליטה ובני משפחה  -דגשים במילוי טופס תביעה לגמלה
תיקוני חקיקה ועדכונים בצו סיווג מבוטחים
תיקון בחוק בעניין תושב ארעי
עמדת הביטוח הלאומי בעניין חבות בדמי ביטוח של עולים חדשים ושל תושבים חוזרים ותיקים
תזכורת  -סעיף  369לחוק הביטוח הלאומי
עדכונים שונים ופסקי דין חדשים בשנת 2018
חוק ההסדרים בהיבט הביטוח הלאומי  -עדכון:
חברות ארנק לרבות השלכות סעיף 62א לפקודה
משיכות יתר של בעלי מניות  -סעיף (3ט )1לפקודה
חלוקת דיבידנדים בעקבות תיקון סעיף  77לפקודה
שנת  2018בהיבט הגמלאות (כפוף למגבלות הזמן):
דרישת הביטוח הלאומי של חובות עבר בגמלאות
עדכונים בנושא תגמולי מילואים
השלכות הסכם הנכים ממרץ 2018
תביעה לגמלת סיעוד לפני אשפוז מתוכנן או בעת אשפוז
רפורמת הסיעוד מחודש נובמבר .2018

בהתאם לתכנית משתלם מצטיין כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב 3-נקודות
ערב העיון יתקיים ביום שלישי ,י"ט בכסלו תשע"ח ,27.11.2018 ,בין השעות ,16:00 - 20:00
במלון מצפה-ים(בוטיק) ,רח' קרליבך  ,4נתניה ,טלפון ,09-8623730 :נא לדייק.

בברכת חברים,
לירון דורי ,רו"ח
יו"ר משותף
ועדת השתלמויות
סניף נתניה חדרה

עמירם קליין ,רו"ח
יו"ר וועד
סניף נתניה-חדרה

דוד יחזקאל ,רו"ח
יו"ר משותף
ועדת השתלמויות
סניף נתניה-חדרה

טופס רישום | סניף נתניה-חדרה
יום עיון משותף של לשכת רואי חשבון עם נציגי סניף הביטוח הלאומי בחדרה
לסוף שנת  2018ותחילת  | 2019יום שלישי | 27.11.18
במידה ויש יותר ממשתתף אחד ,נא לשלוח טופס הרשמה לכל משתתף | לא תתאפשר הרשמה במקום
לכבוד :לשכת רואי חשבון בישראל
את טופס ההרשמה ניתן לשלוח לפקס  03-5116695או סרוק לכתובת המיילmatana@icpas.org.il :
עלות (*)
חבר לשכה

 100ש"ח

אינו חבר לשכה  150ש"ח
פנסיונר (**)

 50ש"ח

המחיר כולל כיבוד
(*) במידה ויוחלט על שינוי דמי ההשתתפות ,הרי שמיום השינוי יחויב המחיר החדש ,גם אם פורסם קודם לכן
בחוזר המחיר הקודם.
(**) פנסיונר הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כפנסיונר.
לתשומת לב החברים,
 ההרשמה תיסגר בהתאם למספר המקומות באולם (מס' המקומות מוגבל). התשלום לערב העיון יתבצע באמצעות כרטיס אשראי  /המחאה. לא תתאפשר הרשמה טלפונית ו/או הרשמה באמצעות פקס (למעט בכרטיס אשראי). חברים המעוניינים להירשם ,מתבקשים למלא את טופס ההרשמה ולשולחו בפקס או במייל. הודעות על ביטול השתתפות ,תתקבלנה בכתב עד  48שעות לפני קיום המפגש.פרטים אישיים
שם משפחה __________________ שם פרטי _________________ מין ז/נ
מס' חבר ____________ תואר ____________ תעודת זהות ________________________________________
תפקיד ________________________ :מקום עבודה_____________________________________________ :
כתובת :רח' ____________________ :מס' _______ :ת.ד ______ :.עיר _____________ :מיקוד____________:
טל' )ע( _____________________ :טל' )ב( _________________ :טל' )נייד(__________________________ :
פקס' _________________________ :דוא"ל__________________________________________________ :


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

סוג הכרטיס _________________ :שם בעל/ת הכרטיס____________________________________________ :
מס' הכרטיס 3( CVV ____________________ ______________________:ספרות אחרונות בגב הכרטיס) ______
מס' ת.ז _____________________________ :.תוקף הכרטיס________________ :
סה"כ לתשלום _______________________


תשלום באמצעות המחאה | המחאה במזומן בלבד

המחאה ע"ס _____________ :ש"ח ,מס' _________ :בנק ___________ :ז"פ__________________________ :
קבלה יש להוציא ע"ש ____________________ :לשלוח לכתובת_____________________________________ :
תאריך________________ :

חתימה__________________________ :

