


התכנסות, רישום וכיבוד08:30-08:00

חידושים במלכ"רים ניהול תקין ומיסוי10:00-08:30

מר גדעון מאס, רו"ח - חבר ועד סניף ב"ש והדרום ויו"ר ועדת הקשר עם פקיד שומה ב"שמנחה:

גב‘ איריס שטרק, רו"ח - נשיאת לשכת רואי חשבון בישראלמשתתפים:

גב‘ גיתית שומכר , עו"ד - מנהלת חטיבת רווחה ברשם העמותות ומרכזת תחום ניהול תקין  

גב‘ רוני רוזנבלום -אברך, מרכזת מערך הביקורת המרכזית על גופים נתמכים, משרד האוצר 
החשב הכללי

מר ארז אורעד, רו"ח - מנהל בכיר מפקח ארצי מלכרים

ברכות10:15-10:00

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

מר אריק קטרוזה, רו"ח - יו"ר סניף באר שבע והדרום

דגשים בנושא ביטוח לאומי, היערכות לסוף שנת מס 2018 ותחילת 2019     11:15-10:15

שינוי מעמד עצמאי רטרואקטיבית -  הוראות חדשות.  נושאים:
תיקוני חקיקה ועדכונים בצו סיווג מבוטחים. 

העסקת עובד זר על ידי מטופל סיעודי. 
תזכורת לשידור טופס 126. 

תיאום דמי ביטוח בשיעור המופחת ומעל התקרה. 
החזרי דמי ביטוח לעובדים ולמעסיקים. 

בעלי שליטה ובני משפחה - דגשים במילוי טופס תביעה לגמלה. 
דגשים בתביעות לגמלאות דמי לידה והורות - פסקי דין חדשים. 

שכר דירה למגורים כעסק. 
פסקי דין חדשים בנושא התושבות וחיוב בדמי הביטוח. 

תיקון בחוק בעניין תושב ארעי. 
עמדת הביטוח הלאומי בעניין חבות בדמי ביטוח של עולים חדשים ושל תושבים חוזרים ותיקים. 

תזכורת - תיקון מקדמות דמי ביטוח. 
דמי ביטוח המותרים בניכוי לצורך מס.

חברות ארנק לרבות השלכות סעיף 62א לפקודה.
משיכות יתר של בעלי מניות - סעיף 3)ט1( לפקודה. 

חלוקת דיבידנדים בעקבות תיקון סעיף 77 לפקודה.

מר חסן אבוקוידר, רו"ח - חבר וועד סניף ב"ש והדרום ויו"ר וועדת הקשר עם מע"מ ב"שמנחה:

גב‘ אורנה צח-גלרט, רו"ח - חברת נשיאות ויו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומימשתתפות:

גב‘ אנלי סויסה – מנהלת תחום בכירה ביטוח וגבייה – המוסד לביטוח לאומי באר שבע

ועד מרחב באר שבע - כנס חד יומי

תום שנת המס 2018 והיערכות לשנת 2019
מלון לאונרדו, באר שבע  | 2 בדצמבר, 2018

ריכוז מקצועי: 
 מר אריק קטורזה רו"ח - יו"ר סניף באר שבע והדרום



פנאל שלישי - ביקורת סוף שנה12:45-11:15

1- תקני הביקורת החדשים בנושא הצהרת מנהלים ומכתב ההתקשרות - לרבות חלוקת קובץ נושאים:
וורד ערוך ומוכן למשרד הקטן-בינוני.

2- חוות דעת של רואה החשבון בראי רשות המיסים - הדגשים מקצועיים בנוגע לסוגים 
השונים של חוות דעת והאופן בו מטופלות חוות דעת שונות על ידי רשות המיסים בעקבות 

ההנחיות החדשות בנושא )ההדרכה תכלול התייחסות לדוחות על בסיס מזומן, הערת עסק חי, 
הימנעות וכו'(.

3- ניירות עבודה שאי אפשר בלעדיהם - הדרכה מעשית בנוגע ליצירת ניירות עבודה שיגנו על 
רואה החשבון ברגע האמת - בדגש על מבנה נייר העבודה, ספי מהותיות, עסק חי.

4- חידושים בתקינה בביקורת - מבט מקיף על פרוייקט הקודיפיקציה והתקנים החדשים 
שצפויים להשפיע על עבודת המשרד )בדגש על התקן בנושא ציות לחוקים ותקנות(.

