ועדת השתלמויות
מרחב חיפה והצפון

הנהלת מע"מ חיפה מארחת את מיטב המומחים מהמחלקה המקצועית ברשות המיסים:
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 :14:00-14:15התכנסות
מנחה :גב' גלית יחזקאלי רו"ח  -יו"ר מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בועד המרכזי

 :14:15ברכות ודברי פתיחה
• גב' ליאת נויביריט רו"ח ,עו"ד  -סגנית נשיאת הלשכה ויו"ר משותף ראשות ועדת המסים
• מר צביקה רחמים ,ממונה אזורי מע"מ חיפה

מרצים:
• מר דוד שילון רו"ח – מנהל המחלקה המקצועית
• גב' צביה עמיאל רו"ח – מנהלת תחום בכירה
• מר פאר דוד רו"ח  -מנהל תחום מחלקה מקצועית מס ערך מוסף

נושאים:
•
•

סוגיות מע"מ בגין הכנסות מדמי שכירות )פסד" א.ב .המפתח ,פס"ד ר.א .שליט(.
מע"מ תיירים וחבילות תיור – )פס"ד איתרניטי וכן הסדר קמעונאי הנסיעות(.

•
•

עסקאות בשיעור אפס בגין שירותים )סקירת פסיקה – אמריקה ישראל קאמפ ,בנק טי.בי.סי וכו'(.
עמדה חייבת בדיווח  1/2016והזכות לניכוי מס תשומות בחברות החזקה – )פס"ד אלביט ,אמיליה פיתוח(
וכן תשומות בגין טובות הנאה לעובדים )עמדת מע"מ לחוזר מה"כ ימי גיבוש לעובדים(

•

תשלומים של יזם בעסקאות תמ"א ופינוי בינוי..

-שאלות ותשובות -ככל שיותיר הזמן.

ההשתלמות אינה כרוכה בתשלום אך קיימת חובת הרשמה
ההשתלמות תערך ביום ג' 18 ,ביוני ,2019 ,בין השעות 14:00-18:00
באולם הכנסים ,בנין משרדי הממשלה ,פל ים  ,15קומה  ,-2חיפה .
בברכת חברים,
גלית יחזקאלי רו"ח
יו"ר וועד מרחב חיפה והצפון
ונציגת המרחב בוועד המרכזי

ועדת השתלמויות
מרחב חיפה והצפון

טופס רישום | מרחב חיפה והצפון
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במידה ויש יותר ממשתתף אחד ,נא לשלוח טופס הרשמה לכל משתתף | לא תתאפשר הרשמה במקום
לכבוד :לשכת רואי חשבון בישראל
את טופס ההרשמה ניתן לשלוח לפקס  03-5116695או סרוק לכתובת המיילmatana@icpas.org.il :
לתשומת לב החברים,
 ההרשמה תיסגר בהתאם למספר המקומות באולם )מס' המקומות מוגבל(. חברים המעוניינים להירשם ,מתבקשים למלא את טופס ההרשמה ולשולחו בפקס או במייל. הודעות על ביטול השתתפות ,תתקבלנה בכתב עד  48שעות לפני קיום המפגש.פרטים אישיים
שם משפחה __________________ שם פרטי _________________ מין ז/נ
מס' חבר ____________ תואר ____________ תעודת זהות ________________________________________
תפקיד ________________________ :מקום עבודה_____________________________________________ :
כתובת :רח' ____________________ :מס' _______ :ת.ד ______ :.עיר _____________ :מיקוד____________:
טל' )ע( _____________________ :טל' )ב( _________________ :טל' )נייד(__________________________ :
פקס' _________________________ :דוא"ל__________________________________________________ :

תאריך________________ :

חתימה__________________________ :

