
ועדת ההשתלמויות 
במרחב תל -אביב 

ערב עיון בנושא: 
שינויי מבנה ותיקון 242 לפקודת מס הכנסה| 07.04.19

מטרת ערב העיון: 
אחד הפרקים המורכבים בפקודת מס הכנסה הינו חלק ה2 לפקודת מס הכנסה, שעניינו כללי המיסוי החלים 

על שינויי מבנה, העברות נכסים, מיזוגים ופיצולים של תאגידים ואשר תוקן לאחרונה בתיקון מס' 242 ופתח 
אפשרויות שונות ומגוונות לשינויי מבנה בתאגידים. בערב עיון זה נסקור את עיקרי החוק ותינתן סקירה של 

התיקונים ששולבו בחלק ה2 לפקודה במסגרת תיקון 242 לפקודה בדגש על תכנון מס מושכל.
כמו-כן נסקור את הנושא ביחס לשינויי מבנה שבהם קיימות השלכות לעניין חוק מיסוי מקרקעין, ובמיוחד לאור 

הגדרת "איגוד מקרקעין" וההגבלות הנוגעות בעניין בחלק ה2 ביחס לחברות המעורבות בשינויי המבנה.

* 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, ב' ניסן תשע"ט, 7 באפריל 2019, בין השעות 16:30- 19:15
בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח‘ מונטפיורי 1, תל-אביב

מר קובי בנבנישתי, רו"ח )עו"ד(מנחה:

מר צבי פרידמן, רו"ח - חבר ועד מרכזי ויו"ר ועדת המשנה לועדת המיסים, לשכת רו"חמרצים:
מר רן כהן, רו"ח - לשעבר מנהל מחלקת מיזוגים ופיצולים ברשות המיסים

מר דותן עינב, עו"ד )רו"ח(
נציג רשות המסים:  מר צביקה בראל - מנהל תחום בכיר מיזוגים ופיצולים

סקירת המתווים השונים של שינויי המבנה בתאגידים ועקרונות חלק ה2 לפקודה - העברות נכסים, 	 נושאים:
החלפת מניות, מיזוגים ופיצולים של תאגידים, לרבות שותפויות, וסקירת פסיקה רלבנטית.

שינויים וחידושים במסגרת תיקון 242 לפקודה וחוזר מ"ה 8/2018.	 
שינויי מבנה בחברות רב לאומיות וחוזר מ"ה 15/2018.	 
מלאכותיות בביצוע שינוי מבנה או תכנון מס לגיטימי – אימתי?	 
הצורך והשימוש בהערכות שווי פעילות ונכסים במסגרת שינויי מבנה.	 
הנפקה בבורסה באמצעות מיזוג עם שלד בורסאי.	 
שינויי מבנה ואיגודי מקרקעין.	 
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