
 

    

 

 

 

 

 
 ם,חברות וחברים יקרי

 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:
 

 אתגרי מחירי העברה בכלכלה הדיגיטלית |
 OECD -ניהול סיכונים והכללים המוצעים החדשים של ה

 , לשכת רואי החשבון13:00 – 09:00, 2019יוני  12יום רביעי, 
ם לשינויים רבים בתחום מחירי העברה ובאופן האכיפה שלהם, , היינו עדי2019ובמחצית הראשונה של  2018בשנת 

את הצעתו להסדרת מיסוי הכלכלה הדיגיטלית, הצעה אשר יש  OECD-בישראל ובעולם. בין היתר, פרסם ה
שיקראו לה מרחיקת לכת, ומשפיעה באופן ישיר על הן חברות ישראליות הפועלות בחו"ל והן על חברות זרות 

וחוקקו חוקים בנושא בעצמן, מה  OECD -המדינות, לא חיכו למסמכים סופיים של ההפועלות בארץ. חלק מ
 שמשפיע באופן מהותי על הסדרת מחירי העברה. 

 
 שימו לב: חלק מההרצאות יועברו באנגלית.

 
 בשל מגבלת מקום. מצריך הרשמה מוקדמת, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבד

 
 , שותף וראש מחלקת מחירי העברה, הרצוג פוקס נאמןצבי-ל בראימנחה ומרכז מקצועי: עו"ד )כלכלן( 

 
 תוכנית:

 התכנסות ורישום 09:00-09:20
 

 דברי פתיחה 09:20-09:40
ממלאת מקום ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, סמנכ"לי  אלינה פרנקל רונן,רו"ח 

 כספים, וחשבים בלשכת רואי חשבון
 ארה"ב-מנכ"ל, לשכת המסחר ישראל עודד רוז,

 
 מחירי העברה | ניהול סיכונים פנימיים וחיצוניים בתחום  09:40-10:10

 , יו"ר הבורסה לניירות ערךאמנון נויבךמר 
 

 OECD-ניווט מחירי העברה בכלכלה הדיגיטלית | הכללים המוצעים על ידי ה 10:10-10:50
 , שותף וראש מחלקת מחירי העברה, הרצוג פוקס נאמןצבי-איל ברעו"ד )כלכלן( 

 
 הכלכלה הדיגיטלית בארה"ב | בראי הרמה הפדרלית והמדינית 10:50-11:20

 DLA PIPER, שותף, נפתלי דמביצר
 

11:20-11:50 
 
 
11:50-12:00 

 הפתרון היחידי?  Profit Splitמפגש מחירי העברה ומיסים בכלכלה דיגיטלית | האם
 רשות מחירי העברה  -מנהל תחום מפקח ארצי ,טרמןדרור בי מר

 
 רואי חשבוןלשכת ברכת נשיאת 

 נשיאת לשכת רואי חשבון איריס שטרק,רו"ח 
 

| נקסוס, נוכחות פיזית ונוכחות  2019/2020תיעוד מחירי העברה לשנים פאנל |  12:00-13:00
 דיגיטלית

 הרצוג פוקס נאמן, שותף וראש מחלקת מחירי העברה, צבי-איל ברעו"ד )כלכלן( 
 DLA PIPER, שותף, לואיס ג'יי גרינוולד

 רשות מחירי העברה  -מנהל תחום מפקח ארצי  ,דרור ביטרמן מר
 נציג לשכת רואי החשבון

ולכל חבר המעוניין להרחיב  מבקרים פנימייםאנשי מסים, , חשבים , מנהלי כספים,CFOהמפגש מיועד למנכ"לים, 
 את ידיעותיו בנושא. 

 חברים, בברכת

   

                  

 
 
 
 

  

 
 

 

 MBA, רו"ח רונן,-אלינה פרנקל
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 


