
 

 ב"ש והדרוםסניף 

 הננו מתכבדים להודיעכם כי במסגרת אירועי ועדת ההשתלמויות, יקיים סניף באר שבע והדרום ערב עיון בנושא:

 9.14.2| שלישי יום | והשוואת הון –הצהרת הון 
 

 יו"ר ועד סניף באר שבע והדרום  - רו"ח, אריק קטורזהמר       מנחה:

  רו"ח,  גל בבלי מר   : מרצה

 :זמניםלוח 

16:00-17:30   

 הצהרת הון הרצאה -1

 רקע כללי על הצהרת הון •
 לדרוש הצהרת הון פקיד שומהסמכות  •
 מועד ההגשה •
 אורכות •
 איחור בהגשה, השלכות •

 הצהרת הון ככלי מרכזי בידי מס הכנסה למיסוי העלמות מס:-2

 ת הכנסותכלי סטטיסטי פשוט למציאת הפרשי הון שמשמעותם העלמו •
 ההוכחה על מי?נטל  •

 ייבויותם והתחנכסי-3

 נכס שהתקבל במתנה ירושה •
 ריביות צבורות –רה ביתרות זכות בח •
 ריביות צבורות –יתרות חובה בחברה  •
 בדיקת הצהרת הון קודמת ותיקון טעויות •

 מקורות ושימושים -4

 מתנות וירושות ותמיכות •
 פטורות הכנסות •
 הכנסות ריבית על חו"ז בעלים •
 על מקורות פיקטיביים דיוח •
 הוצאות של הותרו בניכוי •
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17:30-17:45 

 הפסקה

17:45-19:15 

 הוצאות מחייה-5

 ההבדלים בין טבלאות המחיי •
 הבסיס לטבלאות המחייה •
 ייה מטבלאות המחייהטס •

 התמודדות –הפרשי הון בלתי מוסברים -6

 פסיקה ונטל הוכחה –אופן ייחוס הפרשי ההון  •
 לשנים סגורות הוןאיך לייחס הפרשי  •
  הצהרת הון שניה •

 נקודות  3-כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב משתלם מצטייןבהתאם לתכנית 
 

  2.4.2019ט, תשע" ,כ"ו אדר ב', שלישיערב העיון יתקיים ביום ערב 

 במכללת אתגר , רח' המשחררים, באר שבע 16:00 - 19:15בין השעות 

 התשלום בכניסה | באירוע יוגש כיבוד קל. -₪  60 -העיון מחיר ערב 

 15:30  התכנסות ורישום:

 נא לאשר השתתפותכם בהקדם, ע"ג הספח המצ"ב.

 
 לתשומת לב החברים:

 
ההרצאה תחל במועד הנקוב, אנו מבקשים להימנע מאיחורים כדי למנוע הפרעות ליתר 

 המשתתפים והמרצים.
 

 
 

 בברכת חברים,
 

 , רו"חבובלילשרית 
 יו"ר ועדת השתלמויות

  רו"חאריק קטורזה,   
 יו"ר ועד סניף

 באר שבע והדרום 
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 סניף באר שבע והדרום | רישום טופס
 2.4.19 |  שלישייום  | הצהרת הון מורה נבוכים

 
 

 לכבוד
 

 ______________________  : שם לשכת רואי חשבון בישראל
 והדרוםסניף באר שבע 

 פארק תעשיות 2הגת 
 0084965עומר, 

 
 077-6900800   טל:

 6270008-08פקס: 

 
 

 _____________________: כתובת
 
 

 _____טלפון:  ________________
  
 

 .,ח.נ
 

 194.2. -הצהרות הון הנדון:  

 

במכללת אתגר, ברח' המשחררים, , 2.4.2019שלישי,  מקום)ות( למפגש שיתקיים ביום הריני מזמין _________

 מתחם הכניסה של המכללה.חניה בשפע, ב באר שבע.
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