גב‘ שרית בובליל, רו"ח - חברת וועד סניף ב"ש והדרום, יו"ר ועדת השתלמויות ויו"ר ועדת שכיריםמנחה:

מר רועי כץ, רו"חמשתתפים:

גב‘ איריס אלדר, רו"ח - ראש הסגל המקצועי לשכת רואי חשבון בישראל

מר אריק קטרוזה, רו"ח - יו"ר סניף באר שבע והדרוםמגיב:

ארוחת צהריים14:00-12:45

פנאל רביעי - מע"מ15:15-14:00

סוגיות בניכוי תשומות כולל חברות אחזקה, היבטי מע"מ במישור הבינלאומי, החלטות מיסוי נושאים:
ועמדות מע"מ חייבות דיווח, חשבוניות פקטיביות והקו הדק בין הליך אזרחי לפלילי.

מר אבי אטיאס, רו"ח - חבר ועד סניף ב"ש והדרום ויו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי ב"שמנחה:

גב‘ ליאת פייג'-נויבירט, רו"ח - סגנית נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל ויו"ר ועדת הקשר עם מע"ממשתתפים:

מר גיא ג'ורנו, רו"ח )משפטן( - מנהל תחום מקצועיות - מע"מ

מר ארז שגיב, רו"ח, עו"ד

פנאל חמישי - הערכות לתום שנת מס לאור שינוי חקיקה 16:45-15:15

1. ייחוס הוצאות וגם פס"ד ארקין.נושאים:
2. חישובי רווחים - דיון בסיווג הפסדים, והתיחסות לפס"ד דלק הונגריה שדן בחישובי רר"ל.

3. ירידת ערך מלאי - דיון בבעיות שצפויות להיות ליהלומנים לאור שינוי השיטה השנה.
4. קיזוזי הפסדים.

5. היערכות לתום שנה בשוק ההון.

מר שבתאי בירן, רו"ח - סגן יו"ר סניף ב"ש והדרום יו"ר ועדת קשר עם פקיד שומה אשקלון ומע"מ אשדוד מנחה:

מר ג'קי מצא, רו"ח )משפטן( - לשעבר מנהל רשות המסיםמשתתפים:

מר צביקה פרידמן, רו"ח - יו"ר ועדת משנה של ועדת המסים לטיפול בהצעות חוק ותקנות

מר יוסי אלישע, רו"ח, עו"ד

סיום17:00



תשלום באמצעות המחאה לפקודת ”לשכת רואי חשבון בישראל“ 

הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי)

אמצעי תשלום

טופס הרשמה | כנס היערכות סוף שנה
02.12.2018         | מלון לאונרדו, ב“ש

סוג הכרטיס:  ויזה  |  ישראכרט  |  אמריקן אקספרס  |  דיינרס       שם בעל\ת הכרטיס: __________________________

המחאה ע“ס: ___________ ש“ח, מס‘:___________ בנק: ____________________ ז“פ: _____________________  

סה“כ לחיוב : _____________   חתימה : __________________   מספר תשלומים : _____ 

קבלה להוציא על שם: __________________________________________________________

לשלוח לכתובת: _______________________________________    תאריך:________________

תוקף הכרטיס: ____________________ 

מספר הכרטיס: ______________________________________  מספר ת.ז.: ______________________

CVV3  (     ספרות אחרונות בגב הכרטיס): _____________________

לכבוד:
לשכת רואי חשבון בישראל

מונטיפיורי 1, תל-אביב, פקס: 03-5116695

עבור מתנה חתוכה פקס מס‘ 03-5116695 או במייל:  matana@icpas.org.il | לפרטים: 03-5116699

תאריך:_____________

שם משפחה: ____________________  שם פרטי: ___________________  מס‘ חבר: __________________

תעודות זהות: ______________  מקום עבודה: _______________________ תפקיד:  __________________ 

טלפון נייד: _______________  טלפון בבית: ________________ טלפון בעבודה:  ______________________ 

דואר אלקטרוני: ________________________________________  פקס:  __________________________ 

כתובת למשלוח דואר: ___________________________  עיר: _______________ מיקוד:  _______________ 

 ₪ חבר לשכה  - 225
לאדם, עד 3 תשלומיםלאדם, תשלום אחד

08:00-16:00

(שדה חובה)

אני הח�מ מבקש\ת לשלם את דמי ההרשמה:

 ₪ אינו חבר לשכה   - 500

In Israel

כנס חד-יומי

(חובה לצרף צילום המחאה בצירוף הטופס)
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