
ועדת ההשתלמויות 
במרחב תל -אביב 

ערב עיון בנושא: 
 חילופי מידע באמנות מס, FATCA, CRS והמערכת הבנקאית | 14.04.19

מטרת ערב העיון: 
בעידן הנוכחי הסודיות הבנקאית וחשיפת המידע בעניין חשבונות פיננסיים כלפי רשויות החוק כבר אינם 

מוגנים באופן הרמטי. בערב עיון זה נסקור את מנגנוני חילופי המידע השונים הקיימים, באמנות למניעת כפל 
 .FATCA-וה CRS-מס עליהן חתומה מדינת ישראל, ואת מנגנוני ה

כמו כן ננסה ללמוד על זוית הראיה בנושא של המערכת הבנקאית.

* בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב- 3 נקודות.
16:30-16:00 התכנסות ורישום | בהפסקה יוגש כיבוד | טופס הרשמה מצורף

 לנוחותכם: בהגיעך ליום העיון היום, תוכל להנות מחניה דרך האפליקציה בלבד פינק פארק )pink park( ב- ₪15 לכל הערב 
מהשעה 16:00. יש להוריד את האפליקציה, להירשם ולהזמין חניה מראש בחניון פסגות בכתובת אחד העם 14 תל-אביב.

רק החל מהשעה 16:00 החניה תעלה 15 שקלים

לידעת החברים במרחב תל אביב - מבצע 1+1
חבר לשכה יוכל לצרף לערב6 עיון שבו הוא משתתף אדם נוסף שהינו מתמחה בראיית חשבון ללא תשלום נוסף -
מותנה בהרשמה מראש )לפחות 3 ימים לפני מועד האירוע( ובתנאי שעלות ערב העיון אינה עולה על 105 ש"ח. 

ההרשמה כפופה במתן פרטי התקשרות של המשתתף ובהסכמתו לקבל הודעות מהלשכה.

 ערב העיון יתקיים ביום ראשון, ט' ניסן תשע"ט, 14 באפריל 2019, בין השעות 16:30- 19:15
בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח‘ מונטפיורי 1, תל-אביב

מר שלומי כהן, רו"ח )עו"ד(מנחה ומרצה:

גב' אורנה לוי, רו"חמרצים:
מר יריב אבירם, רו"ח, משפטן

מר אלכס מאלי, רו"ח - מנהל היחידה לניהול סיכונים חוצי גבולות, בנק דיסקונט

נציג רשות המסים: מר יואב משה - מנהל תחום בכיר החלטות מיסוימגיב:

חילופי מידע בהתאם להוראות האמנות למניעת כפל מס.	 נושאים:
הוראות ה- FATCA והוראות תחולה בעניין.	 
 	.CRS -חילופי מידע באמצעות מנגנון ה
התייחסות המערכת הבנקאית לנושא חילופי המידע ודרישות הדייוח המתגברות מצד הרגולטרים 	 

ומדינות חוץף ומשמעות הדייוחים ביחס וניהול סיכוני הבנק.
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