
ועדת ההשתלמויות 
במרחב תל -אביב 

ערב עיון בנושא: 
חוות דעת, תכנוני מס חייבים בדיווח ועמדות חייבות בדיווח| 10.03.19

מטרת ערב העיון: 
בשנים האחרונות הורחבה דרישת הדיווח והגילוי על ציבור הנישומים והמסייעים בהגשת דוחות, והוטלה חובת 

הודעה על שימוש בחוות דעת, או על ביצוע תכנון מס החייב בדיווח או נקיטת עמדת מיסוי החייבת בדיווח.
בערב עיון זה נסקור את הוראות החקיקה הנוגעות בנושא, נעמוד על רשימת המקרים בהם יש לתת גילוי 

ולצרף דיווח, ועל הסנקציות הכרוכות באי קיום דרישות החוק.

* 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 לערב 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, ג' אדר ב' תשע"ט, 10 במרץ 2019, בין השעות 16:30- 19:15
בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח‘ מונטפיורי 1, תל-אביב

מר שי בן-דוד, רו"ח )משפטן(מנחה ומרצה:

מר משה קיסר, רו"ח )עו"ד(מרצים:
מר גל גרינברג, רו"ח )משפטן - לשעבר מנהל המחלקה המקצועית מע"מ, רשות המיסים

נציג רשות המסים: מר אמיר דוידוב - מנהל תחום בכיר גילוי הון לא מדווחמגיב:

סעיף 131ד לפקודה – דיווח על שימוש בחוות דעת.	 נושאים:
סעיף 131ה לפקודה ועמדות חייבות בדיווח בתחום מס הכנסה - מיסוי הבינלאומי.	 
עמדות חייבות בדיווח בתחום מס הכנסה - מיסוי ישראלי.	 
סעיף 67ד לחוק מע"מ ועמדות חייבות בדיווח בתחום מע"מ.	 
הסנקציות הקבועות בדיני המס בגין אי דיווח כאמור.	 
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