
 

  

  סניף נצרת והעמקים
  

  

  
  

  

  חברות וחברים יקרים,
  

הננו מתכבדים להודיעכם כי במסגרת אירועי ועדת ההשתלמויות, יקיים סניף נצרת והעמקים 
  בנושא: עיון ערב

  

  מיסוי עסקאות באינטרנט
   

תחום הסחר הבינלאומי באינטרנט קיבל בשנים האחרונות תאוצה    מטרת יום העיון :
גיע לשווקים ומאפשר לעסקים קטנים וגדולים כאחד לה גדולה

בהתאמה, , בינלאומיים שבעבר לא הייתה דריסת רגל אליהם
יות לא רק בהיבט המיסוי הסחר הבינלאומי מעורר שאלות מיסו

  . הישראלי אלא גם בהיבט המיסוי הבינלאומי
בעולם  יםהקשוריים המיסוערב העיון יחדד את כל ההיבטים           

  באינטרנט. העסקאות
  
  

יו"ר ועדת ההשתלמויות בסניף נצרת  – עו"דו רו"ח, ריפרג' ח'ומר       מנחה :
  והעמקים

  
  

  משרד עמפלי ושות' עורכי דין – ועו"ד , רו"חמאורי עמפלימר       :יםמרצ
  

, מנהל KPMGסומך חייקין  - מנהל מחלקת מיסים עקיפים – גל גרינבירגמר         
  מחלקה מקצועית של מע"מ ברשות המיסים לשעבר.

  
 .ראלית בסחר הבינלאומי באינטרנטרשת המס היש �  נושאים:

 .טובין, תוכנה ועוד –סוגי הסחר הבינלאומי באינטרנט  �
 .הקלה מהוראות ניהול ספרים, ככל שנדרש �
תכנוני מס אפשריים וחשיפות מס במישור המיסוי  �

 לרבות סוגיות בשליטה וניהול, מוסד קבע וכו'. –הבינלאומי 
 בארצות הברית. Sales Tax –החשיפה ל  �
 .ובמכס עסקאות יבוא שירותים ונכסיםבמע"מ  החבות �
 החובה לרשום מוכר זר כעוסק במע"מ, מתי ? �
ושאלת התרת  dropshippingsהחבות במע"מ ביחס לעסקאות  �

 ניכוי מס התשומות בהן.
 .חשיפות המע"מ מחוץ לישראל במדינות היעד השונות �
 .הפטורים ממכס הקיימים במקרים של יבוא נכסים לישראל �
  .B2Cלבין מיסוי עסקאות  B2Bההבדל בין מיסוי עסקאות  �
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  נקודות 3-כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב ,משתלם מצטייןבהתאם לתכנית 
  
  

,  ביום  מרכז העיר נצרת –החדש  – לגאסיבמלון יתקיים  ערב העיון 
  16:00 – 19:30, בין השעות 20.2.2019, ט"התשע 'ו אדר א"ט רביעי

  

  
  
  

  התכנסות ורישום -  15:30 -  16:00
  
  

  לחבר שכיר,  ₪ 40לחבר לשכה,  ₪ 70  דמי ההשתתפות:
  ש"ח 105מי שאינו חבר לשכה     
  . וכיבוד קל , חומר רקעהכוללים : הרצאות    

  
  
  

   פאדי מסאד, רו"חעו"ד או ופרג' ח'ורי רו"ח  יםאצל החבר במייל ההרשמה
  

   :khourycpa@012.net.ilemail  6567862-04 פקס':   6554465-04 -טלפון:
  

  :cpa.com-fadi@massademail  04- 6550515פקס':      6550555-04 -טלפון: 
  

  
  
  
  
  

  
    בברכת חברים,

  עו"דופרג' ח'ורי, רו"ח     אוסאמה חסן, רו"ח
 נצרת סניףועד ר יו"

  והעמקים
  השתלמויות יו"ר ועדת ה  

  והעמקים נצרת סניף
  


