


התכנסות09:00-08:30

דברי פתיחה09:20-09:00
גב‘ איריס שטרק, רו"ח - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר ועד מרחב ת"א

הרצאתו של מנהל הרשות 09:50-09:20 
מר ערן יעקב, כלכלן )משפטן( - מנהל רשות המסים

מושב 1: עדכוני חקיקה ופסיקה10:45-09:50
מר אריה פונדק, רו"ח - יו"ר ראשות ועדת המסיםמרצים:

)עם התייחסות לסעיף 77 לפקודה - רווחים לא מחולקים(

סעיף 77 הניסיון שהצטבר עד כה – טיוטת החוזר ופניות לערכאות משפטיות, חכ"ל, דלק 
הונגריה, רישום אופציות עובדים כהוצאה

מר צבי פרידמן, רו"ח - חבר ועד מרכזי, יו"ר ועדת משנה של ועדת המסים 
לטיפול בהצעות חוק ותקנות.

בגצ בנושא סעיף 77 והחברה השקופה
תקנות לנושא ריווחי שיערוך המחולקים כדיבידנד

פסד : אור שרה, ארקין, אהרוני וכו...

נציג רשות המסים - מר רולנד עם שלם, רו"ח  סמנכ"ל בכיר מקצועיתמגיב:

הפסקת קפה11:05-10:45

מושב 2: חוק ההסדרים 11:50-11:052018-2017
מר יובל כהן, רו"ח, עו"ד, חבר ועד מרחב ת"אמרצים:

גב‘ ענת דואני, רו"ח

סקירת הוראות הדין החדש במיסוי חברות ארנק ופסיקה רלוונטית.
תחולה או אי תחולה על חברות זרות.

מקרים שלא יחשבו חברות כ"חברות ארנק".
חובות ניכוי מס במקור

חוזר מס הכנסה 2017/10.
הוראות סעיף 3)ט1( לפקודה – מורה נבוכים 

משיכות בעלים של בעלי שליטה וקרוביהם
מתי משיכות בעלים יחשבו כמשיכות מחדש

יתרות בין חברתיות – מתי יחשבו כמשיכות בעלים לפי הדין החדש
חישוב משיכות בעלים לצורכי מס

הערכות לתום שנת מס בנושא משיכות בעלים
חוזר 2017/7 וטופס 1350

נציג רשות המסים - מר עפרי שלו, מנהל אגף בכיר מקצועיתמגיב:

ועד מרחב ת"א - כנס חד יומי

תום שנת המס 2018 והיערכות לשנת 2019
כפר המכביה  |  18 נובמבר, 2018

ריכוז מקצועי: מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר מרחב ת"א,  מר יובל כהן, רו"ח, עו"ד



מושב 3: תכנוני מס, גילוי מרצון ואיסור הלבנת הון12:40-11:50 
מר ג‘קי מצא, רו"ח )משפטן( - לשעבר מנהל רשות המסים

מר זיו שרון, עו"ד

מועדי החיוב במס
מימוש הפסדים לצורכי קיזוז

טיפול ביתרות חובה
דגשים בטיפול בעקבות חלוקה בעבר של דיבידנד מוטב

יתרונות בבחירת מועד רילוקיישן או חזרה לישראל

נציג רשות המסים - מר אמיר דוידוב, מנהל תחום בכיר גילוי הון לא מדווח

הפסקה וארוחת צהרים13:40-12:40 

מושב 4: מיסוי תאגידים וחוקי עידוד14:25-13:40 
מר יוסי ירון, רו"ח - לשעבר מנהל תחום עידוד השקעות הון בהנהלת רשות המסים

מסלולי הטבות מס: מפעל מועדף ומפעל טכנולוגי מועדף
רקע כללי: תיקון מס' 73 בחוק. 

מסלולי הטבות המס: סקירת הטבות המס.
הגדרות: "מפעל מועדף" ו"מפעל טכנולוגי מועדף". סקירת תנאים וכללים מרכזיים. 

