
 

 

 

 סוגיות ועדכונים חמים במע"מ

 שלוה, ירושלים אולמי|  16:30-20:00 - 30.7.2019 –' גיום 

 רו"ח, יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ במרחב ירושליםרוחמה סלמןגב'   :מנחה , 

 
 לשעבר מנהל המחלקה המקצועית של מע"מ  -, רו"ח (משפטן) גל גרינברגמר  : מרצים 

 מע'מ, רשות המסים בישראל -מנהל תחום מקצועית  -אריאל אקועמר            
 וח זמנים:ל 

 סוגיות מע"מ ופסיקות אחרונות    18:00-16:30

 סקירת החלטות מיסוי חדשות במע"מ  •
 תאונות מס נפוצות במע"מ ופתרונות אפשריים  •
 הבדיקות הנחוצות למניעת חשבוניות פיקטיביות אצל לקוחות  •
 מתי מותר / חובה להוציא חשבונית עצמית במע"מ ומתי אסור  •
 סוגיות מע"מ בגין הכנסות מדמי שכירות (פסד" א.ב. המפתח, פס"ד ר.א. שליט).  •
  אמריקה ישראל קאמפ, בנק טי.בי.סי –עסקאות בשיעור אפס בגין שירותים (סקירת פסיקה  •
 וכו'). 
 (פס"ד אלביט, –והזכות לניכוי מס תשומות בחברות החזקה  2016/1עמדה חייבת בדיווח  •
 אמיליה פיתוח) וכן תשומות בגין טובות הנאה לעובדים (עמדת מע"מ לחוזר מה"כ ימי גיבוש   
 לעובדים) 
 ,(AIRB&B) החבות במעמ של השכרות לטווח קצר •
 (פס"ד איתרניטי וכן הסדר קמעונאי הנסיעות). –מע"מ תיירים וחבילות תיור  •

 
 הפסקה    18:30-18:45

 
 מיוחדות בעסקה מלאכותיתסוגיות מס     18:20-19:50

מה בין עסקה מלאכותית לעסקה בדויה? כיצד נקבע כי מטרתה המרכזית של פעולה הינה 
לחוק מע"מ ופרשנות הסעיף היבטים  138הפחתת מס, ומתי זו בלתי נאותה? הוראות סעיף 

והשלכות לחוק מיסוי מקרקעין  84לפקודת מס הכנסה סעיף  86העולים ביחס להוראות סעיף 
העולות מיישום הסעיף מגמת ההחמרה בדרישות הדיווח והנטל הגובר להוכחת תום הלב 

 .  תבביצוע עסקאות או פעולו
 

  



 

 

 מרחב ירושלים | רישום טופס
 סוגיות ועדכונים חמים במע"מ

 | אולמי שלוה, ירושלים 16:30-20:00 - 30.7.2019 –יום ג' 
 לא תתאפשר הרשמה במקום|  משתתף לכל הרשמה טופס לשלוח נא, אחד ממשתתף יותר ויש במידה

  בישראל חשבון רואי לשכת: לכבוד
 matana@icpas.org.il  :המייל לכתובת סרוק או 03-5116695 לפקס לשלוח ניתן ההרשמה טופס את

 
 העלות הינה עבור יום עיון בודד. – עלות (*)

 ₪ 80   לשכה חבר
 ₪ 120   לשכה חבר אינו

 ₪ 50 –פנסיונר 
 כיבוד כולל המחיר

 לכן קודם פורסם אם גם, החדש המחיר יחויב השינוי שמיום הרי, ההשתתפות דמי שינוי על ויוחלט במידה )*(
 .הקודם המחיר בחוזר

 ,החברים לב לתשומת
 .מוגבל) המקומות' (מס באולם המקומות למספר בהתאם תיסגר ההרשמה -
 .המחאה/  אשראי כרטיס באמצעות יתבצע העיון לערב התשלום -
 .אשראי) בכרטיס (למעט פקס באמצעות הרשמה או/ו טלפונית הרשמה תתאפשר לא -
 .במייל או בפקס ולשולחו ההרשמה טופס את למלא מתבקשים, להירשם המעוניינים חברים -
 .המפגש קיום לפני שעות 48 עד בכתב תתקבלנה, השתתפות ביטול על הודעות -
 התשלום במזומן בלבד, לא יתקבלו המחאות דחויות, כרטיסי אשרי יחוייבו מיידית.-
 למעונינים, פנקסי תלושי הרשמה ניתן לרכוש במשרדי הלשכה-
 

 אישיים פרטים
 נ/ז מין_________________  פרטי שם__________________  משפחה שם
 ________________________________________ זהות תעודת____________  תואר____________  חבר' מס

 ___________________: __________________________עבודה מקום: ________________________ תפקיד
 ______:______מיקוד: _____________ עיר.: ______ ד.ת': _______ מס': ____________________ רח: כתובת

 _____: _____________________)נייד(' טל: _________________ )ב(' טל: _____________________ )ע(' טל
 _____________________________________: _____________ל"דוא': _________________________ פקס

 
 

 מיידי חיוב|  האשראי כרטיסי בכל לשלם ניתן|  אשראי כרטיס באמצעות תשלום הוראת �
 ________________________________________: ____הכרטיס ת/בעל שם: _________________ הכרטיס סוג
 ______ )הכרטיס בגב אחרונות ספרות CVV )3___________  _________ ______________________:הכרטיס' מס
 _____________: ___הכרטיס תוקף________ __________.: ___________ז.ת' מס

 _______________________ לתשלום כ"סה    
 בלבד במזומן המחאה|  המחאה באמצעות תשלום �

 
 ________: __________________פ"ז: ___________ בנק': _________ מס, ח"ש: _____________ ס"ע המחאה

 ___________: __________________________לכתובת לשלוח: ____________________ ש"ע להוציא יש קבלה
 
 __________________________: חתימה                 : ________________תאריך                                   


	ימי עיון קיץ 2019 -  מלא גירסה שלישית

