
ועדת ההשתלמויות 
במרחב תל -אביב 

ערב עיון בנושא: 
היערכות לתום שנת המס - מיסוי תאגידים והשקעות הון | 3.11.19

מטרת ערב העיון: 
להציג ולנתח היבטים שונים בנושא מיסוי תאגידים, בהיבט סוף שנת המס 2019 ושנת המס החדשה שבפתח, 

להבהיר את החקיקה העדכנית, לתת דגשים לתשומת לב לקראת תום השנה המתקרב ולהתעדכן בפסיקה 
החשובה והעדכנית, לרבות חובות הדיווח ועדכון בנוגע לתכנוני מס חייבים בדיווח, עמדות חייבות בדיווח 

ודיווח לגבי שימוש בחו"ד.
בנוסף, תיקון 242 לפקודת מס הכנסה איפשר עריכת שינויי מבנה שלא רק בתום שנת מס אלא בתום כל 
רבעון. לאור זאת ולאור תום השנה המתקרב, ניתן דגשים במסגרת ערב העיון בנוגע לנושא שינויי המבנה 

וההיערכות הנדרשת לצורך זה לקראת תום שנת המס.
כמו כן, דגשים לתום שנת המס בנוגע לתאגידים אשר מקבלים או זכאים לקבל הטבות מס במסגרת חוק 

עידוד השקעות הון.  

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, ה' חשוון תש"פ, 3 בנובמבר 2019, בין השעות 19:15- 16:30
בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח‘ מונטפיורי 1, תל-אביב

גב' ענת דואני, רו"ח מנחה ומרצה:

מר רן כהן, רו"חמרצים:
מר ג'קי מצא, רו"ח )משפטן( – לשעבר מנהל רשות המסים

גב' איילת הלל, עו"ד )רו"ח(
מר יוסי ירון, רו"ח

עדכוני פסיקה בנוגע למיסוי תאגידים	 נושאים:
חובות הדיווח לגבי תכנוני מס חייבים בדיווח, עמדות חייבות בדיווח ודיווח לגבי שימוש בחוו"ד	 
חלוקה כפויה סעיף 77 לפקודה	 
שיקולים בפירוק תאגידים לפני תום שנת המס	 
חוק מיזוגים ופיצולים )חלק ה2 לפקודה( בעקבות תיקון 242 לפקודה,	 

        הערכות נדרשת לתום שנת המס
מיסוי האפשרות לקיזוז הפסדים בהתאם להוראות דיני המס, לרבות מחילות חוב	 
התיישנות שומות – הדין, הפסיקה והפרקטיקה	 
חוק עידוד השקעות הון – דגשים לתום שנת המס	 
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