אוכלוסיות רלוונטיות לכל מסלול הטבות.
הממשק בין שני המסלולים, הוראות מעבר. 

מר יוסי קורן, רו"ח, עו"ד

היבטי מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין  במיסוי חברות

נציג רשות המסים - מר מיכאל אסולין, מנהל תחום בכיר עידוד השקעות הון

מושב 5:  מיסוי בינלאומי, דוחות חו"ל וקריפטו15:15-14:25 
מר מאורי עמפלי, רו"ח, עו"ד

היבטי מס בהשקעות נדלן של ישראלים מחוצ לישראל
MLI על פרשנות אמנות מס וכפל מס בעקבות מסמך ה

מיסוי גופים שקופים בדין הישראלי בדגש על LLC אמריקאי
קריאת דוחות מס אמריקאים לצורכי דיווח המס בישראל

הכנסות ורווחים ממטבעות דיגיטליים בהתייחס לחוזר מס הכנסה 2018/5
מיסוי גיוס הון בהנפקות אסימונים דיגיטליים )ICO( חוזר מס הכנסה 2018/7

היבטי מעמ של מטבעות דיגיטליים 

מר איתי ברכה, עו"ד

דגשים בתושבת יחיד רילוקיישן ותושבות חברה לצורכי מס
מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים עם תום תקופת ההטבות

דיווחים בעקבות פעילות ונכסים בחול.

נציג רשות המסים - מר שרון אהרוני, מנהל תחום בכיר מיסוי בינלאומימגיב:



הפסקת קפה15:35-15:15

מושב 6: מע"מ 16:05-15:35
גב' ליאת פייג-נויבירט, רו"ח, עו"ד - סגנית נשיאת לשכת רואי חשבון בישראלמרצים:

חברות אחזקה
היבטי מעמ במישור הבינלאומי

הקו הדק בין הליך אזרחי להליך פלילי

מר גל גרינברג, רו"ח )משפטן(

עמדות חייבות בדיווח – העמדות הקיימות ומגמות לעתיד
העברצ חבות המס מהמוכר / נותן השרות לאחרים, מתי ניתן להוציא חשבונית מס עצמית

סוגיות בניכוי מס תשומות האם תמיד ניתן לנכות מס תשומות בעסק. 

מושב 7: ביטוח לאומי16:45-16:05 
גב‘ אורנה צח-גלרט, רו"ח, חברת ועד מרכזי וחברת נשיאותמרצים:

הערכות סוף שנת מס ביטוח לאומי

מר אילן קמיל, רו"ח, חבר ועד מרחב ת"א

פנסיה לעצמאים ותקבולים במצב "אבטלה"

גב‘ ענת )כהן( קאופמן, עו"ד

סוף שנת 2018, היבטי גמלאות הביטוח הלאומי

מושב 8: מיסוי יחיד והפרשות פנסיוניות17:10-16:45 
מר אייל מנדלאוי, רו"ח

מהן האפשרויות להוצאת כספי תגמולים קצבתיים  
משיכה שלא כדין, כללי משיכה מיוחדים והיוון 

נציג רשות המסים - גב' רונית כהן, מנהלת תחום בכירה קופות גמלמגיב:

מושב 9: מיסוי מקרקעין17:50-17:15
גב‘ דורית גבאי, רו"ח

תיקון 83 ואילך תדרוך ודגשים
ממשקים למס הכנסה – איגודי מקרקעין

התחדשות – פס"ד אהרוני
עיוותי מס  

מר מאיר מזרחי, עו"ד

התא המשפחתי – סקירת הפסיקה והיישום בשטח – פנינו לאן?
כפל מס בהתחדשות עירונית

תיקוני שומה - פס"ד מנצור

סיכום ונעילה  17:50
מר אורי בארי, רו"ח - יו"ר מרחב תל-אביבדברי סיכום